การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
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บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร อนุ มัติ ใ ห้ วิ ท ยานิ พนธ์ เ รื อง “ การพัฒ นา
ผลการเรี ยนรู้ เรื อง หลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียงกับ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศและ
ความสามารถในการแก้ปั ญหาตามขันตอนการจัด การเรี ยนรู้ แ บบโครงงานของนั ก เรี ยน
ชันมัธยมศึก ษาปี ที 5 ” เสนอโดย นางดวงพร อิ มแสงจัน ทร์ เป็ นส่ ว นหนึ งของการศึก ษาตาม
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51262401 : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
คําสําคัญ : การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน / ผลการเรี ยนรู ้ / ความสามารถในการแก้ปัญหา
ดวงพร อิ มแสงจันทร์ : การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ : ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์, ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
และรศ.สมพร ร่ วมสุ ข. 235 หน้า.
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เรื อง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ยงกับการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศของนักเรี ย นชันมัธ ยมศึก ษาปี ที 5 ก่ อนและหลังการจัด
การเรี ยนรู ้แบบโครงงาน 2) ศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
โครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 3) ศึกษาความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยน ชันมัธยมศึกษา
ปี ที 5 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 44 คน ได้มาจาก
การสุ่ มอย่างง่ าย เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จั ย ได้แ ก่ แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที จัด การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงาน เรื อง
หลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกับ การพัฒนาเศรษฐกิ จ ของประเทศ แบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู ้ เรื อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถใน
การแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน แบบประเมิ นความสามารถในการทําโครงงาน และ
แบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนทีมี ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ แ บบโครงงาน สถิติทีใช้ในการวิเ คราะห์ขอ้ มู ล
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ได้แก่ ค่าเฉลีย (ˉx) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หลังเรี ยน (ˉx = 33.59, S.D. = 2.34) สู งกว่าก่อนเรี ยน (xˉ = 13.52 , S.D. = 2.87) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ .05
2. พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ˉx = 2.32, S.D.= 0.38)
3. ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง
(xˉ = 2.68, S.D.= 0.35)
4. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานโดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด (xˉ = 4.63, S.D. = 0.21)
ภาควิ ชาหลัก สู ตรและวิ ธี ส อน

บัณ ฑิ ตวิ ท ยาลัย

มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร

ปี การศึ ก ษา 2554
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51262401 : MAJOR : TEACHING SOCIAL STUDIES
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DUANGPORN IM SEANG CHAN: DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOMES ON
PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY FOR THE NATIONAL DEVELOPMENT ON ECONOMY
AND PROBLEM SOLVING ABILITIES THROUGH THE PROCESS OF PROJECT–BASED LEARNING
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The purposes of this experimental research were to: 1) compare the Mathayomsuksa 5 students’
learning outcomes on the philosophy of sufficiency economy and the national development of economy before
and after the implementation of the project–based learning; 2) study Mathayomsuksa 5 students’ problem
solving behaviors through the process of project–based learning; 3) study the Mathayomsuksa 5 students’
abilities to do project work and 4) study Mathayomsuksa 5 students’ opinions towards the project–based
learning. The sample used for the study consisted of forty–four Mathayomsuksa 5/3 students at
Phothawattanasenee School, 1st semester of academic year 2011. They were randomly selected. The research
instruments were lesson plans of the project–based learning on philosophy of sufficiency economy and the
national development of economy, tests on philosophy of sufficiency economy and the national development
of economy, an observation form of behavioral abilities to solve problems through the process of project–
based learning, an assessment form of the abilities to do project work and a questionnaire used for surveying
Mathayomsuksa 5 students’ opinions of towards the project–based learning. The data were analyzed by mean
(xˉ), standard deviation (S.D.) and t – test dependent .
The results of the research were:
1. The Mathayomsuksa 5 students’ learning outcomes on the philosophy of sufficiency economy
and the national development of economy after the implementation of the project–based learning were
significantly higher than before the implementation at .05 level.
2. The behavioral abilities of Mathayomsuksa 5 students on problem solving through the process
of project–based learning were fairly high in general.
3. The abilities of Mathayomsuksa 5 students to do project work were high in general.
4. The opinions of Mathayomsuksa 5 students towards the project–based learning were the most
agreeable in general.
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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื อง การพัฒ นาผลการเรี ยนรู้ เรื อง หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงลงได้ดว้ ยดี เพราะได้รับความกรุ ณา
ในการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําอย่างดียงจาก
ิ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสมั พันธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริ ธรรม และรองศาสตราจารย์สมพร ร่ วมสุ ข ผูเ้ ป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาและควบคุ ม
วิทยานิพนธ์ตงแต่
ั เริ มต้นจนสําเร็ จเรี ยบร้อย รวมทังคณาจารย์ทุกท่านทีประสิทธิประสาทวิชา ผูว้ ิจยั รู้สึก
ซาบซึงในความกรุ ณาของท่านและขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่ วมบุญลือ ผูท้ รงคุณวุฒิทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา
แก้ไขข้อบกพร่ องและให้ความกระจ่างในเชิงวิชาการ เพือให้ผลงานมีความถูกต้องและสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ขอขอบพระคุ ณ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นริ น ทร์ สังข์รั ก ษา อาจารย์อนัน ปั นอิน ทร์
อาจารย์ ดร.มนัสนันท์ นําสมบูรณ์ อาจารย์สาธิต จันทรวินิจ และอาจารย์ภาณี คูสุวรรณ์ ทีกรุ ณา
เป็ นผูเ้ ชียวชาญในการตรวจพิจารณาแก้ไขของบกพร่ องของเครื องมือการวิจยั
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ยุพา ถันอาบ อาจารย์ปัญญา อ.โพธิทอง อาจารย์สุพิศ รัตนเสถียร
ที กรุ ณ าให้ค วามช่ ว ยเหลือและให้ก าํ ลัง ใจเสมอมา และขอบใจนัก เรี ยนชันมัธยมศึก ษาปี ที 5/3
โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนีทุกคนทีให้ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลการวิจยั ครังนีเป็ นอย่างดี
ท้ายสุ ด นี ขอน้อมระลึก ถึงพระคุณ บิดามารดา ซึงเป็ นผูว้ างรากฐานในการศึก ษาจนผูว้ ิจ ัย
ศึกษาสําเร็ จลุล่วงเป็ นอย่างดีสมความปรารถนา และประโยชน์ใดๆอันเกิดจากวิทยานิ พนธ์ฉบับนี
ผูว้ ิจยั ขอมอบบูชาพระคุ ณบิ ดามารดา ครู อาจารย์ต ลอดจนผูม้ ีพระคุ ณ ทุก ท่านที ได้อบรมสั งสอน
ชีแนะแนวทางและเป็ นแรงบันดาลใจทีสนับสนุนให้ผวู้ ิจยั ประสบความสําเร็ จ
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหาต่างๆทีเกิ ดขึนในประเทศนันจําเป็ นต้อ ง
มีอ งค์ประกอบหลายๆด้า น องค์ประกอบสํา คัญอย่า งหนึ งคือ การพัฒนาคนให้เป็ นมนุ ษ ย์ทีสมบูรณ์
ซึ งในอารยประเทศนอกจากใช้การศึกษาเป็ นเครื องมือสําหรับพัฒนาคนในชาติให้เป็ นทรัพยากรมนุษย์
ทีมีคุณค่าแล้วยังใช้การศึก ษาเป็ นเครื องมือ ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมเพือการดํา รงคงอยู่ของค่านิ ยม
ความเชือ เผ่าพันธุ์ชาติและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน (วรวิทย์ วศินสรากร 2549 : 69-71)
และเพือให้ก ารศึก ษาเป็ นกระบวนการทีช่ วยพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตของคนให้เ ป็ นไปตามแนวทางที
พึงประสงค์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 รวมทังนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
จึงต่างมีอุ ดมการณ์แ ละมีหลักในการจัดการศึก ษาเป็ น ไปในทิศทางเดี ยวกันโดยให้ความสําคัญกับ
นักเรี ยนเป็ นหลัก นัก เรี ยนต้อ งได้รับการพัฒนาให้เต็ม ตามศักยภาพ สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองและ
แสวงหาความรู้ ได้อย่างต่อเนื องตลอดชีวิ ต นอกจากนันยังต้อ งเน้นให้ค รู จัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ทีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนัก เรี ยน มีก ารปลูกฝังคุ ณธรรมจริ ยธรรมแก่ นักเรี ยน
เพือให้เป็ นคนดี คนเก่งและคนมีความสุข โดยคนดีคือคนทีดําเนิ นชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจทีงดงาม
มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทงด้
ั านจิตใจและพฤติก รรมทีแสดงออก เช่น มีวินัย
มีความเอือเฟื อเกือกูล รู ้หน้าทีและซื อสัตย์ คนเก่งคือคนทีมีความรู ค้ วามสามารถและมีสมรรถภาพใน
การดําเนินชีวิต เช่น มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีและรู ้จกั แก้ปัญหา
ส่ วนคนมีความสุ ขคือ คนมีสุข ภาพดีทงทางกายและจิ
ั
ตใจสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ืนได้อย่า งมีค วามสุ ข
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545 : 2-6)
สําหรับการจัดการศึกษาของประเทศไทยทีผ่านมาตามสภาพการณ์ทีเกิดขึนในปั จจุบนั สะท้อน
ให้เห็นว่ากําลังประสบกับวิกฤตการณ์หลายประการ อาทิ ครู ยงั คงใช้วิธี การเรี ยนการสอนทีเน้นการ
บรรยาย โดยมุ่งเน้นการให้ความรู ้รายละเอียดเนื อหาสาระทางวิชาการในเวลาอันรวดเร็ ว นักเรี ยนไม่ได้
เป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิเพือสร้างความรู ้ความเข้าใจด้วยตนเองรวมทังกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้มงุ่ เน้นให้
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นักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลียนความคิดเห็นหรื อช่ วยเหลื อซึ งกันและกันด้วยเกรงว่าจะทําให้เสี ยเวลา
และสอนไม่ทนั ตามหลักสู ตร ซึ งมีผลทําให้นักเรี ยนไม่เห็นความสัมพันธ์ของวิชาทีเรี ยนกับโลกของ
ความจริ งและไม่เห็นประโยชน์ของสิ งทีเรี ยน (พุธทิตา ดอนฟุ้ งไพร 2548 : 3 ; วันเพ็ญ วรรณโกมล 2544 :
19-22 และอัญชลี สารรัตนะ 2542 : 27-31) จึงไม่ใ ช่เรื องน่ าประหลาดใจกับผลข้อมูล จากการสัมมนา
ทางวิชาการประจําปี 2554 ในหัวข้อ “ยกเครื องการศึกษาไทย : สู่ การศึกษาทีมีคุณภาพอย่างทัวถึง” ของ
นักวิชาการจากสถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่ วมกับนักวิชาการอิสระ ทีต่างแสดงทัศนะ
ต่อการปฏิรู ปการศึกษาของประเทศไทยว่า ประสบความล้มเหลวแม้จะมีค วามพยายามในการปฏิรูป
การศึก ษามากว่า 10 ปี ตังแต่ก ารปฏิรูปการศึกษารอบแรกปี พ.ศ. 2542 จนถึงการปฏิรูปการศึกษา
รอบทีสองปี พ.ศ. 2552 ซึ งยังไม่สามารถทําให้คุณภาพการศึกษาของประเทศดีขึนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
(สถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 2554 : 1) และเมือพิจารณาผลสอบมาตรฐานหรื อผลการ
ประเมินของสถาบัน ต่า งๆทีแสดงถึ งคุณ ภาพการศึกษาของไทยพบว่าผลการศึ กษาของไทยมีระดับ
ตกตําลง ดังเช่น ผลสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติทีทดสอบทางการศึก ษาแห่ งชาติ
ขันพืนฐาน(O-NET) นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ปี การศึกษา 2553 ใน 5 รายวิชาหลักได้แก่ ภาษาไทย
สังคมศึก ษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบว่า มีค่า คะแนนเฉลี ยค่อนข้า งตําไม่ถึ ง
ร้อยละ 50 เฉพาะวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีค่าเฉลียร้อ ยละ 46.51 (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) : http://www.niets.or.th) ผลการประเมินของสถาบันนานาชาติเพือการ
จัดการ (Institute for Management Development : IMD) ทีจัดอันดับความสามารถด้านสมรรถนะการศึกษา
ของประเทศไทย ประจําปี 2549 อยู่ในอันดับ 47 จาก 55 ประเทศ (สํา นักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
2553 : 15) และผลการประเมินการจัดการศึกษาของประเทศไทยขององค์การความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา(Organization for Economics Co-operation and Development : OECD) ในโครงการ
Programme for International Student : PISA ในปี 2552 โดยเฉพาะด้านการอ่านพบว่า เด็กไทยร้อยละ74
อ่านภาษาไทยไม่แตกฉาน วิเคราะห์ความหมายหรื อใช้ภาษาให้เป็ นประโยชน์ในการศึกษาวิชาอืนๆ
ไม่ได้ (ภาวิช ทองโรจน์ : http://www.blog.eduzones.com) ข้อมูลเหล่านี ล้วนแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลว
ของการจัดการศึกษาชาติซึ งหากไม่เร่ งแก้ไขย่อมจะส่ งผลให้คุณ ภาพชีวิ ตของคนไทยด้อ ยลงและ
ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีศกั ดิศรี ในท่ามกลางกระแสการแข่งขันของประเทศต่างๆ
ขณะนี ไม่มีเวลาแล้วทีจะถกเถีย งกันว่า เป็ นความรับผิดชอบของใครทุก ๆภาคส่ วนในสังคมจะต้อ ง
ร่ วมมือกันปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพ เพือสร้างเยาวชนให้เป็ น คนดี คนเก่งและมีความสุ ข ตรงตาม
เป้ าหมายหลักของการจัดการศึกษา (รุ่ ง แก้วแดง 2552 : 5-6)
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ในการแก้ปัญหาดังกล่าว วิชยั ตันศิริ (2547 : 26) กล่าวว่า การปฏิรูประบบการเรี ยนการสอน
เป็ นยุทธศาสตร์ ทีสํา คัญของการปฏิ รูป การศึก ษา ดังนันในการจัดการเรี ยนการสอนครู ผูส้ อนจึ ง
จําเป็ นต้องปรับเปลียนบทบาทของตนเองจากการเป็ นผูบ้ อกความรู ้ให้จบไปในแต่ละครังทีเข้า สอนมา
เป็ นผูอ้ าํ นวย ความสะดวกในการเรี ยนรู้ให้แก่นกั เรี ยนกล่า วคือ เป็ นผูก้ ระตุ น้ ส่ งเสริ ม สนับสนุ นและ
จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
แต่ ล ะบุค คลและต้อ งจัดกิ จกรรมที ฝึ กให้นัก เรี ย นได้ศึก ษาค้นคว้า และลงมื อ ปฏิบัติจ ริ ง ฝึ กการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ สร้างสรรค์และค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเองซึงเป็ นความรู ้ทีเกิดขึนจากการศึกษาค้นคว้า
มิใ ช่ความรู ้ทีได้รับจากครู ผูส้ อนแต่เ พียงแหล่ งเดียวโดยครู ตอ้ งสอนวิธี ก ารแสวงหาความรู ้มากกว่ า
สอนตัวความรู ้สอนการคิดมากกว่าสอนให้ท่องจํา สอนโดยเน้นนัก เรี ยนเป็ นสํา คัญมากกว่า เน้นที
เนือหาวิชา วิธีการเหล่านี จะช่ วยพัฒนานักเรี ยนให้มีนิ สัยสนใจใฝ่ หาความรู ้ด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู ้
และเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู อ้ นั จะนําไปสู่ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ดังทีประเวศ วะสี (2541 : 72) ได้กล่าวไว้ว่า
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“… ต้องปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู้ ใหม่จากการเอาวิชาเป็ นตัวตังไปสู่ การเอาคนและสถานการณ์จริ ง
เป็ นตัวตังเรี ยนจากประสบการณ์และกิ จกรรม จากการฝึ กหัด จากการตังคําถามและจากการแสวงหา
คําตอบ ซึ งจะทําให้สนุก ฝึ กปัญญาให้กล้าแข็ง ทํางานเป็ น ฝึ กคุณลักษณะอืน ๆ เช่น ความอดทน
ความรับผิดชอบ การช่ วยเหลือ ซึ งกันและกัน การรวมกลุ่ม การจัดการ การรู ้จกั ตน …”

หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งพัฒนานักเรี ยน
ซึ งเป็ นกําลังของประเทศให้เป็ นมนุษ ย์ทีมีความสมดุ ล ทังทางด้า นร่ า งกาย ความรู ้ คุณ ธรรมจริ ยธรรม
มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตย
อันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีค วามรู ้ มีทกั ษะพืนฐานและมี เจตคติ ทีจํา เป็ นต่อ การศึ ก ษา
ในระดับ ทีสู งขึนหรื อ ต่อ การประกอบอาชี พ ในอนาคตโดยมุ่งเน้น นัก เรี ยนเป็ นสํา คัญบนพืนฐาน
ความเชือว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 1)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมซึ งเป็ น 1 ใน 8 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้หลักของ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 ทีนักเรี ยนต้องเรี ยนตลอด 12 ปี การศึกษาโดย
มุ่งหวังให้นักเรี ยนสร้างองค์ค วามรู ้ได้ด้วยตนเอง สามารถปรับตนเองเข้ากับบริ บทสภาพแวดล้อ ม
เป็ นพลเมือ งดี มีค วามรับผิดชอบ มีความรู ้ มีทกั ษะ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและค่า นิ ยมทีเหมาะสมโดย
เนื อหาวิชาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประกอบด้วย 5 สาระ ได้แ ก่
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สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรมจริ ยธรรม สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต สาระที 3
เศรษฐศาสตร์ สาระที 4 ประวัติศาสตร์และสาระที 5 ภูมิศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 132)
สําหรับสาระที 3 เศรษฐศาสตร์ เป็ นสาระทีมุ่งให้ความสําคัญต่อชีวิตความเป็ นอยู่ของมนุษ ย์
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ งแวดล้อมโดยใช้สิ งแวดล้อมเพือตอบสนองต่อความต้องการและ
ความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิต เนื องจากมนุษย์มีความต้องการและความจําเป็ นทีไม่จาํ กัดในขณะทีต้อง
ดํารงชีวิตอยูท่ ่ามกลางสิ งทีมีอยูจ่ าํ กัด (กรมวิชาการ 2545 : 10-12) ดังนันการมีความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์
จะทําให้นัก เรี ยนเข้าใจเกียวกับเรื องพฤติก รรมมนุ ษย์ทีอยู่บนพืนฐานของความมีเหตุผล เรื องกลไก
การใช้ทรัพยากรทีจํากัดของสังคม รวมถึงเรื องปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็ นในระดับส่ วนตัว ครอบครัว
หรื อระดับประเทศซึ งเป็ นปัญหาทีพบในชีวิตประจําวันและในสังคมปัจจุบนั ทีมีการเปลียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา หากนักเรี ยนเข้าใจในเรื องต่า งๆดังกล่า วแล้วและนํา ไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจเกี ยวกับ
การจัดการชีวิตของตนเองย่อมจะเกิดผลดีต่อ ตนเอง ต่อ การดําเนิ นนโยบายของภาครัฐ ในการพัฒนา
เศรษฐกิ จของประเทศได้อย่า งมีประสิ ทธิ ภาพและยังจะสร้า งเสริ มให้เ กิดความเป็ นธรรมในสังคม
ปัจจุบนั มากขึน (วราภรณ์ สามโกเศศ : http:/www.loft.diaryis.com)
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สําหรับแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ในสาระเศรษฐศาสตร์เพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
และเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ครู ควรจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ ใช้รูปแบบการสอนร่ วมกับ
เทคนิ คการสอนที ฝึ กให้นัก เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้แ ละพัฒ นาตนเองได้อย่า งเต็มศักยภาพ สามารถนํา
ประสบการณ์ทีได้รับไปประยุกต์ใช้หรื อแก้ปัญหาทีอาจเกิดขึนในชีวิตประจําวันได้ ซึงความสําเร็จของการ
สอนสาระเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ขึนอยู่ก บั การทีครู ผสู ้ อนได้สอนเนื อหาความรู ้ให้แก่ นักเรี ยนได้ครบถ้วน
ตามทีหลักสู ตรกําหนด หากแต่อยู่ทีนักเรี ยนสามารถนําเนือหาความรู ้นนไปปรั
ั
บใช้ได้เมือเกิดวิกฤตการณ์
ขึนในชีวิตจริ ง ดังที กรมวิชาการ (2545 : 12-17) ได้ให้ขอ้ สังเกตว่า ในการสอนสาระเศรษฐศาสตร์และสาระ
อืนๆของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึก ษา ศาสนาและวัฒนธรรมทีผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาอยู่มาก เช่ น
ผลการศึกษาของสิ ริวรรณ ศรี พหล (2540 : 54) ทีพบปัญหาดังสรุ ปได้ว่า ในด้านการจัดการเรียนการสอน
ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่ยงั ใช้วิธีสอนแบบบรรยายมากกว่า การใช้วิธีสอนแบบอืนๆโดยมักบรรยายเนื อหา
สาระตามหนังสือ ครู ผสู ้ อนยังขาดเทคนิคหรื อวิธีการสอนแบบใหม่ๆทําให้นักเรี ยนขาดโอกาสแสดง
ความคิดเห็นหรื อฝึ กฝนการแก้ปัญหาระหว่างการเรี ยนการสอน รวมทังการทีนักเรี ยนไม่คอ่ ยมีส่วนร่วม
ในกิ จกรรมการเรี ยนอย่า งทัวถึ ง ปัญหาในด้า นเนื อหาวิชา นัก เรี ยนมีค วามเห็ นว่าเนื อหาวิชายังไม่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ เนือหาวิชาน่าเบือหน่ายเพราะมวลประสบการณ์หรื อ
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สาระทีได้เรี ยนไปนันแตกต่างไปจากประสบการณ์ใ นสังคมทีเกิดขึนจริ ง อีกทังเนื อหาวิชาในแต่ล ะ
ระดับยังมีความซําซ้อนกันมากและเน้นความจํามากกว่าการให้นักเรี ยนแสดงความคิดเห็น สิ งเหล่านีมี
ส่ วนทํา ให้นัก เรี ยนไม่เห็ นประโยชน์จากการเรี ยนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และผลการศึกษาของกรมวิชาการ (2543 : 70-71) พบว่า ด้านทัศนะของครู ผสู ้ อน
ทียังมีบางคนเชือว่าวิชาเศรษฐศาสตร์ยากเกินไปทีจะสอนในระดับโรงเรียนควรทีจะนําไปสอนในระดับ
มหาวิทยาลัยมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของนิยบุ ล จารย์โพธิ (2548 : 4) ทีพบว่าครู ส่วนใหญ่ไม่พร้อม
ทีจะสอนสาระเศรษฐศาสตร์โดยให้เหตุผลว่าเนือหาของวิชาเศรษฐศาสตร์มีมากเกินไป ครู ทีจะสอนได้ดี
ควรจบการศึกษาในสาขาวิชาด้านเศรษฐศาสตร์โดยตรงเนื องจากเป็ นวิชาทีเข้าใจยาก ครู ควรต้องมีความรู ้
อย่ า งเพี ยงพอและต้อ งติดตามข่ า วสารให้เ ป็ นปัจ จุ บ ันทัน โลกทัน เหตุ ก ารณ์ อ ยู่ตลอดเวลารวมทัง
การประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเนื อหาวิชาก็ทาํ ได้ยาก นอกจากนันกรมวิชาการ (2543 : 70-71)
ยังได้ศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนและบุคคลทัวไปผูส้ นใจในวิชาเศรษฐศาสตร์ พบว่ามีความคิดเห็น
คล้อยตามกันว่า เนือหาวิชาสาระเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างยากเพราะเป็ นเรื องของกฎเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎี
ทําให้จบั ประเด็นสําคัญไม่ค่อยได้ถึงแม้เรี ยนผ่านวิชานีมาแล้วก็ตามทีแต่ยงั มีความสับสน ขาดความแน่ใจ
และไม่สามารถนําความรู ้ทีได้เรี ยนมาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ ปัญหาเหล่านี ล้วนเป็ นอุปสรรค
สําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
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โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 เป็ นโรงเรี ยนหนึ งในจํานวน 500 แห่งทัวประเทศทีได้รับการคัดเลือกจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) ให้เป็ นโรงเรี ยนในโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลซึงต้อง
มีการพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยนใน 3 ด้านคือ ด้านการบริ หารจัดการรวมทังผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน
ด้า นปั จจัยพืนฐานและด้า นวิ ชาการที เน้นความเป็ นเลิ ศ สํ า หรั บในด้า นวิ ชาการของโรงเรี ย นนั น
เมือพิจารณาคะแนนเฉลียผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนพื
ั นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2553
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ใน 5 รายวิชาหลัก (ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์) พบว่ามีค่าคะแนนเฉลียค่อนข้างตําไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ งผลคะแนนเฉพาะวิชาสังคม
ศึก ษาศาสนาและวัฒ นธรรมของนัก เรี ย นมีค ะแนนเฉลี ยเพียงร้อยละ 36.73 โดยมีค ะแนนเฉลียแยก
คะแนนตามสาระการเรี ยนรู ้ (จากคะแนนเต็มของกลุ่มสาระละ 20 คะแนน) เรี ยงลํา ดับจากมากไปหา
น้อยได้ดงั นี คะแนนเฉลียของสาระภูมิศาสตร์เท่ากับ 10.55 สาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรมเท่ากับ 8.45 สาระ
หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคมเท่ากับ 7.64 สาระเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 5.06 และสาระ
ประวัติศาสตร์เท่ากับ 5.03 จะเห็นได้ว่าสาระเศรษฐศาสตร์มีค่า คะแนนเฉลี ยตําสมควรทีต้องเร่ งแก้ไข
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นอกจากนันผูว้ ิ จ ัยได้นําผลการเรี ยนรู ้รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ข องนัก เรี ยนชันมัธ ยมศึก ษาปี ที 5 ใน
ปี การศึกษา 2551 – 2553 ทีผ่านมามาพิจารณาพบว่ามีค่าเฉลียเท่ากับร้อยละ 61 ร้อยละ 60 และร้อยละ 59
ตามลําดับซึงตํากว่าเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกําหนดคือร้อยละ 70 (โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี 2553 : อัดสําเนา)
แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนขาดความรู ้ความเข้าใจในบทเรี ยนและยังมีแนวโน้มว่าคะแนนเฉลียของนักเรียน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์ทีไม่ผา่ นเกณฑ์อาจสู งขึนอีกในปี การศึกษาต่อไป ประกอบกับผูว้ ิจัยได้สอบถาม
ความคิด เห็น ของนักเรี ยนทีมีต่อ รายวิชาเศรษฐศาสตร์ พบว่ า นัก เรี ย นส่ วนใหญ่ มีเ จตคติ ทีไม่ ดี ต่อ
การเรี ยน เนืองจากเห็นว่ากิจกรรมการเรี ยนไม่น่าสนใจทําให้เกิดความรู ้สึกเบือหน่ ายซึ งอาจเป็ นสาเหตุ
หนึ งทีส่ งผลกระทบทําให้ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนตํากว่าเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกําหนด ผลดังกล่าวล้วน
ไม่สนองต่อการพัฒนาโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
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ปัญหาดังกล่าวมาข้าสงต้นผูว้ ิจยั และคณะครู ผสู ้ อนในระดับช่วงชันที 4 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
เกี ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เมือวันที 30 มีนาคม 2553 สรุ ปได้ว่าส่ วนหนึ งมีสาเหตุมาจากการทีครู จ ัด
การเรี ยนรู ้ โดยใช้วิ ธี แ บบบรรยายและอธิ บายเนื อหาตามบทเรี ยนมากกว่ า จะสอนให้ นัก เรี ยนรู ้ จ ัก
คิดแก้ปัญหา ทําให้นักเรี ยนไม่ได้พฒั นาทักษะสําคัญๆ อาทิ ทักษะการค้นคว้าข้อมูล การรวบรวม วิเคราะห์
และสรุ ปข้อมูล ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี ยนแปลงของสังคม เป็ นต้น
นอกจากนันผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์นักเรี ยนในระดับชันมัธยมศึ กษาปี ที 6 ทีเคยเรี ยนรายวิชาเศรษฐศาสตร์
ผ่านมาแล้วได้ขอ้ สรุ ปว่า เนือหาวิชาเศรษฐศาสตร์บางเรื องอ่านแล้วเข้าใจยากเพราะใช้ศพั ท์ทางวิชาการมาก
กิจกรรมการเรียนไม่น่าสนใจและเกิดความรู ้สึกเบือหน่ายรวมทังการมีเจตคติทีไม่ดีต่อการเรี ยนรายวิชานี
ปัญหาเหล่านีล้วนส่ งผลกระทบต่อผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ดังนันผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจทีจะเลือกนํา
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญมาใช้จดั การเรี ยนรู โ้ ดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาผลการเรียนรู ้
ของนักเรี ยนให้สูงขึนรวมทังส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ มีทกั ษะ
แก้ปัญหาและมี ทศั นคติทีดี ต่อ การเรี ยนรู ้ เพือให้เป็ นไปตามแนวทางการปฏิ รูปการศึก ษาและตาม
แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ทีมุ่งให้ครู ผสู ้ อนจะต้องปฏิรูป
การเรี ยนรู ้โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ
จากการค้นคว้าทางวรรณกรรมทีเกี ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ ทีเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ ซึ ง
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550 : 76-114) ได้กล่าวว่ามีหลากหลายวิธี อาทิ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
(Inquiry Based Learning) การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative learning) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based learning) และการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน (Projected-based learning)
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เป็ นต้น รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบต่างๆดังกล่าวข้างต้นสามารถนํา มาใช้พฒั นาคุณภาพการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ย นได้เป็ นอย่า งดี โดยเฉพาะการจัดการเรี ย นรู ้ แบบโครงงาน เนื องจากเป็ นรู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู ท้ ีเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ แนวคิดนี เชือว่านักเรี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพเนืองจากต้องมีบทบาทในการเรี ยนมากขึนและต้องลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมเพือให้ประจักษ์ผลจริ ง
เพราะการเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองจะเกิดการเรี ยนรู ้จากกิจกรรมนันได้ดีกว่าการนั งฟังครู
บรรยายธรรมดา ดังที สมประสงค์ น่ วมบุญลือ(http://my.opera.com/ somprasong/ blog/) ได้กล่าวถึง
จุดเด่นของการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานว่านักเรียนได้ลงมือศึกษาค้นคว้าในประเด็นทีตนสนใจ โดย
ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เพือตอบประเด็น ด้วยการกําหนดเป้ าหมาย ตังสมมติฐาน กําหนดขอบเขต
(วัตถุประสงค์) แหล่งความรู ้ (ข้อมูล) การรวบรวมข้อ มูล การวิเ คราะห์ข อ้ มูล(ด้วยหลักเหตุผล) สรุ ป
ประเด็นทีค้นพบและนําเสนอในลัก ษณะทีเป็ นชิ นงาน สอดคล้อ งกับแนวคิดของ ธี ระชัย ปูรณโชติ
(2544 : 3-4) ทีกล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานนัก เรี ยนเป็ นผูค้ ิดประเด็นปัญหา สื บค้นข้อ มูล
ลงมือปฏิบตั ิจริ งวิเคราะห์และสรุ ปผลข้อมูล วิธีการเรี ยนรู ้เช่นนีย่อมทําให้เกิดประโยชน์แก่ นักเรี ยนใน
หลายด้านเช่น ได้ความรู ้ในเนือหาวิชา ได้พฒั นาทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแสวงหา
ความรู ้และทําให้มีเจตคติทีดีต่อวิชาทีเรี ยน นอกจากนันยังพัฒนาความสามารถในการถ่า ยโยงความรู ้
ด้ว ยการนํา สิ งที เรี ย นรู ้ แ ล้วไปใช้ในสถานการณ์ใ หม่ ค วบคู่ไปกับกระบวนการแก้ปัญหา เพราะใน
ขันตอนของการเรียนรู บ้ างครังนักเรี ยนต้องเผชิญกับปัญหาทีไม่สามารถแก้ไขได้โดยลําพัง ทําให้ตอ้ งมี
ปฏิสัมพันธ์และทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน เช่น ผูใ้ หญ่ ครู หรื อเพือนทีมีประสบการณ์มากกว่าในการแก้ปัญหา
เพือขอความช่วยเหลือจนในทีสุ ดนักเรี ยนสามารถแก้ปัญหานันได้ (สุ รางค์ โค้ว ตระกูล 2545 : 262)
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ภพ เลาหไพบูลย์ (2544 : 10-11)ทีกล่าวไว้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
โครงงานมีขนตอนการเรี
ั
ยนรู ้โดยใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึงเป็ นกระบวนการทางปัญญาที
เปรี ยบเสมือนเครื องมือจําเป็ นใน การค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาต่างๆ โดยทีนักเรี ยนต้องพิจารณา
ความถูกต้องเหมาะสมของการปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละขันตอนของการเรี ยนรู ้ดว้ ยโครงงาน เริ มต้นจาก
การกําหนดปัญหา การแสวงหาความรู ้อย่างมีระเบียบแบบแผน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สรุ ป
และนําเสนอข้อ มูลเพือพิสูจน์เหตุและผลของปัญหาจนได้คน้ พบความรู ้ใหม่ในทีสุ ด ดังนันประโยชน์ที
นักเรี ยนแต่ละคนจะได้รับโดยตรงจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานนอกจากในเรื องของการสร้า ง
องค์ความรู ้ใหม่แล้วยังได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหาให้เกิดขึนในตัวของนักเรี ยน
อีกด้วย ซึ งความสามารถในการแก้ปัญหาเป็ นความสามารถทีจะจัดการกับปัญหาต่า งๆรอบตัวโดยที
วิธี การแก้ปัญหาจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เรามักพบเห็นกันเสมอว่า ในปัญหาเดี ยวกันแต่ล ะ
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บุคคลจะมีวิธี ก ารแก้ไขทีแตกต่างกันเนื องจากมีประสบการณ์ มีการเรี ยนรู ้ มีความคิด มีวุฒิภาวะ มี
ทัศนคติหรื อแม้แ ต่ค่านิ ยมทีแตกต่างกัน บุคคลใดทีมีความสามารถในการแก้ปัญหาดีย่อมได้เปรี ยบ
เพราะสามารถแก้ไ ขกับปั ญหาต่ า งๆรอบตัว ให้หมดไปได้แ ละยังเป็ นการเตรี ยมความพร้ อ มต่ อ
การปรับตัวในอนาคตอีกด้วย (อุบลรัตน์ เพ็งสถิต 2532 : 202)
ดังนันการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานจึงเป็ นเสมือนสะพานทีเชือมระหว่างนักเรี ยน ห้องเรียน
และโลกภายนอกเข้าด้วยกันทังนีเพราะนักเรี ยนต้องนําเอาความรู ้ทีได้จากชันเรี ยนมาบูรณาการเข้า กับ
กิจกรรมทีจะกระทําเพือสร้างองค์ความรู ้ใ หม่ๆด้วย จึ งเป็ นวิธีสอนหนึ งทีพัฒ นาให้นัก เรี ยนคิดเป็ น
ทํา เป็ นและมีท กั ษะในการแก้ปั ญหาได้อ ย่า งแท้จริ งซึ งนัก เรี ยนสามารถนํา ไปประยุ ก ต์ใ ช้ไ ด้ใ น
การดําเนินชีวิต ผลทีเกิดจากการเรี ยนรู ้เช่นนี จะทําให้นกั เรี ยนมองเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดความเชือมัน
เกิ ดความมานะพยายาม เกิ ดความคิดริ เ ริ มสร้า งสรรค์ใ นการทํา งานและมีทศั นคติทีดี ต่อ การเรี ยน
นอกจากนันยังรู ้จัก แก้ไขข้อขัด แย้ง ทางอารมณ์และการปรับ ตัวให้เข้ากับสังคม (สุ วฒ
ั น์ มุทธเมธา
2543 : 2 ; ลัดดา ภู่เกียรติ 2544 : 28–29 ; สุ พล วังสิ ทธิ 2543 : 11-12 และวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ 2551 : 3)
จึงสรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู้แ บบโครงงานเป็ นอี กแนวทางทีเหมาะสมกับการนํามาใช้พฒ
ั นาและ
เติมเต็มศักยภาพของนักเรี ยนทังด้านความฉลาดทางปัญญา (IQ : Intelligence Quotient) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ : Emotional Quotient) ความฉลาดทางคุณธรรม (MQ : Moral Quotient) และความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทังปวง (AQ : Adversity Quotient) (กรมวิชาการ 2543 : 17) ดังผลงานวิจยั
ของสิ ริมา วัชรากร (2546 : 74-75) ทีศึกษาผลของการเรี ยนแบบโครงงาน เรื อง ปัญหาสังคมในวิถีชีวิต
ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรี ยนระดับชันมัธ ยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยน
สามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่าผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของนัก เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ทีเรี ยนวิชาสังคมศึกษาโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน
มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 งานวิจยั ของณัฐพร เลิศพิทยภูมิ
(2549 : 59) ทีศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงานในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมทีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและพฤติก รรมการอนุรักษ์สิ งแวดล้อมของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนสาธิตในกรุ งเทพมหานคร พบว่านักเรี ยนทีเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมโดยผ่านการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานได้ค่ามัชฌิมเลขคณิ ตของคะแนนความสามารถ
ในการแก้ปัญหาสูงขึนหลังการทดลอง และงานวิจัยของ นหทัย นันทวิสุ ทธิ (2552 : 70) ทีศึกษาเรื อง
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้เรื องภูมิเศรษฐศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงานสําหรับ
นักเรี ยน ปวช. 2 ทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมพบว่า ผลการเรี ยนรู ้ เรื องภูมิเศรษฐศาสตร์ ของ
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นักเรี ยนก่อนและหลังการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05 และความสามารถในการทําโครงงานเรื อง ภูมิเศรษฐศาสตร์ของนักเรี ยนอยู่ในระดับสูงมาก
ด้วยแนวคิดดังกล่าวมาข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจทีจะนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานมาใช้ในการวิจยั เชิงทดลอง เพือพัฒนาผลการเรี ยนรู ้และความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ผลการวิจยั ในครังนีจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ ห้
มีประสิทธิภาพต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด หลักการและขันตอนของการจัดเรียนรูแ้ บบโครงงาน
เพือนํามากําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี
การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานได้รับการพัฒนารู ปแบบให้ชดั เจนขึนโดย ลิเลียน แคท
(Lilian Katz) ชาวอเมริ กนั และ ซิ ลเวีย ชาร์ด (Sylvia Chard) (กระทรวงศึกษาธิ การ 2543 : 62 ) เป็ น
การเรี ยนรู ้ทีเกิดขึนจากแนวคิดตามทฤษฎีก ารสร้า งความรู้ด ้วยตนเอง (Constructivism) และทฤษฎี
การสร้า งความรู ้ด้วยตนเองโดยการสร้า งสรรค์ชิ นงาน (Constructionism) แนวคิดนี มุ่งเน้น นัก เรี ยน
เป็ นสําคัญโดยให้นกั เรี ยนแสวงหาและค้นพบความรู ้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิเรี ยนรู ้จนก่อ เกิ ด
ปัญญาและนําความรู ้ทีได้มาสร้างสรรค์ชิ นงาน (พจนา ทรัพย์ส มาน 2549 : 5) การให้นัก เรี ยนเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองและลงมือปฏิบตั ิจริ งในลักษณะของการศึกษาค้นคว้า สํารวจจะมี ค รู เป็ นผูด้ ูแลแนะนํา ให้
คําปรึ กษาและอํานวยความสะดวกให้นักเรี ยนมีการนําความรู ้ในชันเรี ยนไปบูรณาการกับกิจกรรมทีจะ
กระทําโครงงานเป็ นการสอนให้นกั เรี ยนรู ้จักวิธีทาํ โครงการวิจัยเล็ก ๆโดยนักเรี ยนเป็ นผูล้ งมือปฏิ บตั ิ
เพือพัฒนาความรู ้ทกั ษะและสร้างผลผลิตทีมีคุณภาพ ในการทํากิจกรรมโครงงานสามารถทําในเวลาหรื อ
นอกเวลาเรี ยนก็ ได้โ ดยใช้ระเบี ย บวิ ธี ดํา เนิ นการทางวิ ทยาศาสตร์ ใช้ก ารสั งเกต การตังคํา ถาม
การตังสมมติฐานและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองเพือตอบคําถามทีตนอยากรู ้ สามารถสรุ ปทําความเข้าใจ
กับสิ งทีค้นพบ (วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ 2545 : 2) สําหรับขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานของ
เติมศักดิ เศรษฐวัชราวานิ ช (2540 : 220–230) ; สุ ชาติ วงศ์สุวรรณ (2542 : 13-18) ; ธี ระชัย ปูรณโชติ
(2544 : 29-39) และสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 : 10) ได้แบ่งขันตอน
การทําโครงงานไว้ 6 ขันตอนสอดคล้องกันดังนี ขันที 1 การคิดและเลือกหัวข้อเรื องทีจะทําโครงงานซึง
นักเรี ยนต้องคิดและเลือกด้วยตนเอง โดยทัวไปในหัวข้อเรื องของโครงงานจะได้มาจากปัญหา/คําถาม
หรื อความอยากรู ้อยากเห็นเกียวกับเรื องราวต่างๆของนักเรี ยนเอง ขันที 2 การศึกษาเอกสารทีเกียวข้อ ง
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จะช่วยให้นักเรี ยนได้แนวคิดทีจะกําหนดขอบข่ายของเรื องทีศึกษาค้นคว้าให้เฉพาะเจาะจงมากขึนและ
ได้ความรู้ทีจะศึกษาเพิ มเติมมากขึนจนสามารถออกแบบและวางแผนดําเนินการทําโครงงานนันได้อย่าง
เหมาะสม ขันที 3 การจัดทําเค้าโครงของโครงงานเพือแสดงแนวคิดแผนงานและขันตอนการทําโครงงาน
นันเพือให้ม นใจว่
ั านักเรี ยนจะได้ทราบว่าอะไรคือสิ งทีกําลังศึกษา เค้าโครงนีเป็ นแบบแผนการดําเนิ นงาน
อย่างเป็ นระบบเพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการทําโครงงานทีกําหนดไว้โดยได้รับความเห็นชอบจากครู
ทีปรึ กษาโครงงาน ขันที 4 การลงมือทําโครงงาน เป็ นขันทีนักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิงานตามขันตอนทีระบุใน
เค้าโครงย่อทีเสนอครู ทีปรึ กษาโครงงาน ขันที 5 การเขียนรายงาน เป็ นการเสนอผลงานของการศึกษา
ค้นคว้าเป็ นเอกสารเพืออธิ บายให้ผูอ้ ื นทราบรายละเอียดของโครงงานทังหมดได้แก่ ปัญหาทีศึกษา
วิธี ดํา เนิ น การศึก ษาค้น คว้า ข้อ มูล ต่า งๆทีรวบรวมได้ ผลของการศึก ษาตลอดจนประโยชน์ แ ละ
ข้อเสนอแนะต่า งๆจากการศึกษา ขันที 6 การแสดงผลงาน เป็ นการเสนอผลงานทีได้ศึกษาค้นคว้าสําเร็จ
แล้ ว ให้ ผู ้อื นได้ รั บ รู ้ แ ละเข้า ใจซึ งอาจจั ด แสดงในรู ปแบบต่ า งๆ สมประสงค์ น่ วมบุ ญ ลื อ
(http://my.opera.com/somprasong/blog/show.dml/4202101)ได้แบ่งขันตอนการทําโครงงานไว้ 4 ขันตอน
ดังนี ขันที 1 เลือกเนือหาทีจะนํามาทําโครงงาน เป็ นขันครู /นักเรี ยนนําเนื อหาวิชาทีเรี ยนมาวิเคราะห์เพือ
เลือกเนือหาทีจะนํามาทําโครงงาน ขันที 2 กําหนดประเด็นทีจะศึกษา เช่ น นักเรี ยนจะศึกษาวิชาอะไร
หรื อศึกษาในแง่มุมใดซึ งครู อาจจัดกิ จกรรมต่างๆทีจะช่ วยให้นัก เรี ยนสัมผัสกับปัญหาเพือทีจะได้มอง
ปัญหาทีตนสนใจใคร่ คน้ คว้าหาคําตอบ ขันที 3 จัดทําโครงงานและวางแผนการดําเนิ นงาน เป็ นขันที
นักเรี ยนเขียนเค้า โครงงาน กําหนดปั ญหา ตังวัต ถุ ประสงค์ ศึก ษาเอกสาร ตังสมมติ ฐ าน ออกแบบ
การทดลองและกําหนดตัวแปร กํา หนดกิ จกรรมและขันตอนการดํา เนิ นงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล
การนํา เสนอโครงงาน และขันที 4 การประเมิน โครงงาน เป็ นขันตอนของการตรวจสอบการ
ทําโครงงานซึงผูป้ ระเมินอาจเป็ นได้ทงฝ่
ั ายนักเรียน ครูและผูท้ ีเกียวข้องร่ วมกันตรวจสอบโดยกําหนด
เป็ นประเด็นต่างๆ เช่น ประเมินอะไร ประเมินเมือใด ประเมินจากอะไร ประเมินโดยใครและประเมิน
โดยวิธี ใด เป็ นต้น อุ ดม เชยกี วงศ์ (2545 : 13-14) กล่า วถึงขันตอนหลัก ของการทําโครงงานไว้
3 ขันตอน คือ ขันที 1 การเลือกเนื อหาทีจะนํามาทําเป็ นโครงงานโดยนักเรี ยนและครู ร่วมกันวิเคราะห์
เนือหาวิชาทีเรี ยน ศึก ษารวบรวมข้อ มูลเบืองต้นเกียวกับหัวข้อเนื อหา นักเรี ยนเลือกหัวข้อเรื องทีจะ
จัดทําเป็ นโครงงานตามความถนัดความสนใจของตน ขันที 2 การกําหนดประเด็นทีจะศึกษาว่าจะศึกษา
ในเรื องอะไรในแง่มุมใด ใช้วิธีการใดในการศึกษาและตังชือโครงงานทีจะศึกษาอย่างไร ขันที 3 จัดทํา
โครงงานและวางแผนดําเนินงานด้วยการเขียนโครงงาน กําหนดกิจกรรมและขันตอนการดําเนิ นงาน
กํา หนดแผนการศึ ก ษา เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล หรื อการประดิ ษ ฐ์สิ งของเสนอโครงการต่ อ ครู และ
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บุษบา บุญชู (2545 : 14) ได้เสนอขันตอนวิธีสอนแบบโครงงานเป็ น 5 ขัน ได้แก่ ขันที 1 ขันนํา เสนอ
เป็ นขันทีครูเสนอเหตุการณ์/สถานการณ์/กรณีตวั อย่างให้นกั เรี ยนเกิดความต้องการทีจะคิดทําโครงงาน
ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ ง มีการแบ่งหน้า ทีกัน เช่น ประธาน เลขานุ การ กรรมการและผูร้ ายงาน
ขันที 2 ขันกํา หนดจุด มุ่งหมาย เป็ นขันที นักเรี ยนเลื อ กปัญหาและนํามาตังจุ ดมุ่ง หมายว่าต้องการทํา
เรื องใดและเพืออะไร ขันที 3 ขันวางแผน นักเรี ยนวางแผนเขียนโครงงานตามทีได้ต งจุ
ั ดมุ่งหมายไว้
ซึ งการวางแผนจะเป็ นลักษณะการเขียนเค้า โครงของโครงงาน ขันที 4 ขันดําเนิ นงานตามแผนงาน
เป็ นขันทีปฏิบตั ิตามโครงงานทีวางแผนไว้รวมทังการเขียนรายงานเมือการดําเนินโครงงานตามแผนงาน
แล้วเสร็จ ขันที 5 ขันประเมินผล เป็ นขันรายงานผลการดําเนินงาน การอภิ ปรายและการประเมินผล
โครงงาน ผูว้ ิ จัยได้นําขันตอนการทํา โครงงานของนักวิช าการดัง กล่า วมาสังเคราะห์เป็ นขันตอน
การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน 5 ขันตอน ได้แก่
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ขันที 1 การกําหนดปัญหา
ครู นําเสนอสถานการณ์ปัญหา แล้วให้นักเรี ยนเป็ นผูก้ ํา หนดประเด็นปัญหาทีตนเองสนใจ
ใคร่ รู้ จากนันสมาชิกกลุ่มร่ วมกันทําความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา ระบุ อธิ บายสาเหตุข องปั ญหา
และหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ขันที 2 การวางแผนการทํางาน
สมาชิก กลุ่มร่ วมกัน วางแผนการทํา งานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการกํา หนด
ประเด็นการศึกษา วิธีการสื บค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลเพือการแก้ไขปัญหา
ขันที 3 การสืบค้นและจัดกระทําข้ อมูล
สมาชิกกลุ่มดําเนินการสื บค้นข้อมูลตามแผนการทีวางไว้ จากนันนําข้อมูลมาร่วมกันอภิปราย
วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้เหตุผลมาประกอบการตัดสิ นใจเพือนําสู่ การแก้ปัญหาตามลําดับขัน
ขันที 4 การลงมือปฏิบัตแิ ละตรวจสอบผลงาน
สมาชิกกลุ่มเขียนสรุ ปผลการศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบความถูกต้องของผลงานทีจัดทําว่า
บรรลุจุดหมายหรื อไม่ มากน้อยเพียงใด และมีปัญหาอะไรบ้าง
ขันที 5 การนําเสนอข้ อมูล
สมาชิกกลุ่มนําเสนอผลงานในรู ปแบบต่างๆให้ผอู ้ ืนได้รับรู ้และเข้าใจ
โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ขันที 1 การกําหนดปัญหา
ครู นํ า เสนอสถานการณ์ ปั ญ หา แล้ ว ให้ น ั ก เรี ยนเป็ น
ผูก้ ําหนดประเด็ น ปั ญหาที ตนเองสนใจใคร่ รู้ จากนันสมาชิ ก
กลุ่มร่ วมกันทําความเข้าใจในสถานการณ์ ปัญหา ระบุ อธิ บาย
สาเหตุของปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหา
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ง ยนรู้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ำ
ส
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ขันที 2 การวางแผนการทํางาน
สมาชิ กกลุ่มร่ วมกันวางแผนการทํางานตามกระบวนการ
ทางวิ ทยาศาสตร์ มี ก ารกําหนดประเด็ น การศึ กษา วิ ธีก าร
สื บค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลเพือการแก้ไขปั ญหา

ขันที 3 การสื บค้ นและจัดกระทําข้ อมูล
สมาชิ กกลุ่มดําเนิ นการสื บค้นข้อมูลตามแผนการที วางไว้
นํา ข้อ มู ล มาร่ ว มกัน อภิ ป ราย วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ โดยใช้
เหตุ ผ ลมาประกอบการตัด สิ นใจเพื อนํ า สู่ การแก้ ปั ญ หา
ตามลําดับขัน
ขันที 4 การลงมือปฏิบัติและตรวจสอบผลงาน
สมา ชิ กกลุ่ มเขี ยน สรุ ปผล การศึ ก ษ าค้ น คว้ า แล ะ
ตรวจสอบความถูก ต้อ งของผลงานที จัดทําว่าบรรลุ จุดหมาย
หรื อไม่ มากน้อยเพียงใด และมีปัญหาอะไรบ้าง
ขันที 5 การนํ าเสนอข้ อมูล
สมาชิ กกลุ่ ม นํ า เสนอผลงานในรู ป แบบต่ า งๆให้ผู ้อื น
ได้รับรู ้และเข้าใจ

แผนภูมิที 1

กรอบแนวคิดทีใช้ในการวิจยั

พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา
ตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน

ความสามารถในการทําโครงงาน

ความคิดเห็นของนักเรี ยน
ทีมี ต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
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คําถามการวิจัย
1. ผลการเรี ยนรู ้ เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีจัดการเรี ยนรู แ้ บบโครงงานหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
2. นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 มีพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนของ
การจัดการเรี ยนรูแ้ บบโครงงานอยูใ่ นระดับใด
3. นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 มีความสามารถในการทําโครงงานอยูใ่ นระดับใด
4. นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรูแ้ บบโครงงานอยู่ใน
ระดับใด
วัตถุประสงค์ การวิจัย
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1. เพือเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ของประเทศ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
2. เพือศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนของการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
3. เพือศึกษาความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
4. เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรูแ้ บบ
โครงงาน
สมมติฐานการวิจัย
ผลการเรี ยนรู ้ เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีจัดการเรี ยนรู แ้ บบโครงงานหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรทีใช้ใ นการวิจัย คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึก ษาปี ที 5 โรงเรี ย นโพธาวัฒ นาเสนี
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทีกํา ลังศึกษาอยู่
ในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 8 ห้องเรี ยน รวมจํานวนนักเรี ยน 350 คน
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กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทีกํา ลังศึกษาอยู่
ในภาคเรี ย นที 1 ปี การศึก ษา 2554 จํา นวน 44 คน ได้ม าจากการสุ่ ม อย่า งง่า ย (Simple Random
Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
2. ตัวแปรทีใช้ ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
2.2 ตัวแปรตาม ( Dependent Variables ) ได้แก่
.
2.2.1 ผลการเรียนรู้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
2.2.2 พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนของการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
โครงงาน
2.2.3 ความสามารถในการทําโครงงาน
2.2.4 ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู แ้ บบโครงงาน

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

3. เนือหาในการวิจัย
เนื อหาในการวิจัยเป็ นเนื อหาในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที 3 : เศรษฐศาสตร์ ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที 2 เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถจัดการบริ หารทรัพยากรในการผลิตและ
การบริ โภค การใช้ทรัพยากรทีมีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุ ม้ ค่ารวมทังเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ตัวชีวัดช่วงชัน ม.4-6 ข้อ 2 ตระหนักถึงความสําคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ข้อ 3 ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ และข้อ 4 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจใน
ชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข
4. ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาในการทดลองอยูใ่ นภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554 เป็ นเวลารวม 13 ชัวโมง
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นิยามศัพท์เฉพาะ
เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผูว้ ิจยั ได้นิยามความหมายของคําต่างๆ ไว้ดงั นี
1. การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีให้นักเรี ยน
เป็ นผูต้ งประเด็
ั
นปัญหา ซึ งปัญหานันมาจากความสนใจใคร่ รู้ของตัว นักเรี ยนเองและลงมือค้นคว้าหา
คําตอบเริ มต้นด้วยการวางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แ ละเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองในลักษณะของการค้นคว้า ข้อมูล จากแหล่งเรี ยนรู ้ ทีหลากหลายแล้วนํา ข้อมูล มาอภิปราย
วิเ คราะห์ สังเคราะห์โ ดยใช้เ หตุผลมาประกอบการตัดสิ นใจเพือนําสู่ ก ารแก้ปัญหาตามลํา ดับขัน
สามารถสรุ ปและนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ขันตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
โครงงานมี 5 ขันตอน ได้แก่ ขันการกําหนดปัญหา ขันการวางแผนการทํางาน ขันการสื บค้นและจัด
กระทําข้อมูล ขันการลงมือปฏิบตั ิและตรวจสอบผลงาน และขันการนําเสนอข้อมูล
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2. ผลการเรี ยนรู ้ หมายถึง คะแนนของนักเรี ยนทีได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
เรื อง หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงกับการพัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศ ซึ งประเมิ นโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้แบบปรนัย ทีผูว้ ิจยั สร้างขึน
3. พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง การแสดงออกทางความคิดหรื อวิธีการ
อย่างสมเหตุสมผลเพือมาขจัดสิ งทีมาขัดขวางหรื อเป็ นอุปสรรคในขณะศึกษาให้หมดไปขณะเรี ยนรู ้
ในแต่ละขันตอนของการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน ซึ งวัดได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานทีผูว้ ิจยั สร้า งขึน มีเกณฑ์การให้คะแนน
แบบมาตรประเมินค่ า โดยพิจ ารณาระดับ พฤติก รรมแก้ปัญ หา 5 ด้า นได้แ ก่ การกํา หนดปัญหา
การวางแผนการทํางาน การสื บค้นและจัดกระทําข้อมูล การลงมือปฏิบตั ิ และการนําเสนอข้อมูล
4. ความสามารถในการทําโครงงาน หมายถึง การปฏิบตั ิ กิจกรรมของนัก เรี ย นในการทํา
โครงงานประเภทสํา รวจ วัดได้จากแบบประเมินความสามารถในการทํา โครงงานทีผูว้ ิจัยสร้ างขึน
มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตรประเมินค่า โดยพิจารณาใน 3 ด้าน ได้แก่ การวางแผนการทํางาน
กระบวนการทํางาน และผลงานและการนําเสนอ
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5. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความรู ้สึก นึ กคิดของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบโครงงาน วัดได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นทีผูว้ ิจยั สร้างขึน มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
มาตรประเมินค่าโดยพิจารณาใน 3 ด้าน ได้แก่ บรรยากาศการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู้ และประโยชน์
ทีได้รับจากการเรี ยนรู ้
6. นักเรี ยน หมายถึง ผูท้ ีกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ในภาคเรี ยนที 1 ของ
ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสํา นักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
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บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื อง การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบ
โครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้อง ดังนี
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี : กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
3. การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา
5. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
5.1 งานวิจยั ในประเทศ
5.2 งานวิจยั ต่างประเทศ

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
วิสัยทัศน์ข องหลักสู ตรแกนกลางการศึก ษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒ นา
ผูเ้ รี ยนทุกคนซึงเป็ นกําลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ทีมีความสมดุลทังด้านร่ างกาย ความรู้ คุณธรรม
มี จิ ต สํา นึ ก ในความเป็ นพลเมื อ งไทยและเป็ นพลโลก ยึด มั นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีค วามรู้ และทักษะพืนฐานรวมทังเจตคติ
ทีจําเป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
บนพื นฐานความเชื อว่ า ทุ กคนสามารถเรี ยนรู้ แ ละพัฒ นาตนเองได้ เ ต็ ม ตามศัก ยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 4)
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จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดเน้นสําคัญในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพซึงกําหนด
เป็ นจุดหมายเพือให้เกิดกับผูเ้ รี ยนเมือจบการศึกษาขันพืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 5) ดังนี
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั และปฏิบตั ิ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการสื อสาร การคิ ด การแก้ปั ญ หา การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและมีทกั ษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมันในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรมภูมิปัญญาไทยและสิ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที
มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ งทีดีงามในสังคมและอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
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ความสําคัญของรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมโลกมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความเข้าใจว่ามนุ ษย์ดาํ รงชีวิตอย่างไร ทังในฐานะ
ปัจเจกบุคคลและการอยูร่ ่ วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรทีมี
อยู่อย่างจํากัด นอกจากนี ยังช่วยให้ผเู้ รี ยนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา
ตามเหตุปัจจัยต่างๆทําให้เกิดความเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน มีความอดทนอดกลัน มีคุณธรรมและ
สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต รวมทังเป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
(กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 132)
เนือหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมทีมี
ความแตกต่ างกัน อย่างหลากหลาย เพือช่ว ยให้สามารถปรับตนเองเข้ากับบริ บทแวดล้อม เป็ น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะคุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสมโดยได้กาํ หนดสาระ
ต่างๆ (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 132-133) ดังนี
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1. สาระศาสนา ศีลธรรมและจริ ยธรรม แนวคิดพืนฐานในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาทีตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบตั ิในการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข เป็ นผูก้ ระทําความดี มีค่านิยมทีดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอรวมทังบําเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม
2. สาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนิ นชีวิต แนวคิดพืนฐานเกียวกับระบบ
การเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
เป็ นประมุข ลักษณะและความสําคัญของการเป็ นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชือ การปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ น
ประมุข สิทธิหน้าทีเสรี ภาพการดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
3. สาระเศรษฐศาสตร์ แนวคิดพืนฐานเกียวกับการผลิต การแจกจ่ายและการบริ โภคสินค้า
และบริ การ การบริ หารจัดการทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพและการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน
4. สาระประวัติศาสตร์ แนวคิดพืนฐานเกียวกับเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปั จจุบนั ความสัมพันธ์และเปลียนแปลง
ของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบทีเกิดจากเหตุการณ์สาํ คัญในอดีต บุคคลสําคัญทีมีอิทธิพลต่อการ
เปลียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็ นมาของชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที
สําคัญของโลก
5. สาระภูมิศาสตร์ แนวคิดพืนฐานเกียวกับลักษณะของโลกทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร
และภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก การใช้แผนทีและเครื องมือทางภูมิศาสตร์
ความสัมพันธ์กนั ของสิ งต่างๆในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ งทีมนุษย์สร้างขึน การนําเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุ รักษ์สิ งแวดล้อมเพือ
การพัฒนาทียังยืน
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สาระการเรี ย นรู้ ข องกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ตามหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
สาระการเรี ยนรู้ ข องกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นการ
อยู่ร่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็ นพลเมืองดี ศรั ทธาในหลักธรรมของ
ศาสนา การเห็นคุ ณค่าของทรัพยากรและสิ งแวดล้อม ความรั กชาติ และภูมิใจในความเป็ นไทย
(กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 10)

20

มาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551ได้กาํ หนดมาตรฐานการเรี ยนรู้
ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 138-163) ดังนี
สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1
รู้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญของศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนา
ทีตนนับถือและศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกต้องยึดมันและปฏิบตั ิตามหลักธรรมเพืออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข
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มาตรฐาน ส 1.2
เข้าใจ ตระหนักและปฏิบตั ิ ตนเป็ นศาสนิ กชนทีดี และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรื อ
ศาสนาทีตนนับถือ
สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1
เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าทีของการเป็ นพลเมืองดี มีค่ านิ ยมทีดีงาม และธํารงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 2.2
เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุ บัน ยึดมันศรั ทธาและธํารงรั ก ษาไว้
ซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
สาระที 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส.3.1
เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภคการใช้ทรัพยากร
ทีมีอยู่จาํ กัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ
การดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส.3.2
เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจําเป็ น
ของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
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สาระที 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1
เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
มาตรฐาน ส 4.2
เข้า ใจพัฒ นาการของมนุ ษ ยชาติ จ ากอดี ต จนถึง ปั จ จุ บัน ในด้านความสัม พัน ธ์ และ
การเปลียนแปลงของเหตุ ก ารณ์ อย่างต่ อเนื อง ตระหนัก ถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบทีเกิดขึน
มาตรฐาน ส 4.3
เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธํารง
ความเป็ นไทย
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สาระที 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1
เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ งซึงมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที และเครื องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้น หาวิเคราะห์สรุ ปและ
ใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2
เข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพทีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมมีจิตสํานึกและมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ งแวดล้อมเพือการพัฒนาทียังยืน
สําหรับงานวิจยั ในครังนี มีเนือหาอยูใ่ นสาระที 3 : เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจ
และสามารถจัดการบริ หารทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้ทรัพยากรทีมีอยูจ่ าํ กัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพือการดํารงชีวิตอย่าง
มีดุลยภาพ ตัวชีวัดช่วงชัน ม.4-6 ข้อ 2. ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ข้อ 3. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศและข้อ 4. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอ
แนวทางแก้ไข
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คุณภาพผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
คุณภาพของผูเ้ รี ยนเมือจบชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ผูเ้ รี ยนจะมีความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะครอบคลุมในด้านต่างๆ (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 136) ดังนี
1. ได้เรี ยนรู้และศึกษาความเป็ นไปของโลกอย่างกว้างขวางลึกซึงยิงขึนได้รับการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้พฒั นาตนเองเป็ นพลเมืองทีดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนา
ทีตนนับถือรวมทังมีค่ านิ ยมอัน พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่ ว มกับผูอ้ ืนและอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุขรวมทังมีศกั ยภาพเพือการศึกษาต่อในชันสูงตามความประสงค์ได้
2. ได้เรี ยนรู้เรื องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็ นไทย ประวัติศาสตร์ ของชาติไทย
ยึดมัน ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
3. ได้รับการส่งเสริ มให้มีนิสัยทีดีในการบริ โภค เลือกและตัดสิ นใจบริ โภคได้เหมาะสม
มีจิตสํานึกและมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ประเพณี วฒั นธรรมไทยและสิ งแวดล้อม มีความรักท้องถิน
และประเทศชาติ มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ งทีดีงามให้กบั สังคม
4. เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองชีนําตนเองได้ และสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรี ยนรู้ต่างๆในสังคมได้ตลอดชีวิต
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กล่าวโดยสรุ ป หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนัน
นอกจากมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ความสามารถ มีทกั ษะกระบวนการคิด เป็ นคนดีมีคุณธรรม
จริ ยธรรมค่านิยมและดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐานการเรี ยนรู้
และตัว ชีวัดแล้ว ยังรวมถึงการมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดสมรรถนะและคุณ ลัก ษณะอันพึงประสงค์
ตามทีกําหนดไว้ในตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพือให้ผเู้ รี ยน
ได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริ ง
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี ตังอยูเ่ ลขที 80 หมู่ 8 ถนนโพธาราม-บ้านฆ้อง ตําบลคลองตาคด
อํา เภอโพธาราม จัง หวัด ราชบุ รี สัง กัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 8
เป็ นโรงเรี ยนสหศึกษาเปิ ดสอนในระดับชันมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) จํานวน 65 ห้องเรี ยน (13 : 13 :
13 : 9 : 9 : 8)
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี (โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี 2553 : อัดสําเนา)
จัดทําขึ นโดยใช้กรอบและทิ ศทางของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
กรอบหลักสูตรสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และจุดเน้นของสถานศึกษาเพือใช้เป็ น
ทิศทางของการจัดการเรี ยนการสอนในการพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะ
ทีจําเป็ นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมทีมีการเปลียนแปลงและรู้จกั แสวงหาความรู้เพือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต
วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
มุ่งมันพัฒนาโพธาวัฒนาเสนีให้เป็ นโรงเรี ยนคุณภาพ เพือพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นคนทีมี
คุณภาพโดยยึดมันหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนีได้กาํ หนดทิศทางและเป้ าหมายของการจัดการศึกษา ดังนี
1. ให้ผเู้ กียวข้องทุกฝ่ าย ได้แก่ ครู นักเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา
2. จัดการศึกษาโดยยึดหลัก“นักเรี ยนเป็ นสําคัญ”ให้โอกาสนักเรี ยนได้เรี ยนตามความถนัด
ความสนใจและได้พฒั นาตนเองตามศักยภาพให้มากทีสุด
3. จัดการศึกษาโดยให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ความสัมพันธ์ทาง
สังคม ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ น
ประมุข การจัดการ การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
4. จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอือต่อการเรี ยนการสอน ตลอดจนจัดสร้างและพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู้ต่างๆให้สมบูรณ์และทันสมัย สามารถส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นายิงขึน
5. สนับสนุนให้มีการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนทีมีประสิทธิภาพโดยส่งเสริ มให้มี
การวิจยั เพือพัฒนาคุณภาพอย่างสมําเสมอ
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนีเป็ นโรงเรี ยนในโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ซึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยนใน 3 ด้าน คือ
ด้านการบริ หารจัดการรวมทังผูบ้ ริ หารและครู ผสู้ อน ด้านปั จ จัยพืนฐานและด้านวิชาการทีเน้น
ความเป็ นเลิศ สําหรับด้านวิชาการโรงเรี ยนได้กาํ หนดแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนโดยจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน ผูป้ กครองและชุ มชน โดยเน้น
ความสําคัญของเนื อหาสาระในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และจัดสาระเพิ มเติมตามที นักเรี ยนเลือก
อย่างหลากหลายเพือสร้ า งประสบการณ์ ชี วิต ให้ก ับ นัก เรี ย นอย่า งทั วถึง นอกจากนันยังเน้น
ความสามารถในการใช้ภาษาเพือการสื อสารได้อย่างคล่องแคล่วทังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศทีสอง คือ ภาษาจีนหรื อภาษาฝรั งเศส ตามความถนัดและความสนใจของนักเรี ยน
อีกหนึงภาษา โดยมีแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี
1. การจัดการเรี ยนการสอนในสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ โดยมุ่งเน้น
การใช้หนังสือตําราเรี ยนและสือประกอบการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
2. การจัดการเรี ยนการสอนในสาระการเรี ยนรู้อืน ควรศึกษาหนังสือ ตําราเรี ยนและสื อที
เป็ นภาษาต่างประเทศนํามาเทียบเคียงเนือหาสาระและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
3. การจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลและประเมินผล และการเผยแพร่ ผลงานของสาระ
การเรี ยนรู้ต่างๆด้วยสืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) และระบบออฟไลน์ (Offline) รวมทังส่ งเสริ มการคิด
ผลิตชิ นงานอย่างสร้างสรรค์ให้มากขึน
4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการของห้องเรี ยนคุณภาพ สนับสนุ น
ให้มี ก ารใช้ก ารวิจ ัยสื อนวัต กรรม ปรั บลดเวลาในการสอนของครู ใ นห้อ งเรี ย นและเพิ มเวลา
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนนอกห้องเรี ยนให้มากขึนเพือพัฒนานักเรี ยนอย่างต่อเนือง
5. จัด เตรี ยมและพัฒ นาครู ให้มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื อสาร และ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการสอนกับนานาชาติ
6. การจัดการเรี ยนการสอนสาระเพิ มเติมทีความเป็ นสากล จํานวน 6 สาระหลัก ได้แก่
6.1 ทฤษฏีความรู้
6.2 การเขียนความเรี ยงขันสูง
6.3 กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน์ทีเกิดจากการคิดสร้างสรรค์สู่การปฏิบตั ิของ
นักเรี ยนทีเรี ยกชือว่า CAS (Creativity, Action, Service)
6.4 โลกศึกษา เพือให้นกั เรี ยนมีวิสยั ทัศน์และคุณลักษณะพึงประสงค์ของการเป็ นพลโลก
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คําอธิบายรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เวลา 2 ชัวโมง/สัปดาห์
ศึกษาเกียวกับระบบเศรษฐกิจของโลกในปั จจุบนั ผลดีและผลเสี ยของระบบเศรษฐกิจ
แบบต่ างๆ ตลาด ประเภท ข้อดี ข ้อเสี ยของตลาดประเภทต่ างๆ การกําหนดราคาตามอุปสงค์
อุปทาน การกําหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ทีมีในสังคมไทย การกําหนดค่าจ้าง กฎหมายทีเกียวข้องและอัตรา
ค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการควบคุมราคาเพือการแจกจ่าย
และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ
ศึกษาเกียวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิ นชีวิตของตนเอง ครอบครัว
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริ การ ปั ญหาการพัฒนาประเทศทีผ่านมาโดยการศึกษา
วิเคราะห์แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมฉบับที ผ่า นมา การพัฒ นาประเทศที นําปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบนั
ศึกษาเกียวกับ ความหมาย ความสําคัญ หลักการ ของระบบสหกรณ์ วิวฒั นาการ ตัวอย่าง
และประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย ความสําคัญของระบบสหกรณ์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ชุ มชนและประเทศ ปั ญหาทางเศรษฐกิ จ ในชุ มชน แนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของชุ มชน
ตัวอย่างของการรวมกลุ่มทีประสบความสําเร็ จในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน
ศึก ษาเกี ยวกับบทบาทของนโยบายการเงิ นและการคลังของรั ฐบาลในด้านการรั ก ษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การสร้างการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาดุลการค้าระหว่าง
ประเทศ การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา รายรับและรายจ่ายของรัฐทีมีผลต่องบประมาณ
หนีสาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน นโยบายการเก็บภาษีประเภท
ต่าง ๆ การใช้จ่ายของรัฐ แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบที
เกิ ด จากภาวะทางเศรษฐกิจ ตัว ชี วัด ความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ แนวทางการแก้ปัญหาของ
นโยบายการเงินการคลัง
ศึกษาเกียวกับวิวฒั นาการของการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์ของไทย ปั จจัย
ทางเศรษฐกิจที มีผลต่อการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิ จของประเทศ ผลกระทบของการเปิ ดเสรี ทาง
เศรษฐกิจของประเทศทีมีต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริ การ การค้าและ
การลงทุน ระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวที การเงิ นโลกที มีผลกับ
ประเทศไทย
ศึกษาเกียวกับแนวคิดพืนฐานทีเกียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การ
ความร่ ว มมือทางเศรษฐกิ จทีสําคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ปั จ จัยต่ าง ๆ ทีนําไปสู่ก ารพึงพา
การแข่ งขันการขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเหตุการณ์ทีนําไปสู่
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การพึ งพาทางเศรษฐกิ จ ปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที นํา ไปสู่ ก ารพึ งพา การแข่ ง ขัน การขัด แย้ง และ
การประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ ผลกระทบจากการดําเนิ น กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระหว่าง
ประเทศ วิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
เพือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์ ตระหนักถึงสภาพปัญหาและผลกระทบ
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิ นและประเทศ มีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและระดับประเทศบนพืนฐานหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทังเห็นแนวทางใน
การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม ฯลฯ
หน่ วยการเรียนรู้รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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หน่วยการเรี ยนรู้รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 : กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 4 หน่วยการเรี ยนรู้ รายละเอียดดังตารางที 1
ตารางที 1
หน่ วยที
1

หน่วยการเรี ยนรู้รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 5

ชือ
หน่ วยการเรียนรู้
การกาํ หนดราคา
และค่าจ้าง
ในระบบเศรษฐกิจ

ตัวชีวัด

เนือหาสาระ

1. อภิปราย
1. ระบบเศรษฐกิจของโลกในปั จจุบนั ผลดีและผลเสี ย
การกาํ หนดราคา
ของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
และค่าจ้าง
2. ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสี ยของตลาด
ในระบบเศรษฐกิจ
ประเภทต่างๆ
(ส 3.1 ม.4-6/1)
3. การกาํ หนดราคาตามอุปสงค์และอุปทาน
4. การกาํ หนดค่าจ้าง กฎหมายทีเกียวข้องและอัตราค่าจ้าง
แรงงานในสังคมไทย
5. บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุม
ราคาเพือการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ

เวลา
(ชัวโมง)
5

27
หน่ วยที
2

ชือ
หน่ วยการเรียนรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ประเทศ

ตัวชีวัด

เนือหาสาระ

2. ตระหนักถึง
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสําคัญ และ
การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศในภาคการเกษตร
ความสําคัญของ
ปรัชญาของ
อุตสาหกรรม การค้าและบริ การ
เศรษฐกิจพอเพียง 2. สาระสําคัญ ผลดี ผลเสี ยทีเกิดจากการใช้แผนพัฒนา
ทีมีต่อเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย
สังคมของประเทศ
ฉบับที 1 - 10
(ส 3.1 ม.4-6/2)
3.วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที 11 ทีสอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ตระหนักถึง
1. ความรู้เกียวกับระบบสหกรณ์
ความสําคัญของ
2. ปั จจัยทีมีส่วนส่ งเสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคต่อ
ระบบสหกรณ์
การดําเนินการของระบบสหกรณ์ในชุมชน
ในการพัฒนา
3. แนวทางการบริ หารจัดการระบบสหกรณ์ในชุมชน
เศรษฐกิจใน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชุมชน
4. การนําแนวทางการบริ หารจัดการระบบสหกรณ์
และประเทศ
ในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ส 3.1 ม.4-6/3)
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
5. ประโยชน์ของระบบสหกรณ์ทีมีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ
4. วิเคราะห์ปัญหา
1. ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจชุมชน
ทางเศรษฐกิจใน
2. ปั ญหาทางเศรษฐกิจทีเกิดขึนในชุมชน
ชุมชนและ
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ นทีมีบทบาท
เสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจทีเกิดขึนในชุมชน
แก้ไข
4. ความสําคัญของการเรี ยนรู้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและ
(ส 3.1 ม.4-6/4)
การเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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นโยบายการเงิน
และการคลังกับ
การพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ประเทศ

1.อธิ บายบทบาทของ 1. นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ
รัฐบาลเกียวกับ
ของประเทศ
นโยบายการเงิน
2. บทบาทนโยบายการเงิน และการคลังของรัฐบาล
ในด้าน
การคลังใน
การพัฒนา
2.1 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของ
2.2 การสร้างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ประเทศ
2.3 การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ
(ส 3.2 ม.4-6/1)
2.4 การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา
3. รายรับและรายจ่ายของรัฐทีมีผลต่องบประมาณ
หนีสาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

เวลา
(ชัวโมง)
3

2

4

4

10

28
หน่ วยที

ชือ
หน่ วยการเรียนรู้

ตัวชีวัด

เวลา
(ชัวโมง)

เนือหาสาระ
4. ความหมาย สาเหตุและผลกระทบทีเกิดจากภาวะทาง
เศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้ อ อัตราการว่างงาน ตัวชีวัด
ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
5. แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน และ
การคลัง

4

เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ

2. วิเคราะห์
ผลกระทบของ
การเปิ ดเสรี ทาง
เศรษฐกิจใน
ยุคโลกาภิวตั น์
ทีมีผลต่อ
สังคมไทย
(ส 3.2 ม.4-6/2)

1. แนวคิดพืนฐานทีเกียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
2. ปั จจัยทางเศรษฐกิจทีมีผลต่อการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
3. ผลกระทบของการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทีมีต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า
และการบริ การ

5

3. วิเคราะห์ผลดี
ผลเสี ยของ
ความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
ในรู ปแบบต่าง ๆ
(ส 3.2 ม.4-6/3)

1. บทบาทขององค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ทีสําคัญในภูมิภาคต่างๆของโลก
2. ปั จจัยต่างๆทีนําไปสู่การพึงพา การแข่งขัน การขัดแย้ง
และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจไทย
กับต่างประเทศ
3. ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

5

รวม

38
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การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั เลือกนําหน่วยการเรี ยนรู้ที 2 เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตัวชีวัดช่วงชัน ม. 4-6 ข้อ 2 ตระหนักถึงความสําคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ข้อ 3 ตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ และข้อ 4 วิเคราะห์ปัญหา
ทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข มาทําการวิจยั โดยใช้เวลารวม 13 ชัวโมง

29

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
โครงงานเป็ นการจัดการเรี ยนรู้รูปแบบหนึ งทีนักเรี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองจากการลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งในลักษณะของการศึกษา สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีครู เป็ นผูค้ อย
กระตุน้ แนะนําและให้คาํ ปรึ กษาอย่างใกล้ชิด โครงงานเป็ นเสมือนสะพานเชือมระหว่างห้องเรี ยน
กับโลกภายนอกซึงเป็ นชีวิตจริ งของนักเรี ยนเพราะต้องนําเอาความรู้ทีได้จากชันเรี ยนมาบูรณาการ
เข้ากับกิจกรรมทีจะทําเพือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และปรับเปลียนความรู้ให้เป็ นเครื องมือใน
การเรี ยนรู้ สิ งใหม่ การทีนัก เรี ยนได้เรี ยนรู้ผ่านโครงงานทําให้มองเห็น ความสัมพันธ์ร ะหว่าง
ความคิดกับข้อเท็จจริ งซึงถูกเชือมโยงเข้าเป็ นเรื องเดียวกันในลักษณะของสหสัมพันธ์อนั จะสามารถ
นําไปใช้ในสถานการณ์อืนได้อย่างหลากหลาย การเรี ยนรู้แบบโครงงานสามารถทําได้ทงในระดั
ั
บ
ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึ ก ษาจนกระทั งถึ ง ระดับ อุ ด มศึ ก ษา ทํา ได้ก ับ ทุ ก กลุ่ ม ประสบการณ์
ทุกหมวดวิชาและทุกรายวิชาทังในลักษณะเป็ นบุคคลหรื อรายกลุ่มขึนอยู่กบั ลักษณะของโครงงาน
ตังแต่โครงงานเล็กๆจนกระทังถึงโครงงานใหญ่ๆซึงมีความยุ่งยากซับซ้อน ทังนี ขึนอยู่กบั ความ
เหมาะสม ความสนใจของนักเรี ยนแต่ละคนแต่ละกลุ่มและแต่ละระดับชัน
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ในการวิจยั ครังนีผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้าในรายละเอียดต่างๆของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานมา
นําเสนอ ได้แก่ ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน จุดประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน แนวคิดทฤษฎี ทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน แนวทางการจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน ประเภทของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบ
โครงงาน บทบาทนักเรี ยนและครู ในการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ประโยชน์ ของการจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานและการวัดและประเมินผลของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน มีรายละเอียดดังนี
ความหมายของโครงงาน
การจัด การเรี ยนรู้ แบบโครงงานมาจากคําในภาษาอังกฤษคื อ Project-Based-Learning
เป็ นกระบวนการแสวงหาความรู้หรื อค้นคว้าหาคําตอบในสิ งทีนักเรี ยนอยากรู้หรื อสงสัยด้วยตนเอง
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู้แบบโครงงานไว้ดงั นี
สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542 : 5) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นการเรี ย นรู้ที
เกิดจากความต้องการของนักเรี ยนในการหาคําตอบเมือเกิด“ปัญหา” หรื อเกิด “ความสงสัย” เรื องใด
เรื องหนึ งด้วยการศึกษาค้นคว้าโดยใช้วิธีการหรื อรู ปแบบต่างๆ ด้วยตนเองมากกว่าการเรี ยนรู้ใน
ห้องเรี ยน ส่งเสริ มการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรี ยน ครู ผสู้ อน ผูป้ กครอง ชุมชน ในหลายรู ปแบบ
และหลายระดับทําให้การเรี ยนรู้มีค วามหมายต่ อนัก เรี ยนอย่างแท้จ ริ งเพราะต้องมีส่วนร่ วมและ
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รับผิดชอบว่าต้องเรี ยนรู้อะไร เพืออะไร และโดยวิธีใด ซึงจะทําให้นักเรี ยนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ
นฤมล ยุตาคม(2543 : 36)กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นการเรี ยนรู้ทีนักเรี ยน
ได้เรี ยนรู้จากการทํางาน การทําโครงงานและการสอนตนเอง งานทีให้ทาํ เป็ นลักษณะปลายเปิ ด
ทีให้นกั เรี ยนมีโอกาสตัดสินใจเลือก ครู เป็ นเพียงผูเ้ สนอปัญหาให้นกั เรี ยนและให้นักเรี ยนวางแผน
และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
สุพิน ดิษฐสกุล (2543 : 49) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นวิธีการเรี ยนทีใช้
เทคนิ คการเรี ยนรู้ร่ วมกันโดยให้นัก เรี ยนเรี ยนรู้ร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็กๆ เพือสร้างองค์ความรู้ ดว้ ย
ตนเองจากการค้นคว้าในเนือหาวิชาทีเรี ยนในเรื องทีสนใจเหมือนกัน
ลัดดา ภู่เกียรติ (2544 : 27) โครงงานเป็ นวิธีการเรี ยนรู้ทีเกิดจากความสนใจใคร่ รู้ของ
นักเรี ยนทีอยากจะศึกษาค้นคว้าเกียวกับสิ งใดสิ งหนึ งหรื อหลายๆสิ งทีสงสัยและอยากรู้คาํ ตอบให้
ลึกซึงชัดเจนหรื อต้องการเรี ยนรู้ในเรื องนัน ๆ ให้มากกว่าเดิม โดยใช้ทกั ษะกระบวนการและปั ญญา
หลายด้าน ๆ มีวิธีการศึกษาอย่างเป็ นระบบและมีขนตอนต่
ั
อเนือง มีการวางแผนในการศึกษาอย่าง
ละเอียดแล้วลงมือปฏิบตั ิตามแผนทีวางไว้จนได้ขอ้ สรุ ปหรื อผลการศึกษาหรื อคําตอบเกียวกับเรื อง
นัน ๆ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ งว่า “โครงงานเป็ นอีกรู ปแบบหนึ งของการทําวิจ ยั โดยเด็กๆ เพราะ
นัก เรี ยนเป็ นผูล้ งมือกระทําเพือทีจะพัฒ นาความรู้โ ดยใช้ระเบียบวิธีก ารทํางานที เป็ นระบบ คื อ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นหาความรู้ความจริ ง
จนได้ขอ้ สรุ ปเป็ นองค์ความรู้หรื อความรู้ใหม่ดว้ ยตัวเขาเอง ”
มาลัย สิงหะ(2544 : 6) กล่าวว่าโครงงานเป็ นการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการหลายรู ปแบบ
มาผสมผสานร่ วมกันระหว่างกระบวนการกลุ่ม การสอนคิด การสอนแก้ปัญหา การสอนทักษะ
กระบวนการ ทังนีมุ่งหวังให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้เรื องใดเรื องหนึงจากความสนใจอยากรู้อยากเรี ยนของ
นักเรี ยนเองโดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2545 : 3 ) ได้ให้ความหมายของโครงงานไว้ว่า โครงงาน
คืองานวิจยั เล็กๆสําหรับนัก เรี ยน เป็ นการแก้ปัญหาหรื อข้อสงสัยหาคําตอบโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ; พเยาว์ ยินดีสุขและราเชน มีศรี (2549 : 47) ได้ให้ความหมายของ
โครงงานสอดคล้องกันว่า เป็ นการศึกษาเพือค้นพบข้อความรู้ใหม่ สิ งประดิษฐ์ใหม่ๆ ด้วยตัวของ
นักเรี ยนเองโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึงมีครู และผูเ้ ชียวชาญเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 1) ได้ให้ความหมายของโครงงานไว้ว่าเป็ นการ
จัด การเรี ย นรู้ ที ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการแสดงออกของนัก เรี ย นในสถานการณ์ จ ริ งและ
สถานการณ์จาํ ลอง นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ผา่ นการลงมือกระทําโดยเลือกปัญหา วางแผนการปฏิบตั ิงาน
ซึ งนั ก เรี ยนต้อ งประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นการปฏิ บัติ ง านตามความสามารถ
ความสนใจและความถนัดของตนเอง หลังสิ นสุ ดการเรี ยนการสอนนักเรี ยนต้องสรุ ปองค์ความรู้
และนําเสนอผลงานทีเป็ นรู ปธรรม จึงเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ทีสามารถพัฒนานักเรี ยนอย่างเต็ม
ศักยภาพ
สมประสงค์ น่ วมบุญลือ (http://my.opera.com/somprasong/blog/ly8-l7dkk) ได้กล่าวถึง
ความหมายของโครงงานไว้ว่า เป็ นการจัด การเรี ยนรู้ทีนักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าในประเด็นทีตน
สนใจโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ เพือตอบประเด็นด้วยการกําหนดเป้ าหมาย ตังสมมติฐาน
กําหนดขอบเขต (วัตถุประสงค์) แหล่งความรู้ (ข้อมูล) การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
(ด้วยหลักเหตุผล) สรุ ปประเด็นทีค้นพบและนําเสนอในลักษณะทีเป็ นชิ นงาน
จากความหมายของโครงงานทีได้กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่าโครงงาน หมายถึง การจัดการ
เรี ยนรู้ ภายใต้แนวคิด ทียึดนักเรี ยนเป็ นสําคัญ โดยให้นั กเรี ยนได้เรี ยนรู้ด ้วยตนเองจากการเลือก
ค้นคว้าในสิ งทีสนใจและได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง มีขนตอนการทํ
ั
างานเป็ นระบบเพือนําไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตัวของนักเรี ยนเองและมีผลงานปรากฏให้เห็น โดยมีครู เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
แนะนําอย่างใกล้ชิด

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
การเรี ยนรู้แบบโครงงาน เป็ นการเรี ยนรู้ทีมุ่งเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ นักเรี ยนเป็ นผูส้ ร้าง
ความรู้และลงมือปฏิบตั ิจริ งเพือหาคําตอบด้วยตนเอง เป็ นการพัฒนาความสามารถในการคิดพร้อม
ทังฝึ กให้มีทกั ษะทางสังคมทีดี นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม
โครงงานให้แก่นกั เรี ยน ดังรายละเอียดต่อไปนี
จิราภรณ์ ศิริทวี (2542 : 34) กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานว่า
ต้องการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนรู้จกั สังเกต ตังคําถาม ตังสมมติฐานและแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง เพือ
ตอบคําถามทีตนอยากรู้ รู้จกั สรุ ปและทําความเข้าใจกับสิ งทีค้นพบ
ลัดดา ภู่เกียรติ (2544 : 19-20) กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานว่า
โครงงานเน้นให้นักเรี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิเองโดยเชือมันใน
ศักยภาพการเรี ยนรู้ของตนซึงเป็ นการพัฒนาความคิดอย่างอิสระของนักเรี ยน
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เพชรา วงศ์ประไพโรจน์ (2545 : 2-7) กล่าวถึงจุดประสงค์การจัดกิจกรรมโครงงาน ไว้ดงั นี
1. เพือให้นกั เรี ยนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานตามความสามารถ
ความสนใจและความถนัดของตนเอง ซึงเป็ นการพัฒนานักเรี ยนอย่างเต็มศักยภาพ
2. เพือให้นกั เรี ยนได้ศกึ ษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3. เพือให้นกั เรี ยนได้ฝึกการทํางานอย่างเป็ นระบบโดยใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาตาม
ระเบียบวิธีการวิทยาศาสตร์ดว้ ยใช้การสังเกต การตังคําถามและตังสมมติฐานได้
4. เพือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
5. รู้จกั สรุ ปและทําความเข้าใจกับสิ งทีค้นพบ
6. เพือให้นกั เรี ยนมีเจตคติทีดีต่อการปฏิบตั ิงานและเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการ
แก้ไขปัญหาอันเป็ นการสร้างลักษณะนิสยั จิตพิสยั ให้เกิดกับนักเรี ยน
ฟิ ลเชอรัลด์ (Fizerald 1955 : 356 อ้างถึงใน บุษบา บุญชู 2545 : 8) กล่าวถึงจุดประสงค์
ของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานว่า
1. เพือกระตุน้ ความอยากรู้อยากเห็นของนักเรี ยน ทังนี เพราะในการจัดกิจกรรมโครงงาน
ผูส้ อนให้นกั เรี ยนเลือกโครงงานด้วยตนเอง แต่ก่อนทีจะเลือกผูส้ อนต้องจัดสถานการณ์ให้นกั เรี ยน
เกิดความอยากรู้อยากเห็นเสียก่อนจึงสามารถเลือกโครงงานได้ ฉะนันการทีนักเรี ยนเกิดความอยาก
ทีจะทําโครงงานหนึงแสดงว่านักเรี ยนมีความสนใจในเรื องนันๆ
2. เพือให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของการทํากิจกรรมต่างๆ ในสถานการณ์จริ งๆ ช่วยให้เห็น
คุณค่าของการทํางานได้ในทีสุด
3. เพือพัฒนาความเป็ นตัวของตัวเองในการค้นคว้าหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพือพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เข้าใจในสถานการณ์และสิ งแวดล้อมโดยใช้
ประสบการณ์ของตนเอง
5. เพือพัฒนาความรับผิดชอบทีให้เสรี ภาพในการจัดและการกระทํา
6. เพือพัฒนานักเรี ยนให้มีความสามารถในการวางแผนและดําเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย
7. เพือพัฒนานักเรี ยนให้มีความคิดสร้างสรรค์และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เพือให้รู้จกั คิดและประเมินผลงานของตนเอง
จากทีกล่าวมาเกียวกับจุดประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานสรุ ปได้ว่า เพือ
ต้องการให้นกั เรี ยนแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองตามศักยภาพของตนเพือตอบคําถามทีตนสนใจใคร่ รู้
รู้จ ัก สรุ ปและทําความเข้าใจกับสิ งที ค้น พบและมีเจตคติทีดี ต่ อการปฏิบัติ งานอัน เป็ นการสร้ าง
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ให้เกิดกับนักเรี ยน
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แนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
การจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นัก เรี ยนเรี ยนรู้ เรื องใดเรื องหนึ ง
ตามความสนใจของนักเรี ยนโดยผ่านกระบวนการหลักคือ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา
เป็ นการสอนทีเน้นทักษะกระบวนการ การสอนแบบคิดร่ วมกันโดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยทีนักเรี ยน
จะเป็ นผูล้ งมือปฏิบัติ เพือค้น หาคําตอบด้ว ยตนเอง การยิ งเปิ ดโอกาสให้นัก เรี ยนได้ปฏิบัติ เอง
ได้เรี ยนรู้ เองจะยิ งทําให้นัก เรี ยนเข้าใจและมีค วามรู้ อย่างลึก ซึ ง แนวคิ ดทฤษฎีทีเกี ยวข้องกับ
การนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ดังนี
ทฤษฎีการสร้ างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)
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สํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2541 : 25) ได้สรุ ปแนวคิ ดของทฤษฎี
การสร้างความรู้ดว้ ยตนเองไว้ว่า การสร้างองค์ความรู้เป็ นเรื องเกียวกับกิจ กรรมทางกลไกและ
กล้ามเนือทีเป็ นรากฐานของการปฏิบตั ิการของสมอง การเจริ ญงอกงามทางสติปัญญาเป็ นผลมาจาก
การปะทะสังสรรค์ (Interaction) กับสิ งแวดล้อม ทําให้เกิ ดการพัฒ นาได้เช่น เดียวกับการพัฒนา
ร่ างกายและจะพัฒนาถึงขี ด สุ ด ในระยะวัยรุ่ น วีก็อทสกี (Vygotsky)นัก จิ ต วิทยาชาวรั สเซี ย และ
เพียเจต์ (Piaget) นัก ทฤษฎีก ารเรี ยนรู้ ในกลุ่มพุทธนิ ยม (Cognitivism) ให้ค วามสนใจศึกษาเรื อง
พัฒนาการทางเชาว์ปัญญา กระบวนการรู้คิดหรื อกระบวนการทางปั ญญา โดยทีกระบวนการรู้คิด
หมายถึง กระบวนการของสมองในการปรับเปลียน ลด ตัดทอน ขยาย จัด เก็บและใช้ขอ้ มูลที
รับเข้ามาทางประสาทสัมผัส การบอกความหมายของสิ งทีรับรู้สิ งเดียวกันสําหรับแต่ละคนย่อม
ต่างกันเนืองจากการมีประสบการณ์ทีแตกต่างกัน แนวคิดดังกล่าวเป็ นรากฐานสําคัญของทฤษฎี
การสร้างความรู้ดว้ ยตนเองโดยให้ความสําคัญของกระบวนการและวิธีการเรี ยนรู้ของบุค คลใน
การสร้างความรู้ค วามเข้าใจจากประสบการณ์ เชือว่าการสร้ างความรู้ เป็ นกระบวนการทังทาง
ด้านสติปัญญาและสังคม การเรี ยนรู้เป็ นเรื องเฉพาะตัว การตีความหมายของสิ งทีเรี ยนรู้เป็ นไปตาม
ประสบการณ์เดิม ความเชือ ความสนใจและภูมิหลัง ฯลฯ
การนําทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเองไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้สามารถทําได้ดงั นี
(พจนา ทรัพย์สมาน 2549 : 6-7)
1. ผลการเรี ยนรู้มุ่งเน้นทีกระบวนการสร้างความรู้โดยนักเรี ยนต้องฝึ กฝนการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง
2. เป้ าหมายของการเรี ยนรู้เปลียนแปลงจากการถ่ายทอดสาระความรู้ทีตายตัวเป็ นวิธีการเรี ยนรู้
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3. นักเรี ยนต้องเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ได้จดั กระทํา ศึกษาสํารวจ ลองผิดลองถูกจน
เกิดเป็ นความรู้ความเข้าใจ
4. ให้นกั เรี ยนได้ใช้ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมเพือการร่ วมมือในการแลกเปลียนเรี ยนรู้ร่วมกัน
5. นักเรี ยนเป็ นผูเ้ ลือกสิ งทีต้องการเรี ยน ตังกฎระเบียบ รับผิดชอบและแก้ปัญหาการเรี ยน
ของตนเอง
6. ครู เปลียนบทบาทจากผูถ้ ่ายทอดความรู้เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกช่วยเหลือนักเรี ยนใน
การเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้เปลียนจากการให้ความรู้เป็ นการให้นกั เรี ยนสร้างความรู้
7. การประเมินผลการเรี ยนรู้ใช้วิธีการทีหลากหลายและยืดหยุน่
ทฤษฎีการสร้ างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์ชินงาน (Constructionism)
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ำ : 6-7)ได้สรุ ปแนวคิ
พจนา ทรัพย์สมานส(2549

การสร้างสรรค์ชิ นงานไว้ว่ามีพืนฐานมาจากทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเปี ยเจท์ (Piaget)
ซึงเพเพอร์ ท (Papert) แห่ งสถาบัน เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาขึ นโดยมีแนวคิ ด ว่า
การเรี ยนรู้ทีดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของนักเรี ยน หากนักเรี ยนมี
โอกาสได้สร้างความคิดและนําความคิดนันออกมาเป็ นรู ปธรรมทีชัดเจน เมือนักเรี ยนสร้างสิ งใด
สิ งหนึงขึนมาในโลกก็หมายถึงการสร้างความรู้ขึนในตนเองนั นเอง ความรู้ทีนักเรี ยนสร้างขึนใน
ตนเองนีจะมีความหมายต่อนักเรี ยนจะอยูค่ งทนไม่ลืมง่าย สามารถถ่ายทอดให้ผอู้ ืนเข้าใจความคิด
ของตนเองได้ดีและเป็ นรากฐานให้สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้อย่างไม่มีทีสิ นสุด
จุดเน้นของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ นงานอยู่ทีการใช้สือ
เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ทีเหมาะสมซึงจะช่วยให้นัก เรี ยนสร้างการเรี ยนรู้ และผลงานต่างๆ ด้ว ย
ตนเองตามความถนัด ความสนใจในบรรยากาศที มีทางเลือกหลากหลาย ให้นัก เรี ยนที มีว ยั
ความถนัด ความสามารถและประสบการณ์ แตกต่างกันได้ช่วยเหลือซึ งกัน และกัน สร้ างสรรค์
ความรู้ ผลงานและพัฒนาทักษะทางสังคมภายใต้บรรยากาศทีอบอุ่นเป็ นมิตรและมีความสุข
สําหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างด้วยความรู้ดว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ นงาน
(สุชิน เพ็ชรักษ์ 2544 : 3-4) มีหลักการสําคัญในกระบวนการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ คือ
1. การเชือมโยงสิ งทีรู้แล้วกับสิ งทีกําลังเรี ยน
2. การเปิ ดให้โอกาสนักเรี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ มทําโครงการทีตนเองสนใจใคร่ รู้ และได้รับการ
สนับสนุนอย่างเหมาะสมจากครู ผซู้ ึงได้รับการฝึ กฝนให้มีความเข้าใจในกระบวนการเรี ยนรู้อย่างลึกซึง
3. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีการแลกเปลียนความคิด กระบวนการเรี ยนรู้ และนําเสนอผล
การวิเคราะห์ของตนเอง
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4. ให้เวลาทําโครงการอย่างต่อเนือง
ปัจจุบนั โลกมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุกด้านทําให้ความรู้กา้ วไปอย่างไม่หยุดยัง
การจัดการเรี ยนรู้อย่างเหมาะสมจึงมีความจําเป็ นทีเด็กต้องได้รับการฝึ กฝนแนวการคิดควบคู่กบั
การปฏิบตั ิ ดังแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) และทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ดว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ นงาน (Constructionism) เพือการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ
และมีเหตุผล เป็ นระบบ เชือมโยงสัมพันธ์กบั สรรพสิ งได้อย่างถูกวิธี ฝึ กให้นักเรี ยนได้คิดอย่าง
ภาพรวมเป็ นหนึงเดียวกันหรื อเป็ นองค์รวมหรื อบูรณาการ
ทฤษฎีการทํางานกลุ่ม
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ทฤษฎีเกียวกับกลุ่มและการทํางานกลุ่มเป็ นเรื องเกียวกับการพยายามสร้างแรงจูงใจใน
ระดับสูงสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้เพือให้สามารถทํางานร่ วมกันได้ดี ในเรื องของทฤษฎีการทํางานกลุ่ม
นี สมยศ นาวีการ (2523: 234 )และเยาวพา เตชะคุปต์(2517 : 1) ได้นาํ เสนอทฤษฎีทีน่าสนใจไว้ ดังนี
1. ทฤษฎีการทํางานร่ วมกัน ได้รับการพัฒนาขึนมาโดยจอร์ จ โฮเมนส์ (Gorge Homans)
ทฤษฎีนีอธิบายเป็ นหลักการสําคัญไว้ว่า การกระทําร่ วมกันเป็ นกลุ่มประกอบด้วยองค์ประกอบ
พืนฐานสําคัญ 3 ประการ คือ กิจกรรม การกระทําร่ วมกันและความรู้สึก องค์ประกอบทัง 3
จะเกียวข้องกันโดยตรงกล่าวคือ ถ้าหากว่าบุคคลยิ งมีส่ว นร่ วมในกิจกรรมมากเท่าใดการกระทํา
ร่ วมกันและความรู้สึกของเขาจะมีมากขึนด้วย บุคคลต่างๆภายในกลุ่มต้องไปเกียวข้องกับบุคคล
อืนไม่เพียงแต่ อยู่ใกล้ชิด กันเท่านัน พวกเขาจะต้องทําการตัด สิ น ใจติดต่ อ สื อสาร สนับสนุ น
ประสานงานเพือให้การทํางานประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายของกลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มหรื อ
องค์กรทีเกียวพันกันในลักษณะดังกล่าวมีแนวโน้มทีจะรวมกันเข้าเป็ นกลุ่มทีมีพลังสูงมาก กล่าว
โดยสรุ ปแล้วทฤษฎีนีเชือว่า การทํางานกลุ่มนันจะต้องให้ได้ทงผลงานและความร่
ั
วมมือร่ วมใจของ
ผูท้ าํ งานประกอบเข้าด้วยกัน
2. ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม กระบวนการกลุ่มเป็ นเรื องการทํางานของกลุ่ม ทฤษฎีนีมุ่ง
ศึกษาหาความรู้เพือจะนําไปใช้ในการปรับปรุ งหรื อเปลียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของคนอัน
จะเป็ นประโยชน์ ในด้า นการเสริ มสร้ า งความสัม พัน ธ์แ ละปรั บ ปรุ งการทํา งานของกลุ่ม ให้มี
ประสิทธิภาพ เนือหาของทฤษฎีนีจึงมุ่งศึกษาเรื องธรรมชาติของคน พฤติกรรมของคน ธรรมชาติ
ของกลุ่ม ลักษณะการรวมตัวของกลุ่มองค์ประกอบต่าง ๆทีสําคัญของกระบวนการทํางานของกลุ่ม เป็ นต้น
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สําหรับประโยชน์ของการทํางานกลุ่ม ได้มีผกู้ ล่าวไว้ ดังนี
ดัน (Dunn 1972 : 154)ได้กล่าวว่า การสร้างกลุ่มเล็กๆทีมีความสัมพันธ์ต่อกันในการเรี ยน
จะเป็ นการป้ องกันไม่ให้เด็กมีความรู้สึกโดดเดียวหรื ออยู่คนเดียว เนื องจากมีการทํางานร่ วมกัน
ต่ า งฝ่ ายต่ า งรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของกัน และกัน และช่ ว ยกั น รั บ ผิด ชอบในด้า นการเรี ยนด้ว ย
ความเชือมันในตนเอง นอกจากนี การเรี ยนโดยการทํางานเป็ นกลุ่มยังทําให้รู้สึกสนุ กสนานและ
สร้างความสามัคคีภายในกลุ่มให้ต่างวางใจว่าแต่ละคนจะช่วยกันส่งเสริ มให้กลุ่มมีความก้าวหน้า
ยัง (Young 1972 : 634) ได้อธิบายข้อได้เปรี ยบของการเรี ยนโดยให้ทาํ งานเป็ นกลุ่มว่า
1. ครู มีโอกาสนําพลังกลุ่มของนักเรี ยนมาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอน ทําให้
ครู มีเวลามากขึนในการช่วยเหลือนักเรี ยนแต่ละคน เพราะนักเรี ยนจะเป็ นผูอ้ ธิบายกระบวนการเรี ยนรู้
ซึงกันและกันในกลุ่มของตนเอง ในขณะทีครู อธิบายปัญหาทีกลุ่มอืนสงสัยและแก้ปัญหาไม่ได้
2. การทํางานของครู มีความต่อเนืองมากขึน เพราะแบ่งกลุ่มนักเรี ยนแล้วแทนทีครู จะตอบ
ปัญหานักเรี ยน 25 – 40 คนทังชันก็จะเป็ นว่าครู ตอบปัญหาของกลุ่มเพียง 4 – 5 กลุ่มเท่านัน ปั ญหา
ทีจะมาถึงครู ตอ้ งอธิบายให้ฟังจึงมักเป็ นปัญหาทีกลุ่มช่วยกันตอบแล้วตอบไม่ได้เท่านัน
3. บรรยากาศในการเรี ยนเป็ นกันเองมากขึนทําให้นกั เรี ยนรู้สึกสบายใจและไม่เคร่ งเครี ยด
เมือทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
4. ช่วยแก้ปัญหาทีไม่กล้าแสดงออกของนักเรี ยนบางคน เพราะการทํางานร่ วมกันจะทําให้
ทุกคนรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อกลุ่มเท่าๆกัน ความเชือมันในตัวเองก็จะถูกกระตุน้ ให้เพิ มมาก
ยิ งขึ นและความเชือมันในตัวเองนี จะเริ มต้นภายในกลุ่มก่อนเพราะนัก เรี ยนส่ ว นใหญ่จ ะมีค วาม
ประหม่าน้อยหรื อไม่ประหม่าเลยเมือเสนอปั ญหาทีข้องใจของเขาต่อกลุ่มแต่จะประหม่ามากเมือ
เสนอปัญหาต่อนักเรี ยนทังห้อง
5. การเรี ยนของกลุ่มจะช่วยลดปัญหาเกียวกับระเบียบวินยั ของนักเรี ยน
6. การเรี ยนเป็ นกลุ่มจะเสริ มสร้างความสามัคคี ฝึ กรับผิดชอบหน้าทีของตนเอง
7. ฝึ กให้นกั เรี ยนเป็ นผูท้ ีกว้างขวางในการค้นหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ
8. ฝึ กหัดการเสนอแนะและการซักถามรวมทังส่งเสริ มความคิดริ เริ มสร้างสรรค์กบั นักเรี ยน
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ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ ทังแนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง ทฤษฎี
การสร้ างความรู้ ด ้ว ยตนเองโดยการสร้ า งสรรค์ชิ นงาน ทฤษฎี ก ารทํา งานร่ วมกัน และทฤษฎี
กระบวนการกลุ่มมาใช้ในการจัด การเรี ยนรู้ โดยจัด ให้นัก เรี ยนที มีระดับความสามารถต่ างกัน
รวมกันเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 8-9 คน ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนร่ วมมือกันทํางานอย่างมีลาํ ดับขันตอน
มีการช่วยกันแก้ปัญหา สรุ ป อภิปรายและนําเสนอผลความรู้ทีได้รับจากการศึกษาค้นคว้า เพือให้
นักเรี ยนได้รับการฝึ กฝนการค้นคว้าหาความรู้ควบคู่กบั การปฏิบตั ิโดยการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
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แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
กิจกรรมโครงงานเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีครู ผสู้ อนเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนเป็ นผูแ้ สดง
ความรู้และสร้างความรู้ดว้ ยตนเองในทุกขันตอนของการเรี ยน สําหรับแนวทางในการจัดกิจกรรม
โครงงานให้แก่นกั เรี ยนนันได้มีผกู้ ล่าวถึงไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2550 : 5-8) กล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมโครงงาน
ว่ามี 2 แนวทาง ดังนี
1. การจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรี ยน เป็ นการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนเลือกศึกษา
โครงงานจากสิ งทีสนใจอยากรู้ทีมีอยูใ่ นชีวิตประจําวัน สิ งแวดล้อมในสังคมหรื อจากประสบการณ์
ต่างๆ ทียังต้องการคําตอบซึงอาจจะอยู่นอกเหนื อจากสาระการเรี ยนรู้ในบทเรี ยนของหลักสูตร มี
ขันตอนทีนักเรี ยนดําเนินการดังต่อไปนี
1.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์ พิจารณา รวบรวมความสนใจแก่นกั เรี ยน
1.2 กําหนดประเด็นปัญหา/หัวข้อเรื อง
1.3 กําหนดวัตถุประสงค์
1.4 ตังสมมติฐาน
1.5 กําหนดวิธีการศึกษาและแหล่งความรู้
1.6 กําหนดเค้าโครงของโครงงาน
1.7 ตรวจสอบสมมติฐาน
1.8 สรุ ปผลการศึกษาและการนําไปใช้
1.9 เขียนรายงานเชิงวิจยั ง่ายๆ
1.10 จัดแสดงผลงาน
2. การจัดกิจกรรมตามสาระการเรี ยนรู้ เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยยึดเนือหาสาระ
ตามทีหลักสูต รกําหนด นักเรี ยนเลือกทําโครงงานตามสาระการเรี ยนรู้ จากหน่ วยเนื อหาทีเรี ยน
ในชันเรี ยนแล้วนํามาเป็ นหัวข้อโครงงาน มีขนตอนต่
ั
างๆทีครู ตอ้ งดําเนินการ ดังนี
2.1 เริ มจากศึกษาเอกสารหลักสูตร คู่มือครู
2.2 วิเคราะห์หลักสูตร
2.3 วิเคราะห์คาํ อธิบายรายวิชา เพือแยกเนือหา จุดประสงค์ และกิจกรรมให้เด่นชัด
2.4 จัดทํากําหนดการสอน
2.5 เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.6 ผลิตสือ จัดหาแหล่งการเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ น
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2.7 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ดังนี
2.7.1 แจ้งจุดประสงค์ เนือหาของหลักสูตรให้นกั เรี ยนทราบ
2.7.2 กระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนในขอบเขตเนือหาและจุดประสงค์ในหลักสูตร
2.7.3 จัดกลุ่มนักเรี ยนตามความสนใจ
2.7.4 ครู ใช้คาํ ถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู้ เช่น
2.7.4.1 ทําไมนักเรี ยนจึงสนใจอยากเรี ยนเรื องนี (แนวคิด/แรงดลใจ)
2.7.4.2 นักเรี ยนสนใจเกียวกับอะไรบ้าง (กําหนดเนือหา)
2.7.4.3 นักเรี ยนอยากเรี ยนรู้เรื องนีเพืออะไร (กําหนดจุด ประสงค์)
2.7.4.4 นักเรี ยนจะทําอย่างไรจึงจะเรี ยนรู้ได้ในเรื องนี (กําหนดวิธีศึกษา/กิจกรรม)
2.7.4.5 นักเรี ยนจะใช้เครื องมืออะไรบ้างในการศึกษาครังนี (กําหนดสืออุปกรณ์)
2.7.4.6 นักเรี ยนจะไปศึกษาทีใดบ้าง (กําหนดแหล่งความรู้ แหล่งข้อมูล)
2.7.4.7 ผลทีนักเรี ยนคาดว่าจะได้รับคืออะไรบ้าง (สรุ ปความรู้/สมมติฐาน)
2.7.4.8 นักเรี ยนจะทําอย่างไรจึงรู้ว่าผลงานของนักเรี ยนดีหรื อไม่ดีอย่างไร
จะให้ใครเป็ นผูป้ ระเมิน (กําหนดการวัดและประเมินผล)
2.7.4.9 นักเรี ยนจะเผยแพร่ ผลงานให้ผอู้ ืนรู้ได้อย่างไร (การนําเสนอผลงาน รายงาน)
2.7.4.10 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาตามทีตกลงกันไว้ (จากคําถามทีผูส้ อน
ซักถาม) ภายใต้กรอบเวลาในแต่ละครังแต่ถา้ ยังไม่สาํ เร็ จให้ศึกษาต่อในคาบต่อไป
2.7.4.11 นักเรี ยนทุกคนต้องสรุ ปองค์ความรู้ได้ดว้ ยตัวของนักเรี ยนเองและ
สามารถนําเสนอความรู้ทีได้แก่เพือนๆและครู ผสู้ อนได้
2.7.4.12 นักเรี ยนเขียนรายงานเชิงวิจยั แบบง่ายๆ และแสดงแผงโครงงาน
2.8 ครู จดั แหล่งความรู้เพิ มเติมให้สมบูรณ์ยงขึ
ิ นและเขียนบันทึกผลการเรี ยนรู้

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

เพชรา วงศ์ประไพโรจน์( 2545 : 3)แบ่งแนวทางการจัดกิจกรรมโครงงาน 2 แนวทาง ดังนี
1. การจัดกิจกรรมโครงงานตามความสนใจของนักเรี ยน เป็ นโครงงานทีนักเรี ยนสนใจ
ศึกษาเรื องใดเรื องหนึงเป็ นพิเศษอาจจะเป็ นเรื องในชีวิตประจําวัน สภาพสังคมหรื อประสบการณ์ที
ยังต้องการคําตอบซึงอาจจะอยู่นอกเหนื อจากสาระการเรี ยนรู้ในบทเรี ยน นักเรี ยนต้องนําความรู้
ทัก ษะคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและค่ านิ ยมจากสาระการเรี ยนรู้ ต่ างๆมาบูร ณาการและกําหนดเป็ น
โครงงานในการศึกษาหาคําตอบหรื อทดสอบประดิ ษ ฐ์สิ งของขึ นและสามารถนําไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้
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2. การจัดกิจกรรมโครงงานตามสาระการเรี ยนรู้ เป็ นโครงงานทีนักเรี ยนเลือกหัวข้อทีจะ
ศึกษาจากเนือหาวิชาทีเรี ยนในชันเรี ยนมากําหนดเป็ นหัวข้อโครงงานโดยบูรณาการความรู้ ทักษะ
คุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้นนๆ
ั เป็ นโครงงานในลักษณะทีสนองความ
สนใจอยากรู้เพิ มเติ มหรื อสงสัยในสิ งที เรี ยน หรื อการนําความรู้ในวิชานันๆไปทดลองประดิษ ฐ์
สิ งของเครื องใช้ได้
จากทีกล่าวมาเกียวกับแนวทางการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานสรุ ปได้ว่า มี 2 แนวทาง
ได้แก่ การจัดกิจกรรมโครงงานตามความสนใจของนักเรี ยนโดยนักเรี ยนสนใจศึกษาเรื องใดเรื อง
หนึงเป็ นพิเศษโดยเป็ นสิ งทีเขาสนใจอยากรู้เพือค้นหาคําตอบ และการจัดกิจกรรมโครงงานตาม
สาระการเรี ยนรู้ นักเรี ยนเลือกทําโครงงานตามสาระการเรี ยนรู้จากเนื อหาทีเรี ยนในชันเรี ยนแล้ว
นํามาเป็ นหัวข้อโครงงาน
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ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

โครงงานทีนักเรี ยนปฏิบตั ิในแต่ละระดับชันนันได้มีผแู้ บ่งโครงงานออกเป็ นประเภท
ต่างๆ ตามลักษณะของกิจกรรมการศึกษาค้นคว้า ดังนี
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2544 : 4–9); ธีรชัย ปูรณโชติ (2544 :
5–9) ; สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ( 2545 : 4-5 ) และเพชรา วงศ์ประไพโรจน์ (2545 : 3– 4) ได้แบ่ง
ประเภทของโครงงานออกเป็ น 4 ประเภทสอดคล้องกันคือ
1. โครงงานสํารวจและรวบรวมข้อมูล(Survey Research Project)โครงงานประ เภทนีเป็ น
การศึกษารวบรวมข้อมูลทีมีอยูต่ ามธรรมชาติและสิ งแวดล้อมต่างๆ เพือนําข้อมูลมาเสนอ การศึกษา
รวบรวมข้อมูลอาจเป็ นการสํารวจภาคสนามหรื อศึกษาในห้องปฏิบัติ ก ารแล้ว นํามาจัด จําแนก
ออกเป็ นหมวดหมู่และนํามาเสนอในรู ปแบบต่างๆ
2. โครงงานทดลอง (Experimental Research Project) เป็ นโครงงานที มีการออกแบบการ
ทดลองเพือรักษาผลของตัวแปรหนึ งโดยการควบคุมตัวแปรอืนๆ เพือหาคําตอบของปั ญหานันๆ อาจ
เป็ นปัญหาทีเคยเรี ยนในชันเรี ยนแล้วนําไปพิสูจน์ให้เห็นจริ งด้วยตนเองแต่เป็ นการทดลองทีคิดต่างไป
จากทีเคยทําในชันเรี ยนโดยขันตอนทีปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์
3. โครงงานพัฒนาหรื อสร้างสิ งประดิษฐ์(Development Research Project or intervention
Project) เป็ นการพัฒนาหรื อประดิษฐ์เครื องมือหรื ออุปกรณ์ ต่างๆให้ใช้งานได้ตามประสงค์โดย
อาศัยความรู้หรื อหลักการทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ อาจเป็ นการประดิษฐ์สิ งใหม่ทีไม่เคยมีมา
ก่อนหรื อการปรับปรุ งอุปกรณ์หรื อสิ งประดิษฐ์ทีมีอยู่แล้วมาใช้งานให้ดีกว่าเดิม รวมทังการเสนอ

40

หรื อสร้างแบบจําลองทางความคิดเพือแก้ปัญหา ผลงานของโครงงานประเภทสร้างสิ งประดิษฐ์
ส่วนใหญ่ออกมาในรู ปผลิตภัณฑ์
4. โครงงานการสร้างหรื อการอธิบายทฤษฎี (Theoretical Research Project) เป็ นโครงงาน
ที แสดงความคิ ด แปลกใหม่ ในการอธิ บ ายเรื องใดเรื องหนึ งอย่างมีเ หตุ ผลโดยใช้หลัก การทาง
วิทยาศาสตร์ หรื อทฤษฎี สนับสนุ นหรื อหากเป็ นการอธิบายปรากฏการณ์ เก่ าในแนวใหม่ อาจ
นําเสนอในรู ปการอธิบายสูตรหรื อสมการโดยมีขอ้ มูลอืนสนับสนุ น การทําโครงงานประเภทนี
ต้องศึกษาเรื องราวทีเกียวข้องเป็ นอย่างมากในการสร้างคําอธิบายหรื อทฤษฎี
ไฮนส์(Haines 2002 : 1 อ้างถึงในอติกานต์ ทองมาก 2552 : 11) จัดแบ่งประเภทโครงงาน
ออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. โครงงานค้นคว้าข้อมูล (Information and Research Projects) เป็ นการศึกษาข้อมูล เช่น
การศึกษาเกียวกับท้องถิ นทีผูเ้ รี ยนอาศัยอยู่ หรื อสถานทีทีนักเรี ยนสนใจ
2. โครงงานสํารวจ (Survey Projects) เป็ นการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติต่อสิ งหนึ ง
สิ งใดทีอยูใ่ นความสนใจของผูเ้ รี ยน
3. โครงงานทีเห็นผลผลิตหรื อชิ นงาน (Production Projects) เป็ นการลงมือปฏิบตั ิเพือให้
เกิดผลผลิตอย่างใดอย่างหนึง เช่น การทําหนังสือพิมพ์ของโรงเรี ยน การทําแผ่นพับแนะนําสถานที
ท่องเทียวในจังหวัดของตนเอง
4. โครงงานทีต้องจัดงานหรื อการแสดง (Performance and Organizational Projects) เป็ น
การแสดงออกหรื อมีการจัดกิจกรรมอย่างหนึ งอย่างใดออกมา เช่น การจัดรายการเสี ยงตามสาย
ในโรงเรี ยน การแสดงละคร
โครงงานทัง 4 ลักษณะที กล่ าวข้างต้นเน้น การมีส่ วนร่ วม การให้ค วามร่ ว มมือและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าทีของผูเ้ รี ยนในการทําโครงงาน เพือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน
ทีวางไว้ ทังนีนักเรี ยนอาจต้องใช้ทงเวลาในห้
ั
องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนในการสร้างโครงงาน
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นอกจากนีฟรายด์-บูธ (Fried-Booth 1987 : 9-10 อ้างถึงใน อติกานต์ ทองมาก 2552 : 17)
ได้กล่าวถึงประเภทของโครงงานว่ามี 2 ประเภทด้วยกัน คือ
1. โครงงานแบบกิจกรรมเสริ มความรู้ความสนใจ (Bridging or Motivating Activities)
2. โครงงานเต็มรู ปแบบ (Full-Scale Project)
โครงงานทัง 2 ประเภทนี มีลกั ษณะสัมพันธ์กนั คือ โครงงานแบบกิจกรรมเสริ มความรู้
ความสนใจเป็ นโครงงานย่อยทีจะนําไปสู่โครงงานเต็มรู ปแบบ ความแตกต่างทีเห็นได้ชดั เจน คือ
โครงงานแบบกิ จ กรรมเสริ ม ความรู้ ค วามสนใจเป็ นกิ จ กรรมที เกิ ด ขึ นในห้องเรี ย นในขณะที
โครงงานเต็มรู ปแบบจะขยายไปนอกห้องเรี ยน
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จากทีกล่าวมาเกียวกับประเภทของโครงงานสรุ ปได้ว่า โครงงานแต่ละประเภทเกิดจาก
การพัฒนาทางความคิดและระดับความสามารถของนักเรี ยนในการคิดรู ปแบบของการทําโครงงาน
ทีเหมาะสมกับความสามารถของตน แหล่งความรู้และทรัพยากรท้องถิ นนันๆโดยอาจแบ่งเป็ น
โครงงานสํารวจและรวบรวมข้อมูล โครงงานทดลอง โครงงานการพัฒนาหรื อสร้างสิ งประดิษฐ์
โครงงานการสร้างหรื อการอธิบายทฤษฎี โครงงานค้นคว้าข้อมูล โครงงานสํารวจ โครงงานทีเห็น
ผลผลิตหรื อชิ นงาน โครงงานทีต้องจัดงานหรื อการแสดง โครงงานแบบกิจกรรมเสริ มความรู้
ความสนใจและโครงงานเต็มรู ปแบบ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าโครงงานแต่ ละประเภทจะมี
ความแตกต่ างกันแต่สิ งหนึ งทีเหมือนกันคือ เป็ นสิ งทีนักเรี ยนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของ
ตนเองหรื อของกลุ่มเพือหาคําตอบในสิ งที อยากรู้ หรื อสงสัยด้วยเทคนิ ค วิธีทีหลากหลายนํามา
ผสมผสานกัน
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ขันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานให้แก่นกั เรี ยน ขันตอนการจัดการเรี ยนรู้จะมีความสําคัญ
มากซึงได้มีผกู้ ล่าวถึงไว้ ดังนี
เติมศักดิ เศรษฐวัชราวานิ ช (2540 : 220–230) ; ธีระชัย ปูรณโชติ (2544 : 29-39) และ
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2544 : 10) ได้กาํ หนดขันตอนของการทํา
โครงงานไว้สอดคล้องกันว่ามี 6 ขันตอน ดังนี
ขันที 1 การคิดและเลือกหัวข้อเรื องทีจะทําโครงงาน
ขันที 2 การศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง
ขันที 3 การจัดทําเค้าโครงของโครงงาน
ขันที 4 การลงมือทําโครงงาน
ขันที 5 การเขียนรายงาน
ขันที 6 การแสดงผลงาน
รายละเอียดของแต่ละขันตอนมีดงั นี
ขันที 1 การคิดและเลือกหัวข้อเรื องทีจะทําโครงงาน
เป็ นขันตอนลําดับแรกของการทําโครงงาน ดังนันจึงเป็ นขันตอนทีสําคัญและยากทีสุ ด
ซึงนักเรี ยนต้องคิดและเลือกด้วยตนเอง โดยทัวไปหัวข้อเรื องของโครงงานจะได้มาจากปั ญหา /
คําถามหรื อความอยากรู้อยากเห็นเกียวกับเรื องราวต่างๆ ของนักเรี ยนเอง หัวข้อเรื องของโครงงาน
ควรเฉพาะเจาะจงและชัดเจนบ่งชัดว่าศึกษาสิ งใดหรื อตัวแปรใดและถ้าเป็ นแนวการศึกษาทดลองที
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แปลกใหม่ซึงแสดงถึงความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ดว้ ยจะดียงิ ข้อควรคํานึ ง ถึงเกี ยวกับ การคัด เลือ ก
หัวข้อเรื องทีจะทําโครงงาน คือ
1. เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรี ยน
2. เหมาะสมกับความสามารถของนักเรี ยน
3. วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็ นต้องใช้
4. งบประมาณเพียงพอ
5. ระยะเวลาทีใช้ทาํ โครงงาน
6. มีอาจารย์หรื อผูท้ รงคุณวุฒิรับเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษา
7. ความปลอดภัย
8. มีแหล่งความรู้หรื อเอกสารเพียงพอทีจะค้นคว้า
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สําหรับข้อควรคํานึสงในการเลือกเรื องทีจะทําโครงงานได้มีผใู้ ห้ความเห็นไว้เพิ มเติม ดังนี

ธงชัย ชิวปรี ชา(2528 : 5)ได้ให้ความเห็นว่าในการเลือกเรื องทีจะทําโครงงานนักเรี ยนควร
คํา นึ ง ถึ ง ระยะเวลาในการดํา เนิ น การว่ า จะสามารถทํา ได้ทัน ตามเวลาที กําหนดหรื อไม่ แ ละ
ได้เสนอแนะว่าควรมีการจัดทําตารางเวลาด้วย
ปัญญา อุทยั พัฒน์ และอรรถศิษฏ์ สมรรถการอักษรกิจ (2526 : 356) เสนอความเห็นว่า
โครงงานทีนักเรี ยนเลือกทําควรเป็ นโครงงานทีทันสมัย มีความแปลกใหม่แต่ไม่ควรทําเป็ นงาน
ศิลปะหรื อลงทุนมากเกินไป
ขันที 2 การศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง
การศึกษาเอกสารทีเกียวข้องนีจะช่วยให้นกั เรี ยนได้แนวคิดทีจะกําหนดขอบข่ายของเรื อง
ทีศึกษาค้นคว้าให้เฉพาะเจาะจงมากขึนและได้ความรู้ทีจะทําการศึกษาเพิ มเติมมากขึนจนสามารถ
ออกแบบและวางแผนดําเนินการทําโครงงานนันได้เหมาะสม นักเรี ยนต้องมีความรู้ความชํานาญ
ในการใช้หอ้ งสมุดเพือการศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับการทําโครงงาน จึงเป็ นหน้าทีครู ทีปรึ กษาที
จะต้องนําเทคนิ คและวิธีการต่างๆในการค้นคว้าเอกสาร ซึงอาจแนะนํานักเรี ยนให้ไปปรึ กษากับ
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรี ยนก็ได้ นอกจากนันครู ทีปรึ กษาอาจต้องให้ความช่วยเหลือในการ
ติดต่อห้องสมุดอืนๆ ในท้องถิ นให้นกั เรี ยนสามารถเข้าไปใช้บริ การได้อีกด้วย
ขันที 3 การจัดทําเค้าโครงของโครงงาน
เค้าโครงของโครงงานโดยทัวๆไปจะเขียนขึ นเพือแสดงแนวคิด แผนงานและขันตอน
การทําโครงงานนันเพือให้ม นใจว่
ั
านักเรี ยนผูท้ าํ โครงงานจะได้ทราบว่าอะไรคือสิ งทีกําลังศึกษา
เค้าโครงนี เป็ นแบบแผนการดําเนิ นงานอย่างเป็ นระบบเพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงงานที
กําหนดไว้ซึงควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี
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1. ชือโครงงาน ควรเป็ นข้อความทีกะทัดรัด ชัดเจน สือความหมายตรงและมีความหมาย
เฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไรกับใครและเพืออะไร
2. ชือผูท้ าํ โครงงาน ผูร้ ับผิดชอบโครงงานอาจเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มก็ได้
3. ชือทีปรึ กษาโครงงาน ครู -อาจารย์ผทู้ าํ หน้าทีเป็ นทีปรึ กษาควบคุมการทําโครงงานของนักเรี ยน
4. ระยะเวลาการดําเนินงานโครงงาน ระยะเวลาการดําเนินงานโครงงานตังแต่เริ มต้นจนสิ นสุด
5. ทีมาและความสําคัญของโครงงาน อธิบายเหตุผลว่าทําไมจึงเลือกทําโครงงานเรื องนี
โครงงานเรื องนีมีความสําคัญอย่างไร มีหลักการหรื อทฤษฎีอะไรทีเกียวข้อง เรื องทีทําเป็ นเรื องใหม่
หรื อผูอ้ ืนได้เคยศึก ษาค้น คว้าเรื องทํานองนี ไว้บา้ งแล้ว ถ้ามีผลเป็ นอย่างไร เรื องที ทํานี ได้ขยาย
เพิ มเติมหรื อปรับปรุ งจากเรื องทีผูอ้ นทํ
ื าไว้อย่างไรหรื อเป็ นการทําซําเพือตรวจสอบผล โดยผูจ้ ดั ทํา
โครงงานต้องนําเสนอให้กะทัดรัดและชัดเจน
6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า ควรมีความเฉพาะเจาะจงและเป็ นสิ งทีสามารถวัดได้
เป็ นการบอกขอบเขตของงานทีจะทําให้ชดั เจน เป็ นสิ งทีต้องการให้เกิดขึนเมือสินสุ ดโครงงานทัง
ในเชิงกระบวนการและผลผลิต
7. สมมติการศึกษาค้นคว้า(ถ้ามี) สมมติฐานเป็ นคําตอบหรื อคําอธิบายทีคาดไว้ล่วงหน้า
ซึงอาจถูกหรื อไม่ถกู ก็ได้ การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุผลหรื อมีทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร์
รองรับทีสําคัญคือเป็ นข้อความทีมองเห็นแนวในการดําเนินการทดสอบหรื อสามารถทดสอบได้
8. ตัวแปรทีต้องการศึกษา(ถ้ามี) ประกอบด้วยตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม
9. วิธีดาํ เนินงาน มีรายละเอียดดังนี
9.1 วัสดุอุปกรณ์ทีต้องใช้ ระบุว่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็ นต้องใช้มีอะไรบ้าง จะได้วสั ดุ
อุปกรณ์เหล่านันมาจากไหน วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างทีต้องจัดซือ จัดทําขึนเองหรื อทีขอยืมได้
9.2 แนวการศึกษาค้นคว้า อธิบายว่าจะออกแบบการทดลองอะไรอย่างไรจะสร้างหรื อ
ประดิษฐ์อะไรอย่างไร เก็บข้อมูลอย่างไรและเมือใดบ้าง
9.3 แผนปฏิบตั ิการ อธิบายเกียวกับกําหนดเวลาเริ มต้นและเวลาสิ นสุดของการทํางาน
ในแต่ละขันตอน
10. ผลทีคาดว่าจะได้รับ
11. เอกสารอ้างอิง
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ขันที 4 การลงมือทําโครงงาน
เมือเค้าโครงย่อของโครงงานได้รั บความเห็นชอบจากครู ทีปรึ ก ษาแล้ว ก็เสมือนว่างาน
ของนักเรี ยนสําเร็ จไปแล้วมากกว่าครึ งหนึง ต่อไปก็เป็ นขันลงมือปฏิบตั ิงานตามขันตอนทีระบุใน
เค้าโครงย่อทีเสนอครู ทีปรึ กษาซึงควรคํานึงถึงเรื องต่อไปนี
1. เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์สถานทีให้พร้อมก่อนลงมือทดลอง
2. มีสมุดสําหรับบันทึกกิจกรรมประจําวันว่าได้ทาํ อะไรไป ได้ผลอย่างไร มีปัญหาและ
ข้อคิดเห็น อย่างไร
3. ลงมือปฏิบตั ิการทดลองด้วยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกข้อมูลไว้ให้เป็ นระเบียบ
และครบถ้วน
4. คํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัยในการทํางาน
5. พยายามทําตามแผนทีวางไว้ในตอนแรก แต่อาจเปลียนแปลงหรื อเพิ มเติมบ้างหลังจาก
ได้เริ มต้นทํางานไปแล้วถ้าคิดว่าจะทําให้ผลงานดีขึน
6. ควรปฏิบตั ิการทดลองซําเพือให้ได้ขอ้ มูลทีน่าเชือได้มากขึน
7. ควรแบ่งงานออกเป็ นส่วนย่อย ๆ และทําในแต่ละส่วนให้สาํ เร็ จก่อนทําส่วนอืนต่อไป
8. ควรทํางานส่วนทีเป็ นหลักสําคัญๆให้เสร็ จก่อนแล้วจึงทําส่วนทีเป็ นส่วนประกอบหรื อ
ส่วนเสริ มเพือตกแต่งโครงงาน
9. อย่าทํางานต่อเนืองจนเมือยล้าจะทําให้ขาดความระมัดระวัง
10. ถ้าเป็ นโครงงานประดิษฐ์ ควรคํานึงถึงความคงทน แข็งแรงและขนาดทีเหมาะสมของ
สิ งประดิษฐ์นนั
ขันที 5 การเขียนรายงาน
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การเขียนรายงานเกียวกับโครงงาน เป็ นการเสนอผลงานของการศึกษาค้นคว้าเป็ นเอกสาร
เพืออธิบายให้ผอู้ ืนทราบรายละเอียดของโครงงานทังหมดได้แก่ ปัญหาทีศึกษา วิธีการดําเนิ นการ
ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลต่างๆทีรวบรวมได้ ผลของการศึกษาตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะ
ต่างๆจากการศึกษา การเขียนรายงานนันควรใช้ภาษาทีอ่านเข้าใจง่ายชัดเจนและตรงไปตรงมา โดย
ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี
1. ชือโครงงาน
2. ชือผูท้ าํ โครงงาน
3. ชือทีปรึ กษาโครงงาน
4. ระยะเวลาการดําเนินงานโครงงาน
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5. ทีมาและความสําคัญของโครงงาน อธิบายความสําคัญของโครงงาน เหตุผลทีเลือกทํา
โครงงานนีและหลักการหรื อทฤษฎีทีเกียวข้องกับโครงงาน โดยโครงงานทีทําอาจเป็ นเรื องใหม่
หรื อมีผอู้ ืนเคยศึกษาไว้บา้ งแล้ว ถ้ามีผศู้ ึกษามาแล้วผลเป็ นอย่างไรและเรื องทีทํานี ได้ขยายเพิ มเติม
หรื อปรับปรุ งจากเรื องทีผูอ้ ืนได้ทาํ ไว้อย่างไรบ้างหรื อเป็ นการทําซําเพือตรวจสอบผล
6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
7. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)
8. ตัวแปรทีเกียวข้อง (ถ้ามี)
9. วิธีดาํ เนินการ อาจแยกเป็ น 2 ข้อย่อย คือ
9.1 วัสดุอุปกรณ์
9.2 วิธีดาํ เนินการศึกษา อธิบายขันตอนการดําเนินงานอย่างละเอียด
10. ผลการศึกษาค้นคว้า ข้อสรุ ปและเสนอแนะ เป็ นการอธิบายสรุ ปผลทีได้จากการทํา
โครงงาน ถ้ามีการตังสมมติฐานควรระบุว่าข้อมูลทีได้สนับสนุ นหรื อคัดค้านสมมติฐานทีตังไว้
หรื อยังสรุ ปไม่ได้ นอกจากนียังควรกล่าวถึงการนําผลการทดลองไปใช้ประโยชน์ อุปสรรคของ
การทําโครงงานหรื อข้อสังเกตหรื อข้อผิดพลาดทีเกิดขึนจากการทําโครงงานนี รวมทังข้อเสนอแนะ
เพือปรับปรุ งแก้ไขหากจะมีผศู้ ึกษาค้นคว้าในเรื องทํานองนีต่อไปในอนาคตด้วย
11. เอกสารอ้างอิง อ้างถึงหนังสือหรื อเอกสารต่าง ๆ ผูท้ าํ โครงงานได้คน้ คว้าเพือศึกษาหา
ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆทีนํามาใช้ประโยชน์ในการทําโครงงานนี
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ขันที 6 การแสดงผลงาน
การแสดงผลงาน เป็ นการเสนอผลงานทีได้ศึกษาค้นคว้าสําเร็ จแล้วให้ผอู้ ืนรับรู้และเข้าใจ
อาจจัดในรู ปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การสาธิตประกอบรายงานปากเปล่า การจัดแสดง
ผลงานอาจกระทําได้หลายระดับ เช่น การจัดเสนอผลงานภายในชันเรี ยน การจัดแสดงนิ ทรรศการ
ภายในโรงเรี ยน การส่งผลงานเข้าร่ วมในการในการแสดงหรื อประกวดภายนอกโรงเรี ยนในระดับ
ต่างๆ เช่น ระดับกลุ่มโรงเรี ยน ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษาและระดับชาติ เป็ นต้น ผลงานทีจะ
นําเสนอควรจะจัดให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังต่อไปนี
1. ชือโครงงาน ชือผูท้ าํ โครงงาน ชือทีปรึ กษา
2. คําอธิบายย่อ ๆ ถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงานและความสําคัญของโครงงาน
3. วิธีการดําเนินงาน โดยเลือกเฉพาะขันตอนทีเด่นและสําคัญ
4. การสาธิตหรื อแสดงผลงานทีได้จากการทดลอง
5. ผลการสังเกตหรื อข้อมูลเด่น ๆ ทีได้จากการทําโครงงาน
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ในการจัดนิทรรศการแสดงโครงงานนันควรคํานึงถึงสิ งต่าง ๆ ต่อไปนี
1. ความปลอดภัยของการแสดง
2. ความเหมาะสมกับเนือทีทีจะจัด
3. คําอธิบายทีเขียนแสดงควรเน้นเฉพาะประเด็นทีสําคัญหรื อสิ งทีน่าสนใจเท่านัน โดยใช้
ข้อความกะทัดรัดชัดเจนและเข้าใจง่าย
4. ดึงดูดความสนใจของผูช้ ม
5. ใช้ตารางหรื อรู ปภาพประกอบโดยจัดวางอย่างเหมาะสม
6. สิ งทีแสดงทุกอย่างต้องถูกต้องไม่มีการสะกดผิดหรื ออธิบายหลักเกณฑ์ทีผิด
7. ในกรณี ทีผลงานเป็ นสิ งประดิษฐ์ สิ งนันควรอยูใ่ นสภาพทีใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
ในการแสดงผลงานถ้าผูน้ าํ ผลงานมาแสดงจะต้องอธิบายหรื อรายงานปากเปล่าหรื อตอบ
คําถามต่างๆต่อผูช้ ม/ต่อกรรมการตัดสินโครงงาน ควรคํานึงถึงสิ งต่าง ๆ ต่อไปนี
1. ต้องทําความเข้าใจเรื องทีอธิบายเป็ นอย่างดี
2. คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษาทีใช้กบั ระดับผูฟ้ ัง ควรให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย
3. ควรรายงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ออ้ มค้อม
4. พยายามหลีกเลียงการอ่านรายงาน แต่อาจจดหัวข้อสําคัญๆไว้เพือช่วยให้การรายงาน
เป็ นไปตามขันตอน
5. อย่าท่องจํารายงาน เพราะจะทําให้ดูไม่เป็ นธรรมชาติ
6. ขณะทีรายงานควรมองไปยังผูฟ้ ัง
7. เตรี ยมตัวตอบคําถามเกียวกับเรื องนัน ๆ
8. ตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมาไม่จาํ เป็ นต้องกล่าวถึงสิ งทีไม่ได้ถาม
9. หากติดขัดในการอธิบายควรยอมรับโดยดีอย่ากลบเกลือนหรื อหาทางหลีกเลียง
10. ควรรายงานให้เสร็ จในเวลาทีกําหนด
11.หากเป็ นไปได้ควรมีการใช้สือประเภทโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการรายงาน เช่น ใช้สไลด์
หรื อใช้แผ่นโปร่ งใส เป็ นต้น
ในการแสดงผลงานข้อควรพิจารณาและคํานึงถึงในการแสดงผลงานนันจะคล้ายคลึงในการ
แสดงผลงานทุกประเภท อาจแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างเพียงเล็กน้อยสิ งทีสําคัญก็คือพยายามให้การ
แสดงผลงานนันดึงดูดความสนใจผูช้ ม มีความชัดเจนเข้าใจง่ายและมีความถูกต้องในเนือหา
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คาร์โมนา และคณะ(Carmona et al.1991 : 45 อ้างถึงในอติกานต์ ทองมาก 2552 : 14) ได้
กล่าวถึงขันตอนในการทําโครงงานไว้ว่ามีกระบวนการใหญ่ๆ 3 ขันตอน ดังต่อไปนี
ขันแรก เป็ นการวางแผนการทํางาน ซึงเป็ นการทํางานร่ วมกันในห้องเรี ยนเพือปรึ กษา
หารื อโดยครู จะเป็ นผูใ้ ห้แนวทางของโครงงานเพือให้นกั เรี ยนเลือกตามความสนใจ
ขันทีสอง เป็ นการลงมือปฏิบตั ินอกห้องเรี ยนเพือรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึงจะ
เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนได้ออกมาสู่โลกภายนอกห้องเรี ยน ในขันนีครู ควรสร้างแรงจูงใจแก่นกั เรี ยน
เพือไม่ให้เกิดความท้อถอยจากงานทีต้องทํา
ขันสุ ดท้าย เป็ นการตรวจสอบโครงงานซึ งครู ผสู้ อนจะมีบทบาทมากในการช่ วยเหลือ
นักเรี ยนตังแต่เริ มแรกเพือให้แน่ใจว่านักเรี ยนเข้าใจในสิ งทีทําจนถึงการรวบรวมข้อมูล หลังจากได้
ข้อมูลแล้วจึงมีการอภิปรายในกลุ่มเพือดําเนินการนําเสนอข้อมูลในรู ปโครงงานต่อไป
ขันตอนของการทําโครงงานข้างต้นอาจแบ่งเป็ นขันตอนโดยละเอียด ดังนี
ขันที 1 กําหนดหัวข้อและขอบเขตของโครงงาน นักเรี ยนร่ วมปรึ กษาหารื อเกียวกับหัวข้อ
และขอบเขตโดยรวบรวมข้อมูลจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ของสมาชิก
แต่ละคนในกลุ่ม
ขันที 2 กําหนดขอบเขตของผลงานทีจะได้จากการปฏิบตั ิโครงงานอย่างชัดเจน
ขันที 3 กําหนดขันตอนการทําโครงงาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลการพิจารณาว่าวัสดุอุปกรณ์
ใดบ้างทีจําเป็ นต้องใช้และต้องแบ่งหน้าทีรับผิดชอบของนักเรี ยนแต่ละคนให้ชดั เจน
ขันที 4 วิเคราะห์ทกั ษะทางภาษาและเลือกใช้วิธีการให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานของ
การทําโครงงาน
ขันที 5 ขันรวบรวมข้อมูล นักเรี ยนร่ วมกันรวบรวมข้อมูลตามทีได้กาํ หนดไว้ซึงข้อมูล
อาจจะได้มาจากภายในห้องเรี ยนและข้อมูลนอกห้องเรี ยน นักเรี ยนอาจจะแยกกันรวบรวมเป็ นกลุ่ม
เป็ นคู่หรื อรายบุคคลก็ได้
ขันที 6 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนําข้อมูลทังหมดมาเปรี ยบเทียบและเรี ยบเรี ยง
เพือนําเสนอข้อมูลทีมีประสิทธิภาพมาอภิปรายสรุ ปผลต่อไป
ขันที 7 นําเสนอผลงาน อาจอยูใ่ นรู ปของการเขียนรายงาน/วีดิทศั น์/หนังสือพิมพ์โรงเรี ยน
ขันที 8 ประเมินผลโครงงาน ทังนักเรี ยนและครู ร่วมกันประเมินผลโดยดูจากขันตอน
การปฏิบตั ิโครงงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีตังไว้หรื อไม่และพิจารณาว่าภาษาหรื อทักษะทีใช้
ในการสื อสารที นัก เรี ยนจะได้รั บบรรจุ อยู่ในขันตอนการปฏิบัติต ามโครงงานหรื อไม่ อาจจะ
พิจารณาจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงคุณค่าของประสบการณ์ทีได้รับจากโครงงานและ
สามารถปรับใช้ในอนาคตได้
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ไรบ์ และไวดัล (Ribe and Vidal 1993 : 15 อ้างถึงในอติกานต์ ทองมาก 2552 : 16) ได้
เสนอขันตอนการเรี ยนการสอนโครงงาน ดังนี
1. ขันสร้างบรรยากาศในชันเรี ยน เป็ นขันเตรี ยมความพร้อมให้สมาชิกในกลุ่มมีความเป็ น
อันหนึงอันเดียวกันในการทํางานโดยอาจใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
2. ขันกระตุน้ ให้เกิดความสนใจ เป็ นขันการสร้างความสนใจให้เกิดขึนแก่นกั เรี ยน อาจใช้
การระดมสมอง
3. ขันเลือกหัวข้อ เป็ นขันการอภิปรายและสังเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ เพือประมวลเป็ นหัวข้อ
โครงงาน
4. ขันสร้างโครงร่ างของโครงงาน เป็ นขันการวางแผนและกําหนดขอบเขตของโครงงาน
วิเคราะห์ขนตอนการทํ
ั
างาน จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ เป็ นต้น
5. ขันลงมือปฏิบตั ิตามหัวข้อเรื อง เป็ นขันการดําเนินการตามโครงร่ างของโครงงานตาม
หน้าทีรับผิดชอบของสมาชิกกลุ่ม
6. ขันรายงานผลการปฏิบตั ิงานสู่ชนเรี
ั ยน อาจรายงานด้วยการพูดหรื อการเขียน
7. ขันกระบวนการย้อนกลับ เป็ นขันของการทบทวนงานทีได้ทาํ ผ่านมาตังแต่ตน้
นอกจากนี บูธ (Booth 1987 : 46–49 อ้างถึงในอติกานต์ ทองมาก 2552 : 17) ได้กล่าวถึง
วิธีการจัดกิจกรรมโครงงานว่าการสอนแบบโครงงานมี 2 ลักษณะคือ โครงงานเต็มรู ปแบบ กับ
โครงงานเชือมโยงกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ ซึงทังสองลักษณะมีความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ โครงงาน
เชือมโยงกิจกรรมสร้างแรงจูงใจหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ งว่าโครงงานย่อยเป็ นกิจกรรมในห้องเรี ยน
เท่านัน ส่ วนโครงงานเต็มรู ปแบบมีการขยายออกนอกห้องเรี ยนด้ว ย โครงงานเต็มรู ปแบบมี
ขันตอนอยู่ 3 ขันตอน คือ
1. การวางแผนในชันเรี ยน นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายหัวข้อเรื องและขอบเขตของโครงงาน
2. ดําเนินกิจกรรมโครงงาน นักเรี ยนออกนอกห้องเรี ยนไปดําเนินการตามแผนทีวางเอาไว้
3. ขันทบทวน เป็ นการอภิปรายและให้ขอ้ มูลย้อนกลับหลังจากเสร็ จสิ นโครงงาน ครู
แนะนําให้ขอ้ คิดเห็น นักเรี ยนวิเคราะห์ผลงานและกระบวนการทํางาน การทําโครงงานเต็มรู ปแบบ
บางที ก็ตอบสนองความต้องการกระตื อรื อร้น ของนักเรี ยนไม่ทัน ดังนันจึ งมีโ ครงงานย่อยๆที
สามารถทําในห้องเรี ยนไม่ต ้องออกนอกห้องเรี ยนในระยะเวลาสันๆ โครงงานลักษณะนี ถูก
ออกแบบสําหรับผูเ้ ริ มต้นใช้โครงงานในการจัดกิจกรรมใหม่ๆ เวลาทีใช้ในการทําโครงงานไม่จาํ กัด
ตายตัวขึนอยูก่ บั เวลาทีมีอยู่ ธรรมชาติของโครงงาน กระบวนการและวัตถุประสงค์ทีจัดขึน
จากการที นักการศึ กษาหลายท่ านข้างต้น ได้กล่ าวถึ งขันตอนของการทําโครงงานไว้
หลากหลายแต่อาจกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การทําโครงงานมีขนตอนใหญ่
ั
ๆเหมือนกัน คือ เริ มต้นด้วยการ
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กําหนดปั ญหาหรื อสิ งทีนักเรี ยนต้องการหาคําตอบ หลังจากนันเป็ นการออกแบบ วางแผน กําหนด
วิธีดาํ เนินการ พิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลทีต้องไปศึกษาอย่างเป็ นลําดับขันตอนอย่างชัดเจน จนนําไปสู่
การปฏิบตั ิเพือหาคําตอบทีต้องการทราบและสุดท้ายเป็ นการนําเสนอผลงานทีได้จากการศึกษา
บทบาทนักเรียนและครู ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ในการจัด การเรี ย นรู้ แบบโครงงาน ผูท้ ี เกี ยวข้องโดยตรงกับ การจัด กิ จ กรรมได้แ ก่
นักเรี ยนและครู ซึงได้มีผกู้ ล่าวถึงบทบาทของนักเรี ยนและครู ในการจัดกิจกรรมโครงงานไว้ ดังนี
สมประสงค์ น่วมบุญลือ (http://my.opera.com/somprasong/blog/ly8-l7dkk) สรุ ปบทบาท
นักเรี ยนและครู ในขันตอนต่างๆ ของการจัดกิจกรรมโครงงาน ไว้ดงั นี
1. ขันการคิดและกําหนดหัวข้อเรืองหรือปัญหา
บทบาทของนักเรี ยน
1. สัมผัสกับสถานการณ์ทีเป็ นปัญหา
1.1 ตระหนักถึงปัญหา
1.2 สนใจทีจะค้นคว้าหาคําตอบ
1.3 อภิปรายและสนทนากับอาจารย์/เพือนๆ
บทบาทของครู
1. กระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจทีจะทําโครงงาน โดย
1.1 จัดกิจกรรมทีจะช่วยให้นกั เรี ยนสัมผัสกับปัญหาเพือทีนักเรี ยนจะได้มองปัญหา
1.2 แนะแนวทางให้นกั เรี ยนรู้วิธีทาํ โครงงาน
1.3 แนะแนวทางนักเรี ยนในการเลือกหัวข้อ
2. ขันการวางแผนการทําโครงงาน
บทบาทนักเรี ยน
1. กําหนดปัญหา
2. ตังวัตถุประสงค์
3. ศึกษาเอกสาร
4. ตังสมมติฐาน
5. ออกแบบการทดลองและกําหนดตัวแปร
6. วางแผนการทําโครงการ
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บทบาทครู
1. ให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยนในการวางแผนทําโครงงาน เช่น
1.1 ให้ความคิดเห็นในเรื องความเป็ นไปได้ของโครงงาน
1.2 ชีแนะแหล่งความรู้ต่างๆ
1.3 ติชมแผนงานในการทําโครงงานทังหมดของนักเรี ยน
3. ขันการลงมือทําโครงงาน
บทบาทนักเรี ยน
1. สร้าง/จัดหาเครื องมือ
2. ทดลอง/รวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวแปรความหมายข้อมูล
บทบาทของครู
1. อํานวยความสะดวกให้แก่นกั เรี ยน
2. ติดตามการทํางานของนักเรี ยนทุกระยะ
3. ให้กาํ ลังใจ
4. ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เมือจําเป็ น
5. ให้ขอ้ คิดติชม วิธีวิเคราะห์และแปลผลของการวิเคราะห์
4. ขันการสรุ ปผลของการศึกษาและเขียนรายงาน
บทบาทนักเรี ยน
1. สรุ ปข้อค้นพบ
2. เขียนรายงานโครงงาน
บทบาทครู
แนะนําและให้ขอ้ ติชมการเขียนรายงานโครงงานของนักเรี ยน
5. ขันการแสดงผลงาน
บทบาทนักเรี ยน
เสนอผลของการศึกษาในรู ปแบบต่างๆในการแก้ปัญหา
บทบาทครู
1. จัดกิจกรรมเพือให้โอกาสนักเรี ยนได้แสดงผลงาน
2. ส่งผลงานของนักเรี ยนเข้าร่ วมแสดงหรื อประกวด
3. ประเมินผลการทําโครงงานของนักเรี ยน
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ธีรชัย ปูรณโชติ (2544 : 74-75) ได้เสนอตารางแสดงการเปรี ยบเทียบบทบาทของนักเรี ยน
และครู ในขันตอนต่างๆเพือให้เข้าใจกระบวนการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนทําโครงงานชัดเจนยิงขึน
รายละเอียด ดังตารางที 2
ตารางที 2 บทบาทของนักเรี ยนและครู ในขันตอนต่าง ๆ ของการทําโครงงาน
ขันตอน
การทําโครงงาน
1. การคิดและเลือกหัวข้อ
เรื องหรื อปัญหา

2. การวางแผน
ในการโครงงาน

3. การลงมือทําโครงงาน

4. การสรุ ปผลการศึกษา
และเขียนรายงาน
5. การแสดงผลงาน

บทบาท
ของนักเรี ยน
1. สัมผัสกับสถานการณ์ทีเป็ นปัญหา
2. ตระหนักถึงปัญหา
3. สนใจทีจะค้นคว้าหาคําตอบ
4. อภิปรายและสนทนากับครู / เพือนๆ
1. กําหนดขอบเขตของปั ญหา
2. ตังวัตถุประสงค์
3. ศึกษาเอกสาร
4. ตังสมมุติฐาน
5. ออกแบบการทดลองและกําหนด
ตัวแปร
1. สร้าง/จัดหาเครื องมือ
2. ทดลอง/รวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมาย
ข้อมูล
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1. สรุ ปข้อค้นพบ
2. เขียนรายงานโครงงาน
เสนอผลของการศึกษาในรู ปแบบต่างๆ

บทบาท
ของครู
กระตุ ้ น ให้ นั ก เรี ยนสนใจที จะทํ า
โครงงาน โดยจัด กิ จ กรรมต่ า งๆที จะ
ช่ว ยให้นักเรี ย นสั มผัสกับปั ญหาเพือที
นักเรี ยนจะได้มองเห็นปัญหา
ให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยนในการวางแผน
ทํา โครงงาน เช่น ให้ความคิ ดเห็น ใน
เรื องความเป็ นไปได้ข องโครงงาน
ชีแนะแหล่งความรู ้ ต่างๆ ติชมแผนงาน
ในการทําโครงงานทังหมดของนักเรี ยน
1. อํานวยความสะดวกแก่นกั เรี ยน
2. ติดตามการทํางานนักเรี ยนทุกระยะ
3. ให้กาํ ลังใจนักเรี ยนในการทํางาน
4. ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เมือจําเป็ น
5. ให้ขอ้ ติชม วิธีวิเคราะห์และ
แปลผลการวิเคราะห์
แนะนําและให้ขอ้ ติชมการเขียน
รายงานโครงงานของนักเรี ยน
1. จัดกิจกรรมเพือให้โอกาสนักเรี ยน
ได้แสดงผลงาน
2. ส่ งผลงานของนักเรี ยนเข้าร่ วม
แสดงหรื อประกวด
3. ประเมินผลการทําโครงงาน
ของนักเรี ยน
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 8-9) ได้นาํ เสนอตารางแสดงบทบาทของนักเรี ยน
และครู ตามขันตอนของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน รายละเอียดดังตารางที 3
ตารางที 3 บทบาทของนักเรี ยนและครู ตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ขันตอนของ
การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
1. ขันนําเสนอ

2. ขันวางแผน

3. ขันปฏิบตั ิ

4. ขันประเมินผล

บทบาท
ของนักเรี ยน
เสนอแนวคิด เลือก และกําหนด
หัวข้อโครงงาน
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1. เสนอแนวทาง/ออกแบบ
การทําโครงงาน
2. วางแผนร่ วมกันในการเรี ยนรู ้แบบ
โครงงาน
3. ศึกษาค้นคว้าเอกสารเพิ มเติม
จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
4. เสนอเค้าโครงย่อของโครงงาน
ต่อครู ทีปรึ กษา
1. ลงมือปฏิบตั ิโครงงานตามขันตอน
ทีวางแผน
2. รวบรวมผลการทําโครงงาน
3. เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุ งผล
การทําโครงงาน
4. เขียนรายงานหรื อนําเสนอผลงาน
โครงงานต่อผูส้ อน
5. เผยแพร่ ผลงานต่อสาธารณชน
ประเมินผลการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
ของตนเอง

บทบาท
ของครู
จัดให้มีการปฐมนิ เทศวิ ธีการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานเพื อให้รู้ ถึ งหลัก การ
วัต ถุ ประสงค์ ประโยชน์ ตัว แปร
ปั จ จั ย สํ า คั ญ ในการทํา โครงงาน
ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า งๆที อาจ
เกิดขึน
ให้คาํ ปรึ กษาในการดําเนิ นงานของ
นักเรี ยนทุกขันตอน

ติดตามสอบถามความก้าวหน้าและ
ดู แ ลการทํา โครงงานของนั ก เรี ย น
อย่างใกล้ชิด

1. สังเกตและประเมินผลการทํา
กิจกรรมของนักเรี ยน
2. สรุ ปการทํางานและเสนอแนะการ
ทํางานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
โดยรวม

53

สุ ชาติ วงศ์สุวรรณ (2542 : 5) ได้กล่าวเสริ มในส่ วนบทบาทของนักเรี ยนในการเรี ยนรู้
แบบโครงงานไว้ว่า โครงงานเป็ นการเรี ยนรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มเพราะถือว่าทุกคนได้เข้ามา
มีส่วนร่ วมในการค้นหาคําตอบหาความหมายตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา ทําให้เกิดกระบวนการ
ค้นพบกระบวนการเรี ยนรู้ นําสู่การแลกเปลียนประสบการณ์และพืนฐานความรู้ระหว่างนักเรี ยน
ด้วยกัน ความสามารถด้านต่างๆทีมีอยู่ในตัวของนักเรี ยนจะถูกกระตุน้ ให้ได้แสดงออกมาอย่าง
เต็มทีขณะทีปฏิบตั ิกิจกรรมเช่นเดียวกับทักษะต่างๆทีจําเป็ นสําหรับชีวิต เช่น ทักษะการทํางาน
ทักษะการอยูร่ ่ วมกัน ทักษะการจัดการ ฯลฯ ก็จะนํามาใช้อย่างเต็มตามศักยภาพในขณะทีร่ วมกัน
แก้ปัญหาทีเกิดขึนระหว่างการทําโครงงาน รวมทังคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมทังหลายก็จะถูก
ปลูกฝังและสั งสมในตัว นักเรี ยนด้วยเช่นกันขณะทีทุกคนร่ วมกันทํางานซึงถือว่าเป็ นการปลูกฝั ง
ความเป็ นประชาธิปไตย
ด้านตัวครู การเรี ยนรู้แบบโครงงานของนักเรี ยนช่วยทําให้ครู มองเห็นและเข้าใจรู ปแบบ
การเรี ยนรู้ รู ปแบบการคิดและปฏิบตั ิการทางสมองของนักเรี ยนด้วยการสังเกตจากการแสดงออก
การจัดการและการปฏิบตั ิกิจกรรมตลอดจนการเสนอผลงานของนักเรี ยน
จากทีกล่าวมาสรุ ปได้ว่าในแต่ละขันตอนของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน นักเรี ยนมี
บทบาทในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ลงมือปฏิบตั ิจริ งในลักษณะของการศึกษาสํารวจ ค้นคว้า เพือ
พัฒนาความรู้ ทัก ษะและสร้ างผลผลิตที มีคุ ณภาพ ส่ วนครู ผสู้ อนมีบทบาทเป็ นผูค้ อยกระตุ ้น
แนะนําและให้ค าํ ปรึ ก ษาให้นักเรี ยนนําความรู้ ในชันเรี ยนไปบูรณาการกับกิ จกรรมที จะกระทํา
โครงงานโดยครู ผสู้ อนต้องกระตุน้ ให้นกั เรี ยนรู้จกั สังเกต รู้จกั ตังคําถาม สมมติฐาน รู้จกั แสวงหา
ความรู้ดว้ ยตนเองเพือตอบคําถามทีตนเองอยากรู้ สามารถสรุ ปและทําความเข้าใจกับสิ งทีค้นพบ
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ประโยชน์ ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
การจัด การเรี ยนรู้ แบบโครงงานมีค วามสําคัญและก่ อประโยชน์แก่ นัก เรี ยนโดยตรง
เนืองจากเป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนรู้จกั ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รู้จกั ทํางานอย่างเป็ นระบบรวมทังใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ได้มีผกู้ ล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ไว้ดงั นี
สุพิน ดิษฐสกุล(2543 : 52) กล่าวถึงประโยชน์ของการเรี ยนรู้จากการทําโครงงานว่าทําให้
นักเรี ยนและครู ได้พฒั นาตนเองหลายด้าน ได้แก่
1. ได้พฒั นาทักษะการค้นคว้าสารนิเทศ จากการทีนักเรี ยนต้องใช้แหล่งทรัพยากรต่างๆ
เช่น หนังสือสารานุกรม พจนานุกรม อินเทอร์เน็ต จะทําให้นกั เรี ยนมีความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ทําให้มีการแลกเปลียนข้อมูลสารสนเทศระหว่างผูท้ ีทํางานร่ วมกัน
3. สร้างกระบวนการภายในกลุ่มและการจัดระบบภายในกลุ่ม
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4. เพิ มความสามารถในการแก้ปัญหา
5. พัฒนาทักษะการคิดระดับสูงเช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดวิจารณญาณ การคิดตัดสิ นใจ การ
คิดสร้างสรรค์
6. พัฒนาทักษะในการจัดการ เช่น เรื องการบริ หารเวลา การใช้แหล่งทรัพยากรให้คุม้ ค่า
ทําให้เกิดทักษะทางสังคมเช่น ทักษะการเป็ นผูน้ าํ ทักษะการเจรจาต่อรอง
7. มีการพัฒนาความสามารถภายในของตนเองและความสามารถในการมีสมั พันธภาพ
กับบุคคลอืน
8. ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้พหุปัญญาของตนเองจากการแบ่งงานกันทําตามความสามารถ
และความถนัด ทําให้นกั เรี ยนได้พฒั นาตนเองเต็มตามศักยภาพ
9. ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้น มีแรงจูงใจทีจะมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม
ทีนักเรี ยนสามารถทําได้
10. พัฒนาทักษะในการเรี ยนและการทํางาน
11. ทําให้นกั เรี ยนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองทีได้มีส่วนร่ วมในชิ นงานซึงจะพัฒนา
ให้นกั เรี ยนเกิดความเชือมันในตนเองมากขึน
12. เพิ มแรงจูงใจในการเรี ยน จากการทีนักเรี ยนและกลุ่มเพือนได้เฝ้ าดูผลงานทีสร้างขึน
13. ทําให้เกิดความหลากหลายในบรรยากาศการเรี ยนรู้จากการทีนักเรี ยนนําเสนอผลงาน
ในรู ปแบบทีแตกต่างกันและทําให้นกั เรี ยนค้นพบวิธีการเรี ยนของตนเอง
14. ทําให้ครู เกิดการเรี ยนรู้ทีจะค้นหาและพัฒนาคุณลักษณะโครงงานทีดีทีเหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
นฤมล ยุตาคม (2543 : 37-38) กล่าวถึงประโยชน์ในการใช้การเรี ยนรู้แบบโครงงานว่า
1. ช่วยปิ ดช่องว่างระหว่างการนําความรู้ไปใช้ในชันเรี ยนกับการใช้ชีวิตจริ งนอกห้องเรี ยน
เพราะช่วยฝึ กทักษะต่างๆ เช่น การสือสาร การทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน เป็ นต้น
2. ในการทํางานกลุ่มของการเรี ยนรู้แบบโครงงาน นักเรี ยนจําเป็ นต้องใช้ทกั ษะการวางแผน
ทํางาน การประนีประนอม การแสดงความคิดเห็นและสร้างข้อตกลงร่ วมกัน ซึงเป็ นทักษะทีสําคัญใน
ชีวิต นักเรี ยนจะได้พฒั นาทักษะเหล่านีตามความสามารถและสอดคล้องกับวิธีการเรี ยนรู้ของแต่ละคน
3. ช่วยให้นกั เรี ยนทีมีความสามารถในการเรี ยนรู้แตกต่างกันได้พฒั นาทักษะต่างๆหมาะสม
กับความต้องการของตนเองมากกว่าการเรี ยนรู้ไปตามขันตอนโดยการจดจํา
4. ช่วยให้นกั เรี ยนมีโอกาสสอนกันเอง จึงเป็ นการเพิ มแหล่งเรี ยนรู้ให้กบั นักเรี ยนแต่ละคน
5. การเรี ยนรู้แบบโครงงานมีบรรยากาศทีช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนร่ วมมือกันเพือแก้ปัญหา
และเรี ยนรู้ทกั ษะมากกว่าการให้ผเู้ รี ยนแข่งขันกันเรื องคะแนน
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ลัดดา ภู่เกียรติ (2544 : 37) กล่าวว่า การทําโครงงานจะช่ วยให้นักเรี ยนได้แสดงออกอย่าง
อิสระ ได้คิดอย่างหลากหลาย คิดอย่างสร้างสรรค์ ได้เรี ยนรู้จากการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิในสภาพความเป็ นจริ ง
นักเรี ยนได้รั บประสบการณ์ตรงในการทํากิ จกรรมตามความถนัดและความสนใจของตน ทําให้
มีความสุขในการเรี ยนรู้ นอกจากนันการทํางานเป็ นกลุ่มทําให้นกั เรี ยนได้แลกเปลียนเรี ยนรู้ซึงกันและ
กัน ได้ฝึกการประเมินตนเอง รู้ จกั ตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและยอมรับผูอ้ ืนเป็ นการช่วยพัฒนา
ระดับสติปัญญาทางอารมณ์และการมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
ชาตรี เกิดธรรม (2547 : 5) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ดังนี
1. นักเรี ยนได้พฒั นาการเรี ยนรู้ เกิดการเรี ยนรู้และสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
2. ส่ งเสริ มกระบวนการคิด ได้แสดงออกถึงความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
สามารถสร้างผลงานและแก้ปัญหาต่างๆทีเกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
3. นักเรี ยนสามารถทํางานร่ วมกับคนอืนได้พร้อมกับฝึ กภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามทีดี
4. เป็ นการบูรณาการความรู้ความคิด
ไฮนส์ (Haines 2002 : 3-4 อ้างถึงในอติกานต์ ทองมาก 2552 : 20) กล่าวว่า ประโยชน์ที
นักเรี ยนจะได้รับจากการทําโครงงาน มีดงั นี
1. ได้สมั ผัสจริ ง โครงงานเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าเรื องทีเกียวกับโลกแห่ ง
ความเป็ นจริ งเป็ นการบังคับกลายๆให้นกั เรี ยนต้องใช้และปรับสิ งทีรู้มาใช้จริ ง
2. โครงงานเป็ นกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่ วมในการเลือกและตัดสินใจซึงจะช่วยเพิ มความ
สนใจและแรงจูงใจให้นกั เรี ยน
3. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทีมีความรู้ต่างกันได้แสดงออกอย่างเท่าเทียมกันนักเรี ยนซึงอ่อน
ในด้านใดด้านหนึงอาจใช้ความสามารถพิเศษด้านอืนของตนช่วยให้งานสําเร็ จได้ไม่แพ้ผอู้ ืน
4. ให้ความรู้สึกผ่อนคลายจากความซําซากจําเจ นักเรี ยนมีอิสระในการเลือกหัวข้อทีตน
สนใจรวมทังบรรยากาศในการเรี ยนทีดูไม่เป็ นทางการทําให้นักเรี ยนมีความรู้ สึกผ่อนคลายจาก
วิธีการเรี ยนแบบปกติ
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จากทีกล่าวมาเกียวกับประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานสรุ ปได้ว่าการเรี ยนรู้
แบบโครงงานมีประโยชน์แก่ นัก เรี ยนหลากหลายประการได้แก่ ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้พฒ
ั นา
ความสามารถของตนเองในด้านต่างๆทังด้านการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง ด้านกระบวนการคิด
รู้จกั บูรณาการความรู้ความคิด สามารถสร้างผลงานและแก้ปัญหาต่างๆ ทีเกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ฝึ กทักษะทางสังคม สามารถวางแผนและทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ การฝึ กภาวะความเป็ นผูน้ าํ ผูต้ าม
รวมถึงการเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดว้ ยการให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง
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การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นกิจกรรมทีมีความสําคัญและ
มีความจําเป็ นอย่างยิงทีครู ผสู้ อนต้องประเมินให้ครอบคลุมตังแต่ขนการเตรี
ั
ยมก่อนลงมือ ขันการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนทีวางไว้และการประเมินผลสําเร็ จของงาน สําหรับในเรื องเกียวกับการวัด
และประเมินผลโครงงาน ได้มีนกั การศึกษาหลายท่านกล่าวถึงไว้ ดังนี
อุดมศักดิ ธนะกิจรุ่ งเรื อง และคนอืนๆ (2543 : 20-21) กล่าวว่า การประเมินผลเป็ นหัวใจ
สําคัญทีสะท้อนภาพความสําเร็ จของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู ผสู้ อนและนักเรี ยนควร
ร่ ว มกัน ประเมิน ผลว่ ากิ จ กรรมที ทํา ไปนันบรรลุต ามจุ ด ประสงค์ที กํา หนดไว้หรื อไม่อ ย่า งไร
ปัญหาและอุปสรรคทีพบมีอะไรบ้างและได้ใช้วิธีการแก้ไขอย่างไร นักเรี ยนได้เรี ยนรู้อะไรบ้างจาก
การทําโครงงาน โดยผูป้ ระเมินโครงงานอาจดําเนินการด้วยบุคคลเหล่านี
1. นักเรี ยนประเมินตนเอง จะแสดงออกให้เห็นว่านักเรี ยนทีเป็ นเจ้าของโครงงานซึงอาจ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มทํางานมีความพึงพอใจต่อขันตอนของกิจกรรมแต่ละขันทีได้กาํ หนดหรื อ
ร่ วมกันกําหนดขึนเองเพียงใดเช่น มีกิจกรรมใดทียังบกพร่ องและจะต้องเพิ มเติมในส่ วนใดบ้าง
หรื อความละเอียดรัดกุมในแต่ละขันเป็ นอย่างไร
2. เพือนประเมิน ผูป้ ระเมินซึงเป็ นเพือนร่ วมชันอาจให้ขอ้ คิดเห็นสะท้อนภาพเพิ มเติม
เช่น ในระดับมัธยมศึกษาการประเมินโครงงานอาจเริ มขยายขอบเขตจากด้านการใช้ภาษาไปถึงการ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตังชื อโครงงานกับจุดประสงค์ของโครงงานตามความเข้าใจของ
ผูป้ ระเมิน วิธีการศึกษาของผูป้ ระเมิน พิจารณาการจัดรู ปเล่มเพือการนําเสนอโครงงาน ฯลฯ
3. ผูป้ ระเมินซึงเป็ นครู ทีปรึ กษาอาจให้คาํ แนะนําเพิ มเติมได้ในวิธีการอืนทีใช้ในการศึกษา
หาคําตอบหรื อความสัมพันธ์ของวิชาตามหัวเรื องทีศึกษากับวิชาอืน ข้อค้นพบทีนักเรี ยนได้จาก
การทําโครงงาน การนําคําตอบของการศึกษาทีได้ไปใช้ประโยชน์ การนําข้อค้นพบทีต่างไปจาก
เป้ าหมายของการศึกษาไปใช้ประโยชน์หรื อขยายผลการศึกษาเป็ นโครงงานใหม่ๆ ฯลฯ
4. ผูป้ ระเมินทีเป็ นพ่อแม่ผปู้ กครองจะได้ทราบถึงความสามารถ ความถนัดทางการเรี ยน
ของลูกหรื อเด็กในความปกครอง ความรู้สึก ความต้องการของเด็กผูท้ าํ โครงงาน ทําให้สามารถ
ปรับตัวปรับใจเพือการสนับสนุ นทังด้านการเงิน กําลังใจ ให้โอกาส ให้เวลาร่ วมกิจกรรมตาม
ความสนใจของเด็ก ชีแนะอุปสรรค ปัญหาเบืองต้นทีอาจเกิดขึนระหว่างการปฏิบตั ิกิจกรรมในขัน
ต่างๆของโครงงานหรื อมีขอ้ เสนอแนะของการทําโครงงานครังต่อไป ฯลฯ
5. บุคคลอืนๆ ทีสนใจและมีส่วนเกียวข้อง
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สําหรับในส่ วนทีเกียวกับวิธีการประเมินผลโครงงาน อุดมศักด์ ธนะกิจรุ่ งเรื อง และคนอืนๆ
(2543 : 21) ได้กล่าวไว้ว่าสามารถใช้วิธีการต่อไปนี คือ
1. การสังเกต เป็ นวิธีการประเมินพฤติกรรมทีสามารถทําได้ทุกเวลาและทุกสถานการณ์
ทังแบบมีและไม่มีเครื องมือในการสังเกต
2. การสัมภาษณ์ การสอบถาม อาจมีลกั ษณะเป็ นแบบทางการหรื อสัมภาษณ์สอบถาม
ขณะปฏิบตั ิโครงงานก็ได้
3. แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถ (Authentic Test) ควรเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
เพือดูค วามเชื อมโยงระหว่างความรู้ ความเข้าใจเดิ มกับสิ งทีได้เพิ มเติมจากประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั ิโครงงาน ลักษณะสําคัญของแบบทดสอบ มีดงั นี
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3.1 ครอบคลุมสิ งทีต้องการวัด
3.2 เป็ นคําถามทีเกียวข้องกับการทําโครงงาน
3.3 บูรณาการความรู้ความสามารถได้หลายด้านและใช้ความคิดทีลึกซึงขึนตามวัย
3.4 มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของพฤติกรรม
3.5 เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิดและเขียนคําตอบเอง
4. การรายงาน เป็ นการเขียนรายงานหรื อเล่าขันตอน เล่าประสบการณ์ในการทําโครงงาน
ก็ได้เพือให้นกั เรี ยนได้ประเมินตนเองจากการได้พูดหรื อเขียนบรรยายสะท้อนความรู้ความเข้าใจ
ความรู้สึกนึกคิดตามแนวทางการเรี ยนรู้ทีผ่านประสบการณ์ขณะปฏิบตั ิกิจกรรมตามโครงงาน
5. แฟ้ มผลงาน เป็ นการเก็บรวบรวมผลงานทีมีความโดดเด่นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ งที
รวบรวมไว้อย่างเป็ นระบบเพือแสดงถึงความรู้ ค วามเข้าใจ ความสนใจ ความถนัด ทัก ษะ
ความสามารถอันแสดงออกถึงพัฒนาการความก้าวหน้าหรื อความสําเร็ จในเรื องใดเรื องหนึ งหรื อใน
หลายๆเรื อง หรื อจะเป็ นการเก็บผลการประเมินการปฏิบตั ิโครงงานในวิธีที 1-4 ด้วยก็ได้ ทังนี เพือ
เป็ นการติดตามพัฒนาการการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนได้อย่างต่อเนือง
สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542 : 24–25) กล่าวว่าการปฏิบตั ิโครงงานถือว่าเป็ นการเรี ยนรู้ดว้ ย
การปฏิบตั ิจริ งของนักเรี ยน แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิโครงงานของนักเรี ยนจึงถือได้ว่า
เป็ นการประเมินตามสภาพจริ ง เป็ นวิธีก ารค้นหาความสามารถและความก้าวหน้าในการเรี ยนรู้
ทีแท้จริ งของนักเรี ยน การประเมินผลโครงงาน มีกรอบแนวทางการประเมิน ดังนี
1. ประเมินอะไร
1.1 การแสดงออกถึงผลของความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยม
1.2 กระบวนการเรี ยนรู้
1.3 กระบวนการทํางาน
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1.4 ผลผลิต/ผลงาน/ชิ นงาน
2. ประเมินเมือใด
2.1 อย่างต่อเนืองตังแต่เริ มต้นจนเสร็ จสิ นโครงงาน
2.2 ตามสภาพจริ ง
2.3 เป็ นธรรมชาติ
3. ประเมินจากอะไร
3.1 ผลงาน (เอกสาร ชิ นงาน ฯลฯ)
3.2 การทดสอบ
3.3 แบบบันทึกต่าง ๆ (การสังเกต ความรู้สึก สัมภาษณ์ ฯลฯ)
3.4 แฟ้ มสะสมผลงาน
3.5 หลักฐานหรื อร่ องรอยอืน
4. ประเมินโดยใคร
4.1 ตัวนักเรี ยน
4.2 เพือน
4.3 ครู
5. ประเมินโดยวิธีใด
5.1 สังเกต
5.2 สัมภาษณ์
5.3 ตรวจรายงาน
5.4 ตรวจผลงาน
5.5 ทดสอบ
5.6 รายงาน
5.7 จัดนิทรรศการ
สุริยา จันทร์เนียม (2541 : 20-21) ได้รวบรวมวิธีการประเมินผลของการทําโครงงานตาม
สภาพจริ งไว้ ดังนี
1. การประเมินด้วยการสังเกต เป็ นการประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมการทํางานของ
นักเรี ยนได้แก่ ความรับผิดชอบ ความร่ วมมือกับหมู่คณะ ความเชือมันและกล้าแสดงออกและสังเกต
กระบวนการทํางานของนักเรี ยน
2. การประเมินจากผลงาน โดยประเมินความสามารถจากการวางแผน การสรุ ปใจความ
สําคัญ การเขียนร่ างงาน
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3. การประเมินจากแบบบันทึกความรู้สึก เป็ นการประเมินตนเองด้วยการตอบคําถามสันๆ
เพือสะท้อนถึงการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนทังความรู้ความเข้าใจ วิธีคิด วิธีทาํ งาน ความพึงพอใจใน
กระบวนการทํางานและผลงานความต้องการพัฒนาตนเองให้ดีขึน
4. การประเมินจากแบบบันทึกการเรี ยนรู้ เป็ นวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ทีนักเรี ยน
บันทึกสิ งเรี ยนรู้ของตนเองจากการทําโครงงาน
5. การประเมินจากแบบสัมภาษณ์ เป็ นวิธีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านความรู้สึกความคิด
(สติปัญญา) กระบวนการขันตอนในการทํางาน วิธีแก้ปัญหา สิ งทีได้เรี ยนรู้
6. การประเมินจากพอตโฟลิโอเป็ นการประเมินจากแฟ้ มสะสมผลงานทีแสดงถึงกระบวน
การทํางาน การพัฒนาผลงาน ความรู้สึกต่อกระบวนการทํางานและผลงาน ความคิดสร้างสรรค์
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สําหรั บการประเมินผลการปฏิบัติโ ครงงานของนัก เรี ยนไม่ว่าจะเป็ นโครงงานที เป็ น
การบูรณาการภายในกลุ่มประสบการณ์/วิชาหรื อบูรณาการข้ามกลุ่มประสบการณ์/ข้ามวิชา สามารถ
นํามาใช้เป็ นการประเมินเพือพัฒนานักเรี ยนและประเมินผลเพือตัดสินการเรี ยน
การประเมิน ผลเพือตัด สิ น ผลการเรี ยนซึ งเป็ นการสรุ ปความสําเร็ จ ของนัก เรี ยนตาม
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ของรายวิชา ต้องนําเอาผลการประเมินไปคิดเป็ นระดับผลการเรี ยนตามที
กําหนดสําหรับแต่ละระดับ
การประเมินผลเพือพัฒนานักเรี ยน การปฏิบตั ิงานเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ทีให้นกั เรี ยนได้
ลงมือปฏิบัติจริ งซึงต้องจัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนตลอดเวลาขณะที ปฏิบัติ
กิจกรรมตามขันตอนต่างๆ แล้วนําผลนันมาพัฒนา ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ดีขึนเรื อยๆ มีการ
จดบันทึกตลอดจนใช้แฟ้ มสะสมงาน
จากทีกล่าวมาสรุ ปได้ว่า การวัดและประเมินผลโครงงานเป็ นการสะท้อนภาพความสําเร็ จ
ของการจัด กิจ กรรมการเรี ยนการสอนว่ากิ จกรรมทีทําไปนันบรรลุต ามจุ ดประสงค์ทีกําหนดไว้
หรื อไม่อย่างไร ปั ญหาและอุปสรรคทีพบมีอะไรบ้างและได้ใช้วิธีการแก้ไขอย่างไร นักเรี ยนได้
เรี ยนรู้อะไรบ้างจากการทําโครงงาน เป็ นการประเมินตามสภาพจริ งของการทํางานและผลงาน
สามารถประเมินได้หลายวิธี คือ การสังเกตผลงาน การสะท้อนความรู้สึก การบันทึกการเรี ยนรู้
การสัมภาษณ์และประเมินจากแฟ้ มสะสมผลงานโดยผูป้ ระเมินโครงงานอาจประกอบด้วยบุคคล
หลายฝ่ ายทังตัวนักเรี ยน เพือน ครู และผูป้ กครอง ผลการประเมินสามารถใช้เป็ นข้อมูลตัดสิ นผล
การเรี ยนหรื อพัฒนานักเรี ยนต่อไป
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สรุ ป
การจัดการเรี ยนรู้ให้กบั นักเรี ยนด้วยการจัดกิจกรรมโครงงาน เป็ นวิธีการเรี ยนรู้ทีนักเรี ยน
ได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรื อของกลุ่ม เป็ นกระบวนการแสวงหาความรู้หรื อ
การค้นคว้าหาคําตอบในสิ งทีนักเรี ยนอยากรู้หรื อสงสัยด้วยเทคนิควิธีทหลากหลายนํ
ี
ามาผสมผสาน
กับการให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิ เพือให้ได้ความรู้ วิธีการและผลงานทีสามารถนําผล
การศึกษาหรื อกระบวนการไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริ ง

ความสามารถในการแก้ปัญหา
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ความสามารถในการแก้
มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีหรื อไม่ขึนอยูก่ บั ระดับสติปัญญา ความรู้ อารมณ์ ประสบการณ์
ตลอดจนได้รับการจูงใจว่าดีหรื อไม่เพียงใด บุคคลทีประสบกับปัญหาต่างๆแล้วสามารถหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหานันให้สาํ เร็ จลุล่วงได้ ย่อมทําให้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้เป็ นอย่างดี ในการ
วิจ ัยครั งนี ผูว้ ิจ ัยได้ค ้น คว้าในหัว ข้อต่ างๆที เกี ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา ได้แ ก่
ความหมายของปัญหา ความหมายของการแก้ปัญหา ความสําคัญของการแก้ปัญหา ประเภทของ
ปั ญหา องค์ประกอบทีมีอิทธิ พลต่ อการแก้ปัญหา ทฤษฎีทีเกี ยวข้องกับความสามารถในการ
แก้ปัญหา ขันตอนในกระบวนการแก้ปัญหา บทบาทของผูส้ อนแก้ปัญหา และบทบาทของ
ผูแ้ ก้ปัญหา มีรายละเอียดดังต่อไปนี
ความหมายของปัญหา
การดําเนินชีวิตประจําวันสิ งหนึงทีหนีไม่พน้ คือปัญหาซึงจะเกิดขึนในแต่ละลักษณะหรื อ
แต่ละเหตุ การณ์ทีแตกแต่งกันไปและมีผลทีไม่อยากให้เกิดขึ น นักการศึกษาหลายท่านได้แสดง
ทัศนะเกียวกับความหมายของปัญหาไว้ ดังนี
รศนา อัช ชะกิ จ (2537:2) กล่ า วว่ า ปั ญ หา หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ยุ่ ง ยากที ต้ อ งแก้ไ ข
สภาวการณ์ทีไม่พึงประสงค์ การทีมนุษย์ไม่รู้จกั วิธีการทําอย่างไรจึงจะบรรลุเป้ าหมายตามทีกําหนด
และเหตุการณ์ทีไม่เป็ นไปตามคาดหวังโดยไม่ทราบสาเหตุ
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ราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 527) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของ
ปัญหาไว้ว่า ข้อสงสัย ความสงสัย สิ งเข้าใจยาก สิ งทีไม่รู้หรื อคําถามอันได้แก่โจทย์ในแบบฝึ กหัด
หรื อข้อสอบเพือประเมินผล
สมประสงค์ น่วมบุญลือ (สัมภาษณ์) ได้กล่าวถึงความหมายของปัญหาไว้ 2 ประการ ดังนี
1. ปัญหา คือ สิ งทียากทีจะผ่านไปได้ ยากต่อการแก้ไข ยากต่อความเข้าใจ มองอีกแง่ คือ
อุปสรรคหรื อสิ งทีกีดขวางไม่ไห้ไปสู่จุดหมายได้
2. ปัญหา คือ เหตุ(เงือนไขจําเป็ น)ทีทําให้ไม่รู้ ทําไม่ได้หรื อทําให้ไม่เป็ นไปตามทีกําหนด
จากทีกล่าวมาสรุ ปได้ว่า ปัญหา หมายถึง ข้อสงสัย ความสงสัย สิ งเข้าใจยาก สิ งทีไม่รู้
คําถาม/ข้อสอบเพือประเมินผล หรื อเหตุการณ์ยงุ่ ยากทีไม่เป็ นไปตามคาดหวังโดยไม่ทราบสาเหตุ
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ความหมายของการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาเป็ นคําทีมีค วามหมายกว้างซึ งรวมถึงพฤติกรรมทีซับซ้อนอยู่ในรู ปต่างๆ
มากมาย นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาไว้หลายความหมาย ดังนี
บรู เนอร์ (Brunner 1975 อ้างถึงใน อุบลรัตน์ เพ็งสถิต 2532 : 205) ได้กล่าวว่าการคิดแก้ปัญหา
ของมนุษย์นนต้
ั องการกลไกแห่งความสามารถในการทีอ้างอิงและจําแนกประเภทของสิ งเร้า
อาชวินี ไชยสุนทร (2535 : 11) กล่าวว่าการแก้ปัญหาคือ การดําเนินการทีมีแบบแผนหรื อ
วิธีการทีสลับซับซ้อนโดยอาศัยสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และความคิดมาใช้ใน
การศึกษาเพือให้บรรลุจุดมุ่งหมายทีต้องการ
หัสยา เถียรวิทวัส(2537 : 24) และสมชัย อุ่นอนันต์ (2539 : 46) ได้ให้ความหมายของ
การแก้ปัญหาสอดคล้องกันว่าเป็ นพฤติกรรมแบบแผนหรื อวิธีการทีสลับซับซ้อนต้องอาศัยความรู้
ความจําความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ วิธีการ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา
เพือให้บรรลุเป้ าหมายทีต้องการ
อรัญญา ชนะเพีย (2542 : 8) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็ นความสามารถทีต้องอาศัยกิจกรรม
ทางสมองในการคิดวิเคราะห์ พิจารณาไตร่ ตรองและตัดสินใจในการหาวิธีการหรื อแสดงพฤติกรรม
เพือขจัดอุปสรรคอันนําไปสู่การบรรลุเป้ าหมายทีต้องการ
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550 : 8) กล่าวว่า การแก้ปัญหาว่าเป็ นความสามารถในการเข้าใจปัญหา
มองเห็นสาเหตุของปัญหาและผลทีจะเกิดขึนจากปั ญหานันรวมทังสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหา
นันๆได้อย่างมีเหตุผล
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สมประสงค์ น่วมบุญลือ (สัมภาษณ์) กล่าวว่า การคิดแก้ปัญหาคือ การใช้เหตุผลในการ
หาเหตุทีทําให้เกิดความไม่รู้ การทําไม่ได้และกําหนดออกมาเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิเพือทีจะขจัด
ความไม่รู้และการทําไม่ได้ออกไป
จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า การแก้ปัญหา หมายถึง การดําเนิน
การที มีระเบียบแบบแผนโดยเกิ ดจากการใช้สติ ปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และ
ความคิด อย่างมีเหตุผล มาพิจารณา ไตร่ ตรองค้นหาแนวทาง/วิธีการทีจะขจัดอุปสรรคออกไป
เพือให้บรรลุเป้ าหมายทีต้องการ
ความสําคัญของการแก้ปัญหา
การแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลขึนอยูก่ บั ความสามารถทางสมองและประสบการณ์ทีได้รับ
ซึงมีความสําคัญอย่างยิงเพราะผูท้ ีมีความสามารถในการแก้ปัญหาจะสามารถปรับตนเองให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆได้เป็ นอย่างดีทาํ ให้อยูอ่ ย่างมีความสุข นักการศึกษาหลายท่าน
กล่าวถึงความสําคัญของการแก้ปัญหาไว้ดงั นี
ฉันทนา ภาคบงกช (2528 : 51,55) ได้กล่าวไว้ว่าการแก้ปัญหามีความสําคัญในการสอน
ให้เด็กบรรลุจุดมุ่งหมายถึงขันนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ มิใช่สิ งทีทําได้ง่าย ๆโดยทัวไปมักมีการ
ฝึ กฝนทางด้านความคิ ดหรื อการอภิ ปรายโดยใช้ความคิด ระดับสูง ครู จึงมีบทบาทสําคัญในการ
เสริ มสร้างให้เด็กได้มีโอกาสฝึ กคิดอยูเ่ สมอ เพือจะทําให้เด็กมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
อุบลรัตน์ เพ็งสถิต (2532 : 202) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเป็ นเรื องทีสําคัญยิ งสําหรับชีวิต
มนุษย์เนืองจากบุคคลทุกคนจะต้องเผชิญกับสิ งทียุง่ ยากตลอดเวลาและต้องพยายามคลีคลายปั ญหา
นันให้ได้ ฉะนันการแก้ปัญหาจะมีลกั ษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละคนเท่านัน การแก้ปัญหาเดียวกัน
จึงมีความแตกต่ างกันเพราะทุ กคนจะมีประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ความสามารถ ความนึ กคิด วุ ฒิ
ภาวะ ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ แตกต่างกันไป
กรมวิชาการ (2544 : 83) กล่าวว่า การแก้ปัญหามีความสําคัญต่อการเรี ยนรู้และการค้นคว้า
หาความรู้อย่างมาก ดังนันครู ควรฝึ กการแก้ปัญหาให้กบั นักเรี ยนทุกวันด้วยวิธีสอนทีเหมาะสม
ลีโอนาร์ ด เดอร์ แมนและไมล์ (Leonard Derman and Miles 1963 อ้างถึงใน เปลว สุ ริสาร 2543 :
27) ได้กล่าวว่า การจัดประสบการณ์เพือส่งเสริ มการแก้ปัญหาของเด็กมีจุดมุ่งหมายสําคัญ 6 ประการ คือ
1. เพือให้มีทศั นคติทีดี
2. เพือให้มีพฤติกรรมทีเหมาะสม
3. เพือให้แสดงออกด้านการตัดสินใจแก้ปัญหา
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4. เพือให้สามารถเข้าใจสือต่าง ๆ รอบตัว และชืนชมในสิ งเหล่านัน
5. เพือให้มีอิสระในการคิดแก้ปัญหา
6. เพือให้มีความเข้าใจในความรู้ทกั ษะต่าง ๆ
จากที กล่ า วมาเกี ยวกับ ความสํา คัญ ของการแก้ปั ญ หาสรุ ปได้ว่ า เนื องจากในชี วิ ต
ประจําวันของบุ คคลทุกคนมัก ต้องเผชิญกับสิ งทียุ่งยากหรื อสิ งทีเป็ นปั ญหา ทําให้บุคคลต้องหา
หนทางเพื อคลีคลายสิ งที ยุ่งยากหรื อ ปั ญหานันให้หมดไป ดังนันการแก้ปัญ หาจึ งเป็ นสิ งที มี
ความสําคัญและจําเป็ นยิ งในการจัดการกับสภาพทีไม่พึงประสงค์ซึงจะทําให้การดําเนิ นชีวิตของ
บุคคลเป็ นปกติสุข
ประเภทของปัญหา
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ปัญหาทีพบในการดําเนินชีวิตประจําวันมีมากมายหลายประเภท นักการศึกษาหลายท่าน
ได้แบ่งประเภทของปัญหาไว้ดงั นี
บุญเลียง พลวุธ (2544 : 23,45)ได้แบ่งประเภทของปัญหาออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ปัญหาในชีวิตประจําวัน เป็ นปัญหาทีคนเราต้องพบและต้องแก้อยูเ่ สมอโดยแต่ละคน
อาจพบได้ในทีแตกต่างกันออกไป บางครังก็สามารถแก้ปัญหาได้ ซึงปั ญหาในชีวิตประจําวันนี
เกิดจากความต้องการทีจะทําการแก้ปัญหาให้หมดสิ นไปเป็ นส่วนมาก
2. ปัญหาทางสติปัญญา เป็ นปัญหาทีเกิดจากความต้องการและความอยากรู้อยากเห็นของ
มนุษย์โดยทีมนุษย์ตอ้ งพยายามหาหนทางแก้ไขด้วยสติปัญญาจึงส่งเสริ มให้มนุษย์ฉลาดขึนเรื อยๆ
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2532 : 121-126)ได้กล่าวถึงปัญหาทีพบในชีวิตประจําวันว่า
มีหลายประเภทโดยแยกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท
1. ปัญหาทีเห็นสภาพของปัญหาอย่างชัดเจนและมีวิธีการแก้ไขปัญหาชัดเจนซึงบุคคลรู้อยู่
แล้วโดยการจําความรู้หรื อวิธีการแก้ปัญหาเดิมและทําการเชือมโยงเข้าสู่สภาพปั ญหาปั จจุบนั ด้วย
วิธีการถ่ายโยงการเรี ยนรู้มาใช้ในสภาพการณ์ทีต่างจากสภาพการณ์เดิม
2. ปัญหาทีเห็นสภาพของปั ญหาอย่างชัดเจนแต่ตวั บุคคลไม่มีความรู้หรื อไม่มีความเข้าใจ
ในวิธีการทีจะแก้ปัญหา ปัญหาประเภทนี จะพบอยู่มากในชีวิตจริ ง เป็ นปั ญหาทีต้องแก้โดยอาศัย
กระบวนการคิดผสมผสานกับความรู้ แนวคิดและหลักการต่างๆ จากข้อมูลความรู้ทีมีอยู่แล้วหรื อ
ค้นพบมาใหม่ เพือเป็ นการประมวลการแก้ปัญหาใหม่ให้ได้ผลมากขึน
3. ปั ญหาทีรู้ถึงสภาพของปั ญหา มีความต้องการทีจะแก้ปัญหาแต่ยงั ไม่มีความรู้ หรื อ
วิธีการทีมีอยูเ่ ดิมนันยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ปั ญหาประเภทนี เกียวกับการแสวงหาความรู้ใหม่
ทฤษฎีและวิธีการใหม่ทียังไม่เคยมีมาก่อนมาใช้เพือแก้ปัญหาโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์
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เฟรดเดอริ คสัน (Frederikson 1984 อ้างถึงใน ฉันทนา ภาคบงกช 2528 : 25) แบ่งประเภท
ของปัญหาออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี
1. ปัญหาซึงกําหนดชัดเจนหรื อปั ญหาทีมีความสมบูรณ์ มักนํามาใช้ในวิชาคณิ ตศาสตร์
หรื อวิชาวิทยาศาสตร์ การฝึ กฝนแก้ปัญหาประเภทนี ช่ ว ยให้เกิ ด กระบวนการคิ ด ที ฉับไวและ
อัตโนมัติ เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะบางด้านง่ายต่อการประเมิน ครู สามารถพบข้อบกพร่ องและทํา
การแนะนําช่วยเหลือได้โดยง่ายจึงให้ผลรวดเร็ วแต่ยากทีจะนําไปสู่ความคิดในระดับสูง
2. ปัญหาซึงไม่ชดั เจนหรื อมีความไม่สมบูรณ์ ซึงเป็ นปัญหาทีมีความซับซ้อน สําหรับการ
แก้ปัญหานัก เรี ยนจําเป็ นต้องหาความสัมพันธ์และแยกแยะประเด็น ของปั ญหาโดยอาศัยความรู้
ด้านการคิดและความจําเป็ นทีเกียวกับกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี เข้ามาช่วยเพือทําให้ปัญหากระจ่างขึน
และจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว
จากทีกล่าวมาจะเห็น ได้ว่า ประเภทของปั ญหามีหลายรู ปแบบทังปั ญหาที เกิด ขึนเป็ น
ประจําและมีวิธีการแก้ไขแน่ นอนหรื อใช้วิธีการเดิมมัก จะเป็ นปั ญหาทีพบเห็นทัวไป ปั ญหาทาง
สติปัญญาทีเกิดจากความต้องการและความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ หรื อเป็ นปัญหาทีเกิดขึนและ
จําเป็ นจะต้องอาศัยวิธีการหลายอย่างผสมผสานในการแก้ไขหรื อวิธีการทีมีอยูเ่ ดิมนันยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ซึงมักเกียวกับทฤษฎีและวิธีการใหม่ทียังไม่เคยมีมา
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องค์ประกอบทีมีอทิ ธิพลต่อการแก้ปัญหา
การแก้ปัญหาของบุ คคลจะสําเร็ จได้ต ามเป้ าหมายทีวางไว้มากน้อยเพียงใดหรื อไม่นัน
ขึนอยูก่ บั องค์ประกอบต่างๆ ดังทีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี
กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2528 : 259-260) กล่าวว่า การแก้ปัญหาแต่ละครังจะสําเร็ จหรื อไม่
ขึนอยูก่ บั องค์ประกอบต่อไปนี
1. ระดับความสามารถเชาวน์ปัญญา นักเรี ยนผูท้ ีมีระดับเชาวน์ปัญญาสูงย่อมสามารถทีจะ
แก้ปัญหาได้ดีกว่านักเรี ยนทีมีระดับเชาวน์ปัญญาตํา
2. การเรี ยนรู้ หากนักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้และเข้าใจหลักการได้เร็ วเมือประสบกับปั ญหา
ทีคล้ายคลึงกันก็จะสามารถแก้ปัญหานันๆได้อย่างรวดเร็ วถูกต้อง
3. การรู้จกั คิดโดยเป็ นเหตุเป็ นผล โดยอาศัยข้อเท็จจริ งและความรู้จากประสบการณ์เดิม
จุดมุ่งหมายในการคิดและการแก้ปัญหาตลอดจนระยะเวลาในการไตร่ ตรองหาเหตุผลทีดีทีสุด
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อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์ (2532 :208-210) กล่าวว่าองค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อการคิดแก้ปัญหา
สามารถจําแนกได้ ดังนี
1. ตัวนักเรี ยน สติปัญญา เพศ แรงจูงใจและบุคลิกภาพของนักเรี ยนจะมีความสําคัญต่อ
พัฒนาการทางความคิดของมนุ ษย์มากทีสุ ดและทําให้ความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคคลมี
ความแตกต่างกัน
2. สถานการณ์ทีเป็ นปัญหา โดยเป็ นสถานการณ์ทีน่าสนใจจะทําให้นกั เรี ยนเกิดแรงจูงใจ
ทีจะเรี ยนรู้หรื อแก้ปัญหาเช่น จํานวนตัวเลือกในการแก้ปัญหา การแนะนํา การลําดับปั ญหา และ
ความคล้ายคลึงกันของปัญหาและคําตอบ
3. การแก้ปัญหาเป็ นกลุ่ม จะช่วยให้การแก้ปัญหานันประสบความสําเร็ จได้อย่างรวดเร็ ว
เพราะมีการทํางานหลายคนจะช่วยกระตุน้ ให้อยากแก้ปัญหา สามารถปรึ ก ษาหารื อและคลีคลาย
ปัญหาทําให้นกั เรี ยนบรรลุเป้ าหมายในการเรี ยนอย่างรวดเร็ ว
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มอร์แกน ซี ที (Morgan,C.T 1978 : 153-154) สรุ ปว่า วิธีแก้ปัญหาและความสามารถในการ
แก้ปัญหาของแต่ละบุคคลนันแตกต่างกันขึนอยูก่ บั องค์ประกอบ ต่อไปนี
1. สติปัญญา ผูท้ ีมีสติปัญญาดีจะแก้ปัญหาได้ดี
2. แรงจูงใจ ในการทีจะทําให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหา
3. ความพร้อมในการทีจะแก้ปัญหาใหม่ๆโดยทันทีทนั ใดจากประสบการณ์ทีมีมาก่อน
4. การเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ออซูเบล เดวิด พี (Ausubel,David P 1968 : 551) กล่าวว่า องค์ประกอบทีทําให้บุคคลแก้ปัญหา
ได้ต่างกัน แบ่งออกเป็ น 3 ประการ คือ
1. ความรู้ในเนือหาวิชาและความเคยชินเกียวกับการคิดในเรื องนัน
2. การใช้ “แบบการคิด” ทีไวต่อการแก้ปัญหาและความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับการแก้ปัญหาทีมี
ประสิทธิภาพ
3. คุณลักษณะของบุคลิกภาพ เช่น แรงขับ ความมันคงในอารมณ์ ความวิตกกังวล เป็ นต้น
จากที กล่ า วมาสรุ ปได้ว่ า ความสามารถในการแก้ปั ญ หาของนั ก เรี ยนจะประสบ
ความสํา เร็ จ หรื อไม่ นันขึ นอยู่ก ับองค์ประกอบสําคัญ อาทิ ตัว นัก เรี ย น สถานการณ์ ปัญ หา
ประสบการณ์ ระดับสติปัญญา ความแตกต่างระหว่างบุ คคล การใช้เหตุผล การยอมรับจาก
บุ ค คลรอบข้า งและการส่ ง เสริ มให้ท ํางานเป็ นกลุ่ ม องค์ป ระกอบเหล่า นี หากนัก เรี ย นได้รั บ
การพัฒนาส่งเสริ มย่อมทําให้นกั เรี ยนพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้ องกับการแก้ปัญหา
การแก้ปัญหาเป็ นกระบวนการทีมีความสัมพันธ์เกียวข้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาและ
การเรี ยนรู้ ดังนันเพือให้เกิดความเข้าใจในการแก้ปัญหาทีเกียวข้องกับสติปัญญา อ้อมใจ บุญหล้า
(2541 : 39-46) ได้นาํ เสนอทฤษฎีทีเกียวกับการแก้ปัญหาไว้ ดังนี
1. ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget)
เพียเจต์ (Piaget) ได้กาํ หนดขันตอนการแก้ปัญหาออกเป็ น 4 ขัน คือ
ขันที 1 การแก้ปัญหาด้วยการกระทํา (Sensorimotor Stage) ตังแต่แรกเกิดถึง 2 ปี เด็กจะรู้
เฉพาะสิ งทีเป็ นรู ปธรรม มีความเจริ ญรวดเร็ วในด้านความคิด ความเข้าใจ การใช้ประสาทสัมผัส
ต่างๆ ต่อสภาพจริ งรอบตัว จะทําอะไรบ่อยๆ ซําๆ เลียนแบบ พยายามแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก
และมีความสามารถในการคิดวางแผนอยูใ่ นขีดจํากัด
ขันที 2 ขันเตรี ยมความคิดทีมีเหตุผล (Preparational Stage) อยูใ่ นช่วงอายุ 2-7 ปี แบ่งเป็ น
ช่วงอายุ 2-4 ปี เด็กวัยนี มีความคิดรวบยอดในเรื องต่างๆ แล้วแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ ยังไม่เข้าใจการใช้
ภาษาและสัญ ลัก ษณ์ ความคิ ด ขึ นอยู่ก ับ การรั บ รู้ เ ป็ นส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถใช้เ หตุ ผ ลอย่า ง
สมเหตุสมผล ช่วงอายุ 4-7 ปี ความคิดเริ มมีเหตุผลมากขึนดังนันการคิดและการตัดสินใจขึนอยู่กบั
การรับรู้มากกว่าความเข้าใจ เริ มมีปฏิกิริยาต่อสิ งแวดล้อมมากขึน อยากรู้อยากเห็น ซักถามมากขึน
สรุ ปว่าความเข้าใจของเด็กวัยนีขึนอยูก่ บั สิ งทีรับรู้ภายนอกนันเอง
ขันที 3 ขันการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรู ปธรรม (Concrete Operational Stage) อยูใ่ นช่วงอายุ
ระหว่าง 7-11 ปี วัยนีสามารถใช้สมองในการคิดอย่างมีเหตุผลแต่กระบวนการคิดและการใช้เหตุผล
ในการแก้ปัญหาต้องอาศัยสิ งทีเป็ นรู ปธรรม สามารถคิดกลับไปกลับมาได้ และแบ่งแยกสิ งต่างๆ ให้
เป็ นหมวดหมู่ได้
ขันที 4 ขันการคิดมีเหตุมีผลเชิงนามธรรม (Formal Operational Stage) อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 11-15 ปี โครงสร้างความคิดของเด็กวัยนี พัฒนามาถึงขันสู งสุ ดเริ มเข้าใจกฎเกณฑ์ทาง
สังคมดีขึน สามารถเรี ยนรู้ โดยใช้เหตุผลมาอธิบายและแก้ปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนได้ เด็กรู้จกั คิด
ตัดสินใจปัญหา มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ งต่างๆได้มากขึนและสนใจในสิ งทีเป็ นนามธรรมดีขึน

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

2. ทฤษฎีทางสติปัญญาของบรู เนอร์
บรู เนอร์ แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลออกเป็ น 3 ขันตอน ดังนี
1. ขัน Enactive Stage เป็ นระยะการแก้ปัญหาด้วยการกระทําตังแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี ซึง
ตรงกับขัน Sensorimotor Stage ของเพียเจต์ เป็ นขันทีเด็กเรี ยนรู้ดว้ ยการกระทําหรื อประสบการณ์
มากทีสุด
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2. ขัน Iconic Stage เป็ นขันทีเด็กมีการแก้ปัญหาด้วยการรับรู้แต่ยงั ไม่รู้จกั ใช้เหตุผลซึงตรงกับ
ขัน Concrete Operational Stage ของเพียเจต์ เด็กวัยนีเกียวข้องกับความเป็ นจริ งมากขึนจะเกิดความคิดจาก
การรับเป็ นส่วนใหญ่ และภาพแทนในใจอาจจะมีจินตนาการบ้างแต่ไม่ลึกซึง
3. ขัน Symbolic Stage เป็ นขันพัฒนาการขันสูงสุดทางด้านความรู้ความเข้าใจเปรี ยบได้กบั
ขันระยะการแก้ปัญหาด้วยเหตุ ผลกับสิ งที เป็ นนามธรรม(Formal Operational Stage) เด็กสามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์โดยการใช้สญ
ั ลักษณ์หรื อภาพ สามารถคิดหาเหตุผลและเข้าใจสิ งทีเป็ นนามธรรม
ตลอดจนสามารถคิดแก้ปัญหาได้
3. ทฤษฎีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ (Torrance)
ทอร์แรนซ์ (Torrance) ได้กล่าวถึงรู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ว่ามีโครงสร้าง
ของกระบวนการใช้จินตนาการ เขาเน้นถึงการคิดหาทางเลือกหลายๆแบบก่อนจะนําไปเลือกใช้ใน
การแก้ปัญหาโดยและแต่ละขันของกระบวนการนันผูแ้ ก้ปัญหาจะต้องประเมินหรื อตัดสิ นเลือก
แนวคิดทีจะใช้แก้ปัญหาต่างๆ โดยรู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายดังนี
1. เพือให้ผแู้ ก้ปัญหาทีเริ มต้นด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายสับสนสามารถแก้ปัญหาทีเกิดขึน
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
2. เพือส่งเสริ มให้มีพฤติกรรมทีสร้างสรรค์ ซึงเป็ นการปฏิบตั ิการของความรู้จินตนาการ
การประเมินซึงมีผลให้มีผลผลิตใหม่ ความคิดใหม่ทีเป็ นประโยชน์และมีคุณค่าต่อบุคคลและสังคม
ซึงกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบ่งเป็ นขันตอน ดังนี
ขันที 1 การค้นหาความจริ ง (Fact - Finding) ขันนี เริ มจากมีความรู้สึกกังวลสับสน
วุ่นวายขึนในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็ นอะไร จึงพยายามตังสติหาข้อมูลมาพิจารณาเพือหา
สาเหตุสิ งทีทําให้เกิดความกังวล
ขันที 2 การค้นพบปัญหา (Problem - Finding) ขันนีเกิดต่อจากขันที 1 เมือได้พิจารณา
โดยรอบคอบแล้วจึงเข้าใจและสรุ ปว่าความกังวลสับสนวุ่นวายในใจ คือ การเกิดปัญหาขึนนันเอง
ขันที 3 การตังสมมติฐาน (Idea - Finding) ขันนีต่อจากขันที 2 เมือมีปัญหาก็พยายามคิด
และตังสมมติฐานขึนทําการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพือนําไปใช้ในการทดสอบสมมติฐานในขันต่อไป
ขันที 4 การค้นพบคําตอบ (Solution - Finding) ขันนี จะพบคําตอบจากการทดสอบ
สมมติฐานในขันที 3
ขันที 5 การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance - Finding) ขันนีจะเป็ นการยอมรับ
คําตอบทีได้จากการพิสูจน์เรี ยบร้อยแล้ว ว่าจะแก้ปัญหาให้สาํ เร็ จอย่างไร การแก้ปัญหาหรื อการ
ค้นพบยังไม่จบตรงนีแต่ผลทีได้จากการค้นพบจะไปสู่หนทางทีจะไปสู่แนวคิดหรื อสิ งใหม่ต่อไปที
เรี ยกว่า New Challenge
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4. ทฤษฎีและแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก (Sternberg)
แนวคิ ด เกี ยวกับสติ ปัญ ญาของสเติ ร์ น เบอร์ ก ใช้ชื อว่ าทฤษฎี ข องแท่ งทฤษฎี สามศร
(Triarchich Theory)มีส่วนประกอบของสติปัญญา 3 ส่วนซึงอธิบายเป็ นทฤษฎียอ่ ย 3 ทฤษฎี ดังนี
1. ทฤษฎียอ่ ยในด้านการคิด (Componential Subtheory) เป็ นกระบวนการประมวลข้อมูล
เบืองต้นซึงกระทําต่ อโครงสร้างของสิ งของหรื อสัญลัก ษณ์ต่างๆ ทีอยู่ในการรับรู้ในวิถีทางของ
การส่ ง ผ่า นข้อ มูล จากการรั บ รู้ เ ป็ นแนวความคิ ด ความสามารถด้า นกระบวนการคิ ด โดยมี
องค์ประกอบทีสําคัญ 3 ส่วนคือ
1.1 องค์ประกอบด้านปรับความคิดเป็ นกระบวนการคิดสั งการ ซึงประกอบด้วยการ
ประมวลความรู้ คิดแก้ปัญหา วางแผนติดตามและประเมินผลเพือให้งานดําเนินไปอย่างถูกต้อง
1.2 องค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิ เป็ นกระบวนการลงมือปฏิบตั ิตามการตัดสินใจสังการ
องค์ประกอบด้านการปรับความคิดและองค์ประกอบด้านปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการทีควบคู่กนั ไปด้วย
เพราะการคิดอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา
1.3 องค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู้ เป็ นกระบวนการแสวงหาความรู้ซึงเป็ น
ส่ วนประกอบสําคัญของสติปัญญา อาศัยกระบวนการคัดเลือก การรวมข้อมูล เลือกวิธีก ารที
เปรี ยบเทียบเพือให้ขอ้ มูลทีได้รับมาและเปรี ยบเทียบกับข้อมูลเดิมเพือให้ได้ความรู้ใหม่ทีเหมาะสม
เข้าไว้ในระบบความจํา
2. ทฤษฎีย่อยด้านประสบการณ์ (Experiental Subtheory) ความสามารถทางสติปัญญา
ด้านประสบการณ์เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาแปลกใหม่ซึงเป็ นความสามารถของบุคคลใน
การเรี ยนรู้ แ นวคิ ด ที ใช้ใ นการแก้ปั ญ หาต้อ งอาศัย ความสามารถในการเข้า ใจปั ญ หาและ
การดําเนินการแก้ปัญหาตามความเข้าใจนันด้วยความคล่องแคล่ว
3. ทฤษฎีย่อยด้านบริ บทสังคม (Contextual Subtheory) ความสามารถทางสติ ปัญญา
ด้านบริ บทสังคมเป็ นความสามารถในการปรับตัว เข้ากับสิ งแวดล้อม การเลือกสิ งแวดล้อมและ
การปรับแต่งสิ งแวดล้อมให้เหมาะกับสภาพการดําเนินชีวิตของบุคคล
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ดิวอี (Dewey 1976 : 130) กล่าวว่า ชีวิตคนเราเผชิญอยูก่ บั สิ งทีเป็ นปัญหาอยูต่ ลอดเวลาทัง
ปัญหาทีเกิดจากการเปลียนแปลงของสิ งแวดล้อมและการเปลียนแปลงภายในของร่ างกายและจิตใจ
ดังนันวิธีสอนทีดีจะต้องรู้จกั ฝึ กคนให้รู้จกั แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวของเขาเองจึงจะ
ช่วยให้เขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ นอกจากนี มนุ ษย์เป็ นสัตว์ทีฉลาดเหนื อสัตว์ทงปวงเนื
ั
องจาก
มนุษย์มีมนั สมองรู้จกั คิดจึงสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่า การเรี ยนการสอนจึงน่าจะหาทางส่งเสริ มให้
นัก เรี ยนมีทัก ษะในการคิ ด เพือนําไปใช้ในการแก้ปัญหา ซึ งเป็ นที ยอมรั บกัน ว่าการคิด อย่างมี
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กระบวนการตามแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์ซึงเป็ นความคิดทีเป็ นลําดับขันตอนนับว่าเป็ นวิธีทีได้ผลดี
ทีจะนําไปใช้ในการแก้ปัญหา
กลุ่มนักจิตวิทยา Gestalt ถือว่าการเรี ยนรู้มิใช่สิ งทีเกิดขึนเองโดยบังเอิญแต่ตอ้ งประกอบด้วย
ความรู้ความเข้าใจ อินทรี ยพ์ ยายามรวบรวม ความรู้เข้าเป็ นแบบแผนทีมีความหมายก่อนเพือจะให้เกิด
การหยังเห็น (Insight) และการหยังเห็นทีเกิดขึนนีจะนําไปใช้ในการแก้ปัญหา
จากแนวคิ ด ทฤษฎี ทีเกี ยวข้องกับ การแก้ปัญหาจะเห็ น ได้ว่า บรู เ นอร์ และเพียเจต์ใ ห้
ความสําคัญกับพัฒนาการด้านสติปัญญาของมนุ ษย์โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็ก ทอแรนซ์ มีแนวคิด
เกียวกับกระบวนการแก้ปัญหาซึงจะนําไปสู่เป้ าหมายของการแก้ปัญหาว่าผูแ้ ก้ปัญหาจะต้องมีขอ้ มูล
ประกอบการแก้ไขเพือให้กระบวนการทีคิดนันใช้ได้ผล สเติร์นเบอร์ กเชือในเรื องความสามารถ
ทางสติปัญญาของบุคคลว่ามีผลต่อการแก้ปัญหา ส่วนดิวอีเชือว่า วิธีสอนทีดีจะต้องรู้จกั ฝึ กคนให้
รู้จกั แก้ปัญหาและเชือว่าการเรี ยนการสอนตามแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์ น่าจะส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี
ทักษะในการคิดอย่างมีลาํ ดับขันตอนซึงจะเป็ นวิธีทีได้ผลดีทีจะนําไปใช้ในการแก้ปัญหา ส่วนกลุ่ม
นักจิตวิทยา Gestalt เชือว่าการเรี ยนรู้มิใช่สิ งทีเกิดขึนโดยบังเอิญแต่ตอ้ งประกอบด้วยความรู้ความ
เข้าใจเพือจะให้เกิดการหยังเห็นทําให้บุคคลนําไปใช้ในการแก้ปัญหา ดังนันในฐานะทีครู เป็ นผูม้ ี
บทบาทสําคัญในการสอนแก้ปัญหาแก่นักเรี ยนจึ งควรจัดสถานการณ์ปัญหาให้นักเรี ยนได้เผชิ ญ
โดยปัญหานันต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และหลักการทีได้เรี ยนในชันเรี ยน และครู ผสู้ อนจะต้อง
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นสําคัญซึงจะเป็ นการส่งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้ความคิดในการ
แก้ปัญหาตามศักยภาพ อันเป็ นพืนฐานทีสําคัญในการดําเนินชีวิต
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ขันตอนการแก้ปัญหา
การแก้ปัญหาของบุคคลจะเริ มต้นตังแต่การเผชิญหรื อพบปั ญหาทีไม่คุน้ เคยมาก่อน แล้ว
หาวิธีแก้ปัญหาไปตามลําดับขันตอนจนกระทังได้ผลลัพธ์หรื อคําตอบของปั ญหา มีนักการศึกษา
หลายท่านได้กล่าวถึงขันตอนการแก้ปัญหาไว้ดงั รายละเอียดต่อไปนี
โพลยา (Polya 1957 อ้างถึงใน สิริพร ทิพย์คง และคณะ : 6-22) ได้กล่าวถึงขันตอนของ
การแก้ปัญหาไว้ ดังนี
ขันตอนที 1 ทําความเข้าใจปัญหา เป็ นขันตอนทีมีความสําคัญทีสุ ดของกระบวนการแก้
ปัญหา ความเข้าใจปัญหาจะเริ มโดยการเข้าใจคํา วลีหรื อประโยคย่อยๆ ในตัวปัญหาก่อน จะถือว่า
มีความเข้าใจในปัญหาก็ต่อเมือสามารถแยกแยะส่ วนสําคัญของปั ญหาแต่ละส่ วนได้ นักเรี ยนจะ
ถ่ายโยงปั ญหามาอยู่ในภาษาของพวกเขาเองตามประสบการณ์ ทีแต่ ละคนมี นัก เรี ยนจะสํารวจ
ปัญหาอย่างระมัดระวังจนสามารถวิเคราะห์แยกแยะระบุสิ งทีต้องการหาข้อมูลทีกําหนดให้
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ขันตอนที 2 การวางแผนแก้ปัญหา เป็ นขันยากขันหนึ งในกระบวนการแก้ปัญหาเพราะ
ต้องได้รับการฝึ กฝนในการคิดและการให้เหตุผลเป็ นอย่างดี เป็ นขันตอนทีต้องใช้ความรู้ ความคิด
รวบยอดและหลักการต่างๆ ทีได้เรี ยนรู้มาก่อนรวมทังอาจจะใช้ประสบการณ์ทีเคยแก้ปัญหาที มี
ความคล้ายคลึงมาแล้วหรื อมีส่วนใกล้เคียงกับปั ญหาทีต้องการจะแก้ นํามาช่วยในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีกําหนดหรื อสมมติฐานทีจะนําไปสู่ผลอย่างไรได้บา้ ง มีขอ้ มูลใดบ้างทีจะ
นําไปสู่สิ งทีต้องการซึงอาจไม่ใช่ขอ้ มูลทีกําหนดในตัวปั ญหาโดยตรง หรื ออาจกล่าวอีกอย่างหนึ ง
ได้ว่ าเป็ นขันที นัก เรี ย นต้อ งสัม พัน ธ์ก ับปั ญหาตามประสบการณ์ ข องแต่ ละคน แล้ว รวบรวม
ข้อเท็จ จริ งทุ ก อย่า งเข้า ด้ว ยกัน เพือตัด สิ น ใจว่า จะทํา วิธีใด นัก เรี ยนเลือกยุทธวิธี และพิ จ ารณา
การกระทําทีเหมาะสมขึนกับความรู้ความเข้าใจของนักเรี ยนเป็ นอย่างมาก
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ขันตอนที 3 ดําเนินการตามแผน เป็ นขันตอนทีแสดงให้ผอู้ ืนเห็นถึงการแก้ปัญหาซึงเป็ น
ขันตอนต่อเนืองจากขันทีสองคือ เมือวางแผนเสร็ จแล้วก็จะเป็ นขันเรี ยบเรี ยงและเติมรายละเอียด
ตามแผนทีวางไว้ให้สมบูรณ์ชดั เจนยิงขึน มีการพิจารณารายละเอียด ตรวจสอบความถูกต้องของ
แต่ละขันตอนตามลําดับของการแก้ไขปัญหาทีชัดเจน
ขันตอนที 4 การตรวจสอบวิธีการและคําตอบเพือให้แน่ใจว่าแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
บรู เนอร์ (Bruner 1966 :123-124)ได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาและสรุ ปได้ว่าการคิดแก้ปัญหา
ของบุคคลนันต้องการกลไกแห่งความสามารถในการอ้างอิงและจําแนกประเภทของสิ งเร้า รวมทัง
ประสบการณ์รับรู้ต่างๆก็เป็ นปัจจัยทีสําคัญยิงของกระบวนการแก้ปัญหา ขันตอนต่างๆในการคิด
แก้ปัญหา มีดงั นี
ขันตอนที 1 รู้จกั ปัญหา เป็ นขันทีบุคคลรับรู้สิ งเร้าทีคนกําลังเผชิญอยูว่ ่าเป็ นปัญหา
ขันตอนที 2 แสวงหาเค้าเงือน เป็ นขันตอนทีบุคคลใช้ความพยายามอย่างมากในการระลึก
ถึงประสบการณ์เดิม
ขันตอนที 3 ตรวจสอบความถูกต้อง เป็ นขันตอนทีตอบสนองลักษณะการจัดประเภท
หรื อแยกโครงสร้างของเนือหา
ขันตอนที 4 การตัดสินตอบสนองทีสอดคล้องกับปัญหา
ดิวอี (Dewey 1967 : 130) ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาเป็ นขันตอน ดังนี
1. ขันเตรี ยมการ หมายถึง การรับรู้และเข้าใจปัญหา เมือมีปัญหาเกิดขึนคนส่ วนใหญ่จะ
พบกับความเครี ยด ความสงสัยและความยากลําบากที ต้องพยายามแก้ไขปั ญหานันให้หมดไป
ในขันตอนนี ผูป้ ระสบปั ญหาจะต้องรั บรู้ แ ละเข้าใจตัว ปั ญหานันก่ อนว่ าปั ญ หาที แท้จ ริ ง ของ
เหตุการณ์นนคื
ั ออะไร
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2. ขันวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง การระบุแจกแจงลักษณะของปัญหาทีเกิดขึน จะมีลกั ษณะ
แตกต่างกันและมีระดับความยากง่ายทีจะแก้ไขได้ต่างกัน จึงต้องพิจารณาสิ งต่อไปนี
2.1 มีตวั แปรต้นหรื อองค์ประกอบอะไรบ้าง
2.2 มีอะไรบ้างทีจะทําให้เกิดปัญหา
2.3 ต้องขจัดปัญหาในวงกว้างออกไป โดยให้มองเพราะสิ งทีเกิดขึนเพือทีจะแก้ปัญหา
ไปทีละตอน
2.4 ต้องรู้จกั ถามคําถามทีเป็ นกุญแจนําไปสู่การแก้ปัญหา
2.5 พยามยามดูเฉพาะสิ งทีเกียวข้องกับปัญหาจริ งๆ บางครังอาจมีสิ งทีเรามองไม่เห็น
3. ขันการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา หมายถึง การหาวิธีให้ตรงกับสาเหตุของปัญหาและ
ออกมาในรู ปของวิธีการ เป็ นการรวบรวมข้อเท็จจริ งเกียวกับปัญหาเพือการตังสมมติฐาน ได้แก่
3.1 จะมีวิธีการหาข้อเท็จจริ งเกียวกับปัญหาอย่างไร ใครจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลนัน
3.2 สร้างสมมติฐานหรื อคําถามทีอาจเป็ นไปได้เพือช่วยแก้ปัญหา
4. ขันตรวจสอบผล หมายถึง ขันการเสนอเกณฑ์เพือตรวจสอบผลลัพธ์ทีได้จากการเสนอวิธี
แก้ปัญหา ถ้าผลลัพธ์ทีได้ไม่ถกู ต้องต้องมีการเสนอวิธีแก้ปัญหาใหม่จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ทีถูกต้อง
5. ขันในการนําไปประยุกต์ใหม่ หมายถึง การนําวิธีการแก้ปัญหาทีถูกต้องไปใช้โอกาส
ข้างหน้าเมือพบกับเหตุการณ์คล้ายกับปัญหาทีเคยพบมาแล้ว
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อาภา ถนัดช่าง (2534 : 17-20) อธิบายระบบแก้ปัญหาตามขันตอน System Approach ดังนี
ขันที 1 วิเคราะห์ปัญหา เป็ นขันของการวิเคราะห์ให้ถ่องแท้เสียก่อนว่าปัญหาคืออะไร
ขันที 2 ระบุความต้องการ เป็ นการกําหนดเป้ าหมายเพือแก้ปัญหานันๆว่าจะสัมฤทธิผล
ทางด้านใด มีปริ มาณมากน้อยเพียงไร
ขันที 3 พิจารณาทางเลือกเป็ นการค้นหาวิธีการต่างๆทีจะดําเนินไปสู่เป้ าหมายทีวางไว้ให้
มองไปหลายๆทาง
ขันที 4 การตัดสินใจ คือ การสรุ ปผล เลือกวิธีทีดีทีสุดมาดําเนินการ วิพากษ์วิจารณ์ถึง
วิธีการต่างๆแล้วสรุ ปเอาวิธีการทีดีทีสุดมาปฏิบตั ิ
ขันที 5 การทดลอง เมือเลือกวิธีการแล้วก็ลงมือปฏิบตั ิตามวิธีนนั
ขันที 6 การปรับปรุ ง เมือทดลองแล้วใช้ไม่ได้ก็ปรับปรุ งแก้ไข
ขันที 7 การปฏิบตั ิ ลงมือปฏิบตั ิหลังจากแก้ไขข้อบกพร่ องแล้ว
ขันที 8 ประเมินผล การติดตามเฝ้ าดูการปฏิบตั ินนว่
ั าเป็ นอย่างไรแล้วสรุ ปว่าได้ผลอย่างไร
ดังแผนภูมิที 2
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ปัจจัยสนับสนุน
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ประเมิน

ใช้ได้

ใช้ไม่ได้
ปรับปรุ ง

ปฏิบตั ิ

แผนภูมิที 2 ระบบการแก้ปัญหาตามขันตอนของ System Approach
ทีมา : อาภา ถนัดช่าง. “การสอนแบบแก้ปัญหา.” วารสารแนะแนว. 25,135 (มิถุนายน-กรกฎาคม
2543) : 17.
จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า การแก้ปัญหาเป็ นการดําเนิ นงาน
อย่างมีข ันตอนเป็ นลําดับ ต่ อเนื องเริ มต้น จากการตังปั ญหาหรื อค้น หาปั ญหาจากนันจึ งทําการ
วิเคราะห์ปัญหาซึงอาจยึดตามหลักการหรื อทฤษฎี ทําการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
สรุ ปข้อมูลแล้วนําผลข้อมูลทีได้มาแก้ปัญหา
บทบาทของผู้สอนแก้ ปัญหาและบทบาทของผู้แก้ปัญหา
บทบาทของผูส้ อนแก้ปัญหา
โพลยา (Po1ya 1957 อ้างถึงใน สิริพร ทิพย์คง และคณะ 2544 : 70-72) กล่าวถึงบทบาท
ของผูส้ อนแก้ปัญหาว่า “งานทีสําคัญทีสุดของครู คือ การช่วยเหลือนักเรี ยนในขณะแก้ปัญหาและ
ต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา นักเรี ยนต้องการเวลาในการคิด พิจารณา วิเคราะห์คาํ ถาม
หาคําตอบและตรวจสอบคําตอบ” บทบาทของครู ในการสอนแก้ปัญหาจึงเป็ นเรื องสําคัญ และมีขอ้
ควรคํานึงถึง ดังนี
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1. การเตรี ยมการสอนก่อนการแก้ปัญหา มีขอ้ ควรคํานึงถึง ดังนี
1.1 ก่อนการแก้ปัญหา
1.1.1 ควรอธิบายให้มองเห็นความสําคัญของการอ่านโจทย์ปัญหา อ่านโจทย์อย่าง
ระมัดระวัง คิดขณะอ่าน และให้ความสนใจกับคําหรื อข้อความทีสือความหมาย
1.1.2 ควรกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจกับข้อมูลต่าง ๆ ในโจทย์ปัญหา และพยายามทํา
ความเข้าใจในแต่ละประโยคของโจทย์
1.1.3 เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา
ในกรณี ทีนักเรี ยนตอบผิดครู ควรให้กาํ ลังใจและให้เวลาผูเ้ รี ยนคิด
1.1.4 ควรทดลองแก้โจทย์ปัญหานันก่อนเตรี ยมคําถาม และวิธีการทีเป็ นไปได้
ทังหมดในการแก้โจทย์ปัญหานัน
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1.2 ระหว่างแก้ปสัญหา

1.2.1 ตระหนักในจุดอ่อนของนักเรี ยนในการแก้ปัญหา
1.2.3 ช่วยเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาในกรณี ทีนักเรี ยนมีปัญหาทําไม่ได้
1.2.4 ช่วยกระตุน้ ให้ใช้วิธีการคิดทีแตกต่างจากวิธีทีใช้
1.2.5 ให้ตรวจทานงานทีทําหลังจากทําเสร็ จแล้ว
1.3 หลังการแก้ปัญหา
1.3.1 ควรเปิ ดโอกาสให้แสดงวิธีทาํ อธิบายแนวคิดตลอดจนบอกคําตอบ
1.3.2 ควรถามว่านักเรี ยนใช้ความรู้อะไรบ้างในการแก้ปัญหาข้อนี
2. ในการปฏิบตั ิตามขันตอนของการแก้ปัญหา 4 ขันตอน ควรคํานึงถึง
2.1 การทําความเข้าใจปั ญหา ครู ผสู้ อนควรกระตุน้ ให้นักเรี ยนอ่านโจทย์ปัญหาแล้ว
ถามคําถามว่า ผูเ้ รี ยนเข้าใจ โจทย์ปัญหาเพียงใด โจทย์กาํ หนดอะไรมาให้ โจทย์ตอ้ งการให้หาอะไร
ในกรณี ทีทํางานเป็ นกลุ่มสมาชิกในกลุ่มอาจจะช่วยกันตังคําถามเพือให้เข้าใจมากขึน
2.2 การวางแผนแก้ปัญหา ครู ผสู้ อนควรกระตุน้ ให้นกั เรี ยนพิจารณาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลในโจทย์ปัญหาและถามว่าเคยเห็นโจทย์ลกั ษณะนี มาก่อนหรื อไม่ ถ้าเคยใช้วิธีการใดให้บอก
ยุทธวิธีการแก้ปัญหานัน ๆ
2.3 การดําเนินการตามแผน เมือนักเรี ยนวางแผนแก้ปัญหา แล้วควรได้รับการกระตุน้
จากครู ผสู้ อนให้ลงมือแก้ปัญหาตามแผนทีวางไว้ ถ้าแผนทีวางไว้ใช้ไม่ได้ ควรกระตุน้ ให้ใช้วิธีใหม่
และให้คาํ แนะนําในกรณี ทีนักเรี ยนต้องการความช่วยเหลือ
2.4 ขันตรวจสอบ ขันตอนนี มีความสําคัญในการแก้ปัญหาเพราะเป็ นการตรวจสอบ
ความเข้าใจ ครู ผสู้ อนอาจจะถามให้นกั เรี ยนอธิบายวิธีการทํา และวิธีการต่างๆ ทีใช้ในการแก้ปัญหา
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บทบาทของผูแ้ ก้ปัญหา
สิริพร ทิพย์คง และคณะ (2544 : 17-18) กล่าวว่า บุคคลทีจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีจะต้อง
มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี
1. มีความเข้าใจในความคิดรวบยอด (Concepts) ในเรื องนัน
2. มีความสามารถในการเปรี ยบเทียบ แยกความแตกต่าง หรื อความคล้ายคลึงกัน
3. มีความสามารถในการเลือกใช้ขอ้ มูล และวิธีการทีถูกต้อง
4. สามารถประมาณค่าของคําตอบได้ใกล้เคียง
5. มองเห็นคุณค่าและความเกียวข้องของข้อมูล
6. ยอมรับการเปลียนแปลง และแก้ไขปรับปรุ งให้ดีขึนเสมอ
7. มีความมันใจในตนเองสูง
8. มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ ืน
9. สามารถเปลียนวิธีการคิดได้อย่างรวดเร็ วและมีความสามารถทางสติปัญญาสูง
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จากบทบาทของผูส้ อนแก้ปัญหาและบทบาทของผูแ้ ก้ปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
บทบาทที สําคัญของครู ผสู้ อนแก้ปัญหาคือการสอนการแก้ปัญหาและให้การช่ วยเหลือนัก เรี ยน
ในขณะแก้ปัญหาเพือให้นกั เรี ยนประสบกับความสําเร็ จ ดังนันบทบาทของครู ในการแก้ปัญหาจึง
เป็ นเรื องสําคัญส่วนบทบาทของผูแ้ ก้ปัญหา ผูแ้ ก้ปัญหาทีดีควรมีคุณสมบัติดงั เช่น มีความเข้าใจใน
ความคิ ดรวบยอดในเรื องนัน มีค วามสามารถในการเปรี ยบเที ยบ แยกแยะความแตกต่ างหรื อ
ความคล้ายคลึงกัน มีความสามารถในการเลือกใช้ขอ้ มูลและวิธีการทีถูกต้อง ฯลฯ
สรุ ป
ความสามารถในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลนันจะแตกต่างกันออกไป เพราะคนเราจะ
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีหรื อไม่ขึนอยู่กบั สติปัญญา ความรู้ อารมณ์และประสบการณ์
ตลอดจนได้รับการจูงใจดีหรื อไม่เพียงใด บุคคลทีประสบกับปั ญหาต่างๆแล้วสามารถหาแนวทาง
การแก้ไขปั ญหานันให้สาํ เร็ จลุล่วงได้ ย่อมสามารถดํารงชีวิตประจําวันได้เป็ นอย่างดี ดังนันใน
การจัดการเรี ยนการสอน ครู ผสู้ อนจึงควรฝึ กให้นกั เรี ยนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหาโดยผ่าน
รู ปแบบกิจกรรมทีให้นักเรี ยนได้ลงมือกระทํา ปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง ทังต้องให้ความสําคัญและ
คํานึงถึงธรรมชาติของนักเรี ยนในด้านพัฒนาการเรี ยนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพือให้
นักเรี ยนมีพฒั นาทักษะในทุกด้านเพือนําไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหาในทีสุด

75

งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
งานวิจยั ในประเทศ
จากการศึกษางานวิจยั ในประเทศทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน มีดงั นี
สิ ริมา วัชรากร (2546 : 74-75) ได้ทาํ วิจยั เรื อง ผลของการเรี ยนแบบโครงงานเรื อง ปั ญหา
สังคมในวิถีชีวิต ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษา
ปี ที 4 โรงเรี ยนสามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลของ
การเรี ยนแบบโครงงาน เรื อง ปัญหาสังคมในวิถีชีวิต ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนสามร้ อยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคี รีข ันธ์
กลุ่มตัวอย่างทีใช้เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ของโรงเรี ยนสามร้อยยอดวิทยาคม ทีกําลังศึกษาใน
ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2546 จํานวน 43 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้
เรื อง ปั ญหาสังคมในวิถีชีวิตท้องถิ นสามร้ อยยอด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและ
แบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ทีเรี ยนสาระสังคมศึกษาโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.01 และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ทีเรี ยนสาระสังคมศึกษาโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานมีคะแนนหลังเรี ยน
สูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
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กาญจน์ทิพ บุญพ่วง (2547 : 52) ทําวิจยั เรื อง ผลการเรี ยนแบบโครงงาน เรื อง ภูมิปัญญา
ท้องถิ นในจังหวัดฉะเชิ งเทรา สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนมัธยมสิ ริ วณ
ั วรี 3
ฉะเชิ งเทรา มี ว ัต ถุ ประสงค์ เ พื อเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ ทางการเรี ยนของนั ก เรี ยนระหว่ า ง
ก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน เปรี ยบเทียบเจตคติต่อภูมิปัญญาท้องถิ นของนักเรี ยน
ระหว่างก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4
โรงเรี ยนมัธยมสิ ริวณ
ั วรี 3 ฉะเชิงเทรา จํานวน 32 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู้เรื อง ภูมิปัญญาท้องถิ นในจังหวัดฉะเชิ งเทราโดยใช้วิธีสอนแบบโครงงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื อง ภูมิปัญญาท้องถิ นในจังหวัดฉะเชิงเทรา และแบบวัด
เจตคติต่อภูมิปัญญาท้องถิ นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนทีได้รับการสอนแบบโครงงาน เรื อง ภูมิปัญญาท้องถินในจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และเจตคติต่อภูมิปัญญาท้องถิ นของนักเรี ยนทีได้รับ
การสอนแบบโครงงาน เรื อง ภูมิปัญญาท้องถิ นในจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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ณัฐพร เลิศพิทยภูมิ (2549 : 59) ทําวิจยั เรื อง ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและ
พฤติ ก รรมในการอนุ รั ก ษ์สิ งแวดล้อมของนัก เรี ยนชันมัธยมศึ ก ษาปี ที 2 โรงเรี ยนสาธิ ต ใน
กรุ งเทพมหานคร มี ว ัต ถุ ประสงค์เพื อ ศึก ษาความสามารถในการแก้ปั ญหาและพฤติ ก รรมใน
การอนุรักษ์สิ งแวดล้อม ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนสาธิตในกรุ งเทพมหานคร ทีเรี ยน
วิ ชาสั งคมศึ ก ษาโดยใช้ ด ้ว ยวิ ธี ก ารจัด การเรี ยนรู้ แบบโครงงาน กลุ่ ม ตัว อย่ างได้แก่ นั ก เรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนสาธิ ตจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยฝ่ ายมัธยม แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คื อ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จํานวนกลุ่มละ 37 คน ทีกําลังศึกษาในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2549
จํานวน 38 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาสิ งแวดล้อม และ
แบบสํารวจการเกิ ดพฤติ ก รรมการอนุ รั กษ์สิ งแวดล้อม ผลการวิจ ัยพบว่า นักเรี ยนที เรี ยนวิชา
สังคมศึกษาโดยผ่านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงานได้ค่ ามัชฌิ ม เลขคณิ ต ของคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึนหลังจากการทดลองและได้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา
สูงกว่ากลุ่มทีเรี ยนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นักเรี ยนทีเรี ยนผ่านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้แบบโครงงานมีระดับการเกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ งแวดล้อมสูงขึนหลังจากการทดลอง
และมีระดับการเกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ งแวดล้อมสูงกว่ากลุ่มทีเรี ยนแบบปกติ
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มะลิวรรณ ทองคํา (2551 : 60-61) ทําวิจ ัยเรื อง การศึกษาความรู้ เรื อง การแก้ปัญหา
สิ งแวดล้อมโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ ศึกษาความรู้เรื อง การแก้ปัญหาสิ งแวดล้อมของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
จากการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
เรื อง การแก้ปัญหาสิ งแวดล้อมจากการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5
ซึงกําลังเรี ยนในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2550 จํานวน 30 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจ ัย ได้แก่
แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบวัดความรู้เรื อง การแก้ปัญหาสิ งแวดล้อม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน ผลวิจ ัยพบว่าในด้านความรู้ เรื อง การแก้ปัญหาสิ งแวดล้อม นักเรี ยนร้ อยละ 100
ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยคะแนนเฉลียของนักเรี ยนทังชันเท่ากับ 17.4 คิดเป็ นร้อยละ 87 ในด้าน
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนนักเรี ยนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยคะแนนเฉลียของนักเรี ยนทังชัน
เท่ากับ 32.3 คิดเป็ นร้อยละ 80.75
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วิไล เดชตุม้ (2551 : 111) ทําวิจยั เรื อง การศึกษาความสามารถในการเรี ยนรู้ดว้ ยการทํา
โครงงานโดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในวัดโพธิ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 มีวตั ถุประสงค์เพือ ศึกษา
ผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 หลังการเรี ยนรู้ดว้ ยการทําโครงงานโดยใช้แหล่งเรี ยนรู้
ในวัดโพธิ ศึกษาความสามารถในการทําโครงงานโดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ ในวัดโพธิ ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยการทําโครงงานโดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในวัดโพธิ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3/3
โรงเรี ยนราชิ นี กรุ งเทพมหานครที กําลังศึกษาในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2551 จํานวน 38 คน
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ แบบประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงานและแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการ
ทําโครงงานโดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในวัดโพธิของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 มีค่าร้อยละ 85.96 สูงกว่า
เกณฑ์ทีกําหนดคือร้อยละ 70 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมี
ต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยการทําโครงงานอยูใ่ นระดับมาก
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นหทัย นันทวิสุทธิ(2552 : 70) ทําวิจยั เรื อง การพัฒนาผลการเรี ยนรู้เรื อง ภูมิเศรษฐศาสตร์
โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน สําหรับนักเรี ยน ปวช. 2 ทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม มีวตั ถุประสงค์เพือเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื อง ภูมิเศรษฐศาสตร์ โดยการก่อนและหลัง
เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานของนักเรี ยน ปวช. 2 ทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม ประเมินความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยน ปวช. 2 ทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐมโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยน ปวช. 2
ทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรี ยน ปวช. 2 ทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมทีเรี ยนในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2551
จํานวน 32 คน ผลวิจ ัยพบว่า ผลการเรี ยนรู้ เรื อง ภูมิเศรษฐศาสตร์ ก่ อนและหลังการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู้แบบโครงงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05 ความสามารถในการ
ทําโครงงาน เรื อง ภูมิเศรษฐศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานของนักเรี ยน ปวช. 2
ทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมโดยภาพรวมนักเรี ยนมีความสามารถในการทําโครงงานอยู่ใน
ระดับสูงมาก และความคิดเห็นของนักเรี ยน ปวช. 2 ทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมทีมีต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
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งานวิจยั ต่างประเทศ
จากการศึกษางานวิ จ ัยที เกี ยวข้องกับการจัดกิ จกรรมโครงงานของต่ างประเทศ ได้มีผูท้ ี
ทําการศึกษาไว้ ดังนี
โธมัส (Thomas 2000 : Abstract) ได้ทาํ การศึกษางานวิจยั เกียวกับการสอนแบบโครงงาน
ในช่วงปี 1990-2000 ผลการวิจยั พบว่า การสอนแบบโครงงาน เป็ นวิธีการสอนอีกวิธีหนึ งที มี
ประสิทธิภาพ เนืองจากการสอนแบบนีช่วยเพิ มทักษะกระบวนการคิดของนักเรี ยนรวมทังความสามารถ
ทางภาษา และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทีเพิมขึนอย่างเห็นได้ชดั เจนจากการทําโครงงาน
เมอร์ เจนดอลเลอร์ จอห์น อาร์ และคณะ (Mergendoller, John R.; et al. 2006 : Abstract) ได้
ศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานทีมีต่อกระบวนการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเพือสนับสนุ นการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยนโดยผ่านทางกระบวนการการทําโครงงาน ผลการศึกษา พบว่า วิธีการสอนแบบ
โครงงาน ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเองผ่านการวางแผน และการคิดวิเคราะห์ทงั
ก่อนและหลังการทําโครงงาน ตลอดจนส่งผลให้ครู สามารถจัดการเรี ยนรู้ทีเอือต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
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โลเวนธัล (Lowenthal 2006 : Abstract) ทําการศึกษาผลของการสอนแบบโครงงานในโรงเรี ยน
บริ หารธุรกิจ โดยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยการสอน
แบบโครงงานกับการเรี ยนด้วยการบรรยายและการแก้ปัญหาทีใช้สอนอยู่ ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึนจากร้อยละ 55 และบทบาทของครู น้อยลง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยน
ได้เรี ยนรู้อย่างเต็มที
ซิมเมอแมน (Zimmerman 2010 : Abstract) ทําการวิจยั เชิงสํารวจเกี ยวกับการสอนแบบ
โครงงานเป็ นฐานเพือการฝึ กทักษะชีวิตในห้องเรี ยนสังคมศึกษาของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษา เกรด
12 โดยการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตร่ วมกับการสัมภาษณ์ครู และนักเรี ยน ผลการวิจยั
พบว่า การสอนแบบโครงงานทําให้นักเรี ยนมีโอกาสที จะเรี ยนรู้ ด ้วยวิธีการหลากหลายส่ งผลให้
นักเรี ยนสามารถพัฒนาทักษะขันพืนฐานทีจําเป็ นสําหรับการศึกษาในห้องเรี ยนและในระดับการศึกษา
ในขันสูงต่อไปให้ประสบความสําเร็ จได้
วูดินเกอร์ สก๊อต (Wurdinger,Scott. 2011 : Abstract) ได้ทาํ การวิจยั เชิงสํารวจแบบออนไลน์
เกียวกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรี ยนที ใช้การเรี ยนรู้ ดว้ ยโครงงาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
ศิษย์เก่าของโรงเรี ยนใน St Paul, Minnesota. ผลการวิจยั พบว่า การเรี ยนรู้ดว้ ยโครงงานสามารถพัฒนา
ทักษะ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และการจัดการเวลาได้สูงมากกว่าทักษะทางวิชาการด้านการจด
บันทึกและการทดสอบ ซึงทักษะชีวิตทีได้รับการพัฒนาขึนนีช่วยให้พวกเขาเกิดความมันใจในตนเองที
จะเข้าเป็ นส่วนหนึงของสมาชิกในสังคม
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สรุ ป
ในการศึกษาวิจยั เรื อง การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานของนัก เรี ยนชันมัธยมศึ ก ษาปี ที 5 ประกอบด้ว ยวรรณกรรมที เกี ยวข้อ งดัง นี
(1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒ นธรรม โดยนําเสนอในหัว ข้อ วิ สัย ทัศ น์ จุ ด มุ่ง หมายของหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ความสําคัญของรายวิชา เนือหาสาระ มาตรฐานการเรี ยนรู้
และคุณภาพผูเ้ รี ยน (2) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี : กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนําเสนอในหัวข้อ วิสัยทัศน์ ทิศทางและเป้ าหมายของการจัด
การศึก ษา แนวทางการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนตามโครงการโรงเรี ย นมาตรฐานสากล
คําอธิบายรายวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หน่ วยการเรี ยนรู้รายวิชาเศรษฐศาสตร์
ระดับชันมัธยมศึก ษาปี ที 5 (3) การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานโดยนําเสนอในหัวข้อ ได้แก่
ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน จุดประสงค์ของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
แนวคิ ด ทฤษฎี ทีเกี ยวข้องกับการจัด การเรี ยนรู้ แบบโครงงาน แนวทางการจัด การเรี ยนรู้ แบบ
โครงงาน ประเภทของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
บทบาทนักเรี ยนและครู ในการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ประโยชน์ ของการจัดการเรี ยนรู้แบบ
โครงงานและการวัดและประเมินผลของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน (4) ความสามารถในการ
แก้ปัญหา โดยนําเสนอในหัวข้อ ความหมายของปัญหา ความหมายของการแก้ปัญหา ความสําคัญ
ของการแก้ปัญหา ประเภทของปัญหา องค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหา แนวคิดทฤษฎี
ทีเกียวข้องกับการแก้ปัญหา ขันตอนการแก้ปัญหา บทบาทของผูส้ อนแก้ปัญหา และบทบาทของ
ผูแ้ ก้ปัญหา (5) งานวิจยั ทีเกียวข้อง แบ่งเป็ นงานวิจยั ในประเทศและงานวิจยั ต่างประเทศ
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจยั
การวิจยั เรือง การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้แบบแผนการวิจยั แบบ
หนึ งกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบหลัง (One Group Pretest Posttest Design) มีนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็ นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) มีรายละเอียดและขันตอนในการดําเนินการ
วิจยั ดังนี
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรทีใช้ใ นการวิจัยครังนี คือ นักเรี ยนชันมัธ ยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ทีกํา ลังศึกษาอยู่
ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 8 ห้องเรี ยน รวมจํานวนนักเรี ยนทังหมด 350 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี
อําเภอโพธาราม จัง หวัดราชบุรี สังกัดสํา นักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทีกําลังศึกษา
อยู่ในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554 จํา นวน 44 คน ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
ตัวแปรทีใช้ ในการวิจัย

.

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
2.2 พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
2.3 ความสามารถในการทําโครงงาน
2.4 ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีตอ่ การจัดการเรี ยนรูแ้ บบโครงงาน
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เนือหาในการวิจัย
เนื อหาในการวิจัยเป็ นเนื อหาในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที 3 : เศรษฐศาสตร์ ในหน่วยการเรี ยนรู ้ที 2 เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถจัดการบริ หารทรัพยากรในการผลิตและ
การบริ โภค การใช้ทรัพยากรทีมีอยู่จาํ กัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและคุ ม้ ค่ารวมทังเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ตัวชีวัดช่วงชัน ม.4-6 ข้อ 2 ตระหนักถึงความสําคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ข้อ 3 ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ และข้อ 4 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจใน
ชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข
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ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาในการทดลองอยูใ่ นภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554 ใช้เวลารวม 13 ชัวโมง
แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจยั แบบหนึ งกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบหลัง (One Group Pretest Posttest Design )
(มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 144) ดังแผนภูมทิ ี 3
T1

X

T2

แผนภูมิที 3 แบบแผนการวิจยั แบบหนึงกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบหลัง (One Group Pretest Posttest Design)
สัญลักษณ์ทใช้
ี ในแบบแผนการวิจยั มีความหมาย ดังนี
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน
X หมายถึง การจัดการเรี ยนรูแ้ บบโครงงาน
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน
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เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั จําแนกได้ 2 ประเภทคือ เครืองมือทีใช้ในการทดลอง และ เครืองมือ
ทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี
1. เครื องมือทีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนจํานวน 4 แผน
2. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิ ด 4 ตัวเลื อก จํานวน 40 ข้อ กําหนดการให้ค่าคะแนน
คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน
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2.2 แบบสังเกตพฤติก รรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ย นรู ้
แบบโครงงาน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 3 ระดับ คือ 3 หมายถึ ง สู ง 2 หมายถึง ปานกลาง
1 หมายถึง ตํา ใช้สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนทีแสดงออกให้เห็ นถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ตามขันตอนการจัดการเรี ยนรูแ้ บบโครงงานขณะเรี ยนรู เ้ ป็ นรายบุคคลโดยพิจารณาระดับพฤติกรรมแก้ไข
ปัญหา 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการกําหนดปั ญหา (2) ด้านการวางแผนการทํางาน (3) ด้านการสื บค้นและ
จัดกระทําข้อมูล (4) ด้านการลงมือปฏิบตั ิ และ (5) ด้านการนําเสนอข้อมูล
2.3 แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน มีล ักษณะเป็ นแบบมาตรประเมินค่า
3 ระดับ คือ 3 หมายถึง สู ง 2 หมายถึง ปานกลาง 1 หมายถึง ตํา ใช้ประเมินความสามารถในการทํา
โครงงานของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ ม โดยพิจารณาระดับพฤติกรรมใน 3 ด้า น คือ (1) ด้า นการวางแผน
การทํางาน (2) ด้านกระบวนการทํางาน และ (3) ด้านผลงานและการนําเสนอ
2.4 แบบสอบถามความคิด เห็ นของนัก เรี ยนที มีต่อ การจัด การเรี ยนรู ้ แ บบโครงงาน มี
ลักษณะเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุ ด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึ ง เห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึ ง เห็นด้วยน้อ ยทีสุ ด โดย
พิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนใน 3 ด้านคือ (1) ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (2) ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
และ (3) ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรี ยนรู ้
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การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื องมือทีใช้ในการวิจยั มีรายละเอียดดังนี
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน มีขนตอนการสร้
ั
างและตรวจสอบคุณภาพ
ดังนี
1.1 ศึกษา เอกสาร ตําราและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การจัด
กิจกรรมโครงงานและกระบวนการเรียนการสอน
1.2 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี : กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในสาระที 3 :
เศรษฐศาสตร์ ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปี ที 4- 6) และเอกสารทีเกียวข้อง
1.3 วิเคราะห์และเลือกเนือหาสาระเพือนํามาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีมีขนตอนการจั
ั
ด
การเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
1.4 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานรู ปแบบ Backward Design
มีหวั ข้อต่างๆดังนี มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีวัด ความคิดรวบยอด จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรี ยนรู ต้ ามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน สื อการเรี ยนรู ้ และ
แหล่งเรี ยนรู ้ โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีสร้างขึนมีจาํ นวน 4 แผน ดังนี
1.4.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 1 เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประ ยุกต์
ใช้เพือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ใช้เวลา 3 ชัวโมง
1.4.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 2 เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
ใช้เวลา 4 ชัวโมง
1.4.3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 3 เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจในชุมชน ใช้เวลา 4 ชัวโมง
1.4.4 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 4 เรื อง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ใช้เวลา 2 ชัวโมง
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สําหรับในขันกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั กําหนดขันตอนการจัดการเรียนรู ้ 5 ขันแบบโครงงาน
คือ (1) ขันการกํา หนดปัญหา (2) ขันการวางแผนการทํางาน (3) ขันการสื บค้นและจัดกระทําข้อ มูล
(4) ขันการลงมือปฏิบตั ิและตรวจสอบผลงาน และ (5) ขันการนําเสนอข้อมูล
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1.5 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์เพือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําดังนี ปรับวิธีการสอน
ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในขันตอนการกําหนดปัญหาใหม่โดยระบุให้ครู ตรวจสอบความถูกต้องของ
การกําหนดปัญหาในเรืองทีศึกษาของนักเรี ยน
1.6 นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เสนอต่อผูเ้ ชียวชาญจํานวน
5 คน ได้แก่ ผูเ้ ชียวชาญด้านเนื อหา 2 คน ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ 2 คนและด้า นการวัดและประเมินผล
1 คน เพือตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) แล้วนําผล
การประเมินของผูเ้ ชียวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนีค วามสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence
: IOC) ซึ งค่าทีคํานวณได้ตงแต่
ั 0.50 ขึนไปถือว่ามีค วามสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้ มี เกณฑ์
ในการพิจารณาดังนี (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 177)
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับตัวชีวัด
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ส้ อดคล้องกับตัวชีวัด
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไม่สอดคล้องกับตัวชีวัด
จากสู ตร

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

R
IOC = 
N

IOC

R
N

แทน ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้กบั ตัวชีวัด
แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
แทน จํานวนผูเ้ ชียวชาญ

จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อ งของผูเ้ ชียวชาญได้ค่า เฉลี ยเท่า กับ 1.00 (ดังแสดงในตาราง
ที 10 ภาคผนวก ข หน้า 134-135) ผูว้ ิจยั นําข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขก่ อนนํา ไป
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ดังนี (1) ระบุกิจกรรมทีครู และนักเรี ยนต้องปฏิบตั ิใ นขันตอนการสอนให้
ชัดเจน (2) กําหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ชดั เจน
1.7 นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานทีปรับปรุ งแล้วไปใช้เป็ น
เครื องมือในการวิจยั โดยใช้ทดลองกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน 44 คน ซึงเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี
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สรุ ปขันตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทจัี ดการเรี ยนรู ้แบบ
โครงงาน รายละเอียดดังแผนภูมิที 4
ศึกษา เอกสาร ตําราและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
การจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานและกระบวนการเรี ยนการสอน
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี : กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระ
เศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเอกสารทีเกียวข้อง
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วิเคราะห์และเลือกเนือหาสาระเพือนํามาสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทจัี ดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานจํานวน 4 แผน
นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
เพือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา
นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญเพือตรวจสอบ
ความถูกต้องทางภาษาและความเทียงตรงเชิงเนือหา แล้วนํามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)
ปรั บปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา
นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานทีปรับปรุ งแล้ว
ไปใช้ทดลองกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 ซึ งเป็ นกลุ่มทดลองในการวิจัยครั งนี

แผนภูมิที 4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทจัี ดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
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2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพือใช้เป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีขนตอนการสร้
ั
าง ดังนี
2.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 : กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสู ตรสถาน ศึกษาโรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี เกียวกับเนื อหาสาระ
และตัวชีวัดในสาระที 3 : เศรษฐศาสตร์ ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปี ที 4- 6) การวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ และเอกสารทีเกียวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบปรนัย
2.2 วิเคราะห์เนื อหาสาระ ตัวชีวัด จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เพือพิจารณาระดับพฤติกรรมและ
ทักษะทีสัมพันธ์กบั เนือหาและกิจกรรมแล้วสร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ (Test Blueprint) ทีวัดพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ 5 ระดับ คือ วัดความรู ้ ความจํา ความเข้าใจ การนํา ไปใช้ การวิเคราะห์ และการประเมินค่ า
รายละเอียด ดังตารางที 4
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ตารางที 4 การวิเคราะห์ขอ้ สอบของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน
มา ตรฐ าน ส 3.1
เข้า ใจและสามารถ
จั ด ก า ร บ ริ ห า ร
ทรั พ ยากรใน การ
ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร
บริ โ ภค การใช้
ทรั พ ยากรที มี อ ยู่
จํ า กัด ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิท ธิ ภ าพและ
คุม้ ค่ารวมทังเข้า ใจ
ห ลั ก ก า ร ข อ ง
เศรษฐกิจ พอเพี ย ง
เพื อการดํา รงชี ว ิ ต
อย่างมีดุลยภาพ

ตัวชีวัด
ช่ วงชัน ม. 4-6
ข้อ 2 ตระหนัก
ถึงความสําคัญ
ของปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงทีมีตอ่
เศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ

ข้อ 3 ตระหนัก
ถึงความสําคัญ
ของระบบ
สหกรณ์ใน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ในระดับชุมชน
และประเทศ
ข้อ 4 วิเคราะห์
ปัญหาทาง
เศรษฐกิจใน
ชุมชนและ
เสนอแนว
ทางแก ้ไข

เนือหา
1. การนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว
และการพัฒนาประเทศ
(ภาคเกษตร
อุตสาหกรรม การค้า
และบริ การ)
2. การนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ก ับ
การสหกรณ์

รู้ จาํ

เข้ าใจ

นําไปใช้

วิเคราะห์

สังเคราะห์

ประเมินค่า

รวม

2

2

2

3

-

1

10

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส
2

3

1

3

-

1

10

2

1

1

5

-

1

10

5

3

-

2

-

-

10

รวม

11

9

4

13

-

3

40

อัน ดับความสํ าคัญ

2

3

4

1

3. การวิเคราะห์ปัญหา
ทางเศรษฐกิจในชุมชน
และแนวทางแกไ้ ข
ปัญหาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ
ตามแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

5
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2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จํานวน 80 ข้อ ให้ครอบคลุมตามตัวชีวัด
โดยคําถามในแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือกและมีตวั เลือกทีถูกต้องทีสุ ดเพียง 1 ตัวเลือ ก กํา หนดเกณฑ์ก ารให้
คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน
2.4 นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกต้อ งเหมาะสมแล้ว
ปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบตามคําแนะนํา
2.5 นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เสนอต่อผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 คน ได้แก่ ผูเ้ ชียวชาญด้านเนื อหา 2 คน ด้านการจัด
การเรี ยนรู ้ 2 คนและด้านการวัดและประเมินผล 1 คน เพื อตรวจสอบความเที ยวตรงเชิ งเนื อหาของ
แบบทดสอบ แล้วนําผลการประเมินของผูเ้ ชียวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) เป็ นรายข้อ ข้อสอบทีมีค่าดัชนี ความสอดคล้องตังแต่ 0.50 ขึนไปถือว่า
มีความสอดคล้องอยูใ่ นเกณฑ์ทียอมรับได้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 177) ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี
+ 1 หมายถึง แน่ใจว่า ข้อสอบวัดได้ตรงตัวชีวัด
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่า ข้อสอบวัดได้ตรงตัวชีวัดหรื อไม่
- 1 หมายถึง แน่ใจว่า ข้อสอบวัดไม่ตรงกับตัวชีวัด
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จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชียวชาญได้ค่าเฉลียเท่ากับ 1.00 ซึงถือว่าแบบทดสอบ
มีค วามสอดคล้อ งอยู่ใ นเกณฑ์ (ดัง แสดงในตารางที 11 ภาคผนวก ข หน้า 136-137) ผูว้ ิ จ ัยได้นํา
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ดังนี (1) ปรับปรุ ง
รู ปแบบการพิมพ์ตวั เลือกข้อสอบให้ถูกต้องตามหลักการพิมพ์ขอ้ สอบ (2) ปรับปรุ งภาษาในข้อคําถาม
ให้สือความชัดเจน
2.6 นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ของประเทศไปทดลองใช้ (Tryout) เพือตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื องมื อ กับ นัก เรี ย น
ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อํา เภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทีเคยเรี ยนในรายวิชานี
มาก่อนจํานวน 45 คน
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2.7 นําผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพือหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยตรวจสอบหา
ค่าความยากง่าย (p) ตามเกณฑ์ระหว่าง 0.20 – 0.80 ค่าอํานาจจํา แนก (r) ตามเกณฑ์ตงแต่
ั 0.20 ขึนไป
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 137-145) แล้วคัดเลือกข้อสอบไว้ 40 ข้อโดยใช้เกณฑ์ ดังนี (1) เลือ กข้อสอบ
กระจายให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (2) เลือกข้อสอบทีมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ซึงข้อสอบทีเลือกไว้
มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.25 – 0.65 และมีค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง 0.23 - 0.86 (ดังแสดงใน
ตารางที 15 ภาคผนวก ข หน้า 142)
2.8 นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ จํานวน 40 ข้อ ไปหาค่าความเชือมัน (Reliability) โดยการตรวจสอบผลการวัด
ทีสมําเสมอและคงทีใช้วิธีการของคูเดอร์ -ริ ชาร์ดสัน จากสู ตร (KR – 20) (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ 2549 : 182)
ซึ งแบบทดสอบมีค่า ความเชือมันเท่ากับ 0.92
2.9 นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู เ้ รือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้จริงกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 โรงเรียน
โพธาวัฒนาเสนี อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ งเป็ นกลุ่มทดลองในการวิจยั ครังนี
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สรุ ปขันตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีขนตอนรายละเอี
ั
ยดดังแผนภูมิที 5
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ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 : กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา
และวัฒนธรรม หลักสู ตรสถานศึ กษาเกียวกับเนื อหาสาระและตัวชี วัดในสาระเศรษฐศาสตร์ ระดับชัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย การวัดและประเมิ นผลและเอกสารที เกียวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบปรนัย
วิเคราะห์เนื อหา ตัวชีวัด จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เพือพิจารณาระดับพฤติกรรมและทักษะทีสัมพันธ์กบั เนือหา
และกิจกรรมแล้วสร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ ทีวัดพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ 5 ระดับ คื อ
ความรูค้ วามจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ และการประเมิ นค่า
สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เป็ นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบจํานวน 80 ข้อ 4 ตัวเลือก
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นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
แล้วปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามคําแนะนํา
นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เสนอต่อผูเ้ ชียวชาญเพือตรวจสอบความเทียวตรงเชิ งเนือหาของแบบทดสอบเป็ นรายข้อ
แล้วนําผลการประเมินของผูเ้ ชียวชาญมาคํานวณหาค่า IOC ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ทีเคยเรียนในรายวิชานีมาก่อนจํานวน 45 คน
นําผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพือหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r)
แล้วคัดเลือกข้อสอบไว้ 40 ข้อ
นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จํานวน 40 ข้อทีคัดเลือกไว้ไปหาค่าความเชื อมัน (Reliability) ใช้วิธีการของคูเดอร์-ริ ชาร์ดสันจากสูตร (KR – 20)
นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ
ทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้จริ งกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 ซึ งเป็ นกลุ่มทดลองในการวิจยั ครังนี

แผนภูมิที 5 ขันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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3. แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบ
โครงงาน ใช้ประเมินพฤติกรรมของนักเรี ยนทีแสดงออกให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ตามขันตอนการจัดการเรี ยนรูแ้ บบโครงงานในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 1-4 เป็ นรายบุคคล มีขนตอน
ั
การสร้าง ดังนี
3.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี รู ปแบบ วิธีการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมจากหนังสือ
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
3.2 นําข้อมูลทีได้จากการศึกษามาสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา
ตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานของนักเรี ยน กําหนดประเด็นในการสังเกตเป็ น 5 ด้านได้แก่
(1) ความสามารถด้านการกําหนดปัญหา (2) ความสามารถด้านการวางแผนการทํางาน (3) ความสามารถด้าน
การสื บค้นและจัดกระทํา ข้อมูล (4) ความสามารถด้านการลงมือปฏิ บตั ิ และ (5) ความสามารถด้า น
การนําเสนอข้อมูล
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3.3 กําหนดเกณฑ์ของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานแบบรู บริ กส์ (Rubrics) ประเภทแยกองค์ประกอบ (Analytic Score) โดย
ใช้แบบมาตรประเมินค่า 3 ระดับ คือ 3 หมายถึ ง สู ง 2 หมายถึง ปานกลาง และ 1 หมายถึง ตํา ใช้
เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี
ค่าเฉลีย 2.50 – 3.00 หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาอยูใ่ นระดับสู ง
ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับตํา
3.4 ร่ างคําอธิ บายคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตาม
ขันตอนการจัดการเรี ย นรู ้ แ บบโครงงานเพือใช้ต ัด สิ น พฤติก รรมความสามารถของนัก เรี ยนเป็ น
รายบุคคลในทุกขันตอนของการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 1-4
3.5 นําแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุง
แก้ไขตามคําแนะนํา ดังนี ปรับปรุ งการใช้ภาษาให้สือความหมายชัดเจน
3.6 นําแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 คนได้แก่ ผูเ้ ชี ยวชาญด้านเนื อหา 2 คน ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
2 คน และด้านการวัดและประเมินผล 1 คน เพือตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content Validity) ภาษา
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และเกณฑ์การให้คะแนน แล้วนําผลการประเมินของผูเ้ ชียวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อ ง
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ งค่า ที คํา นวณได้ต งแต่
ั 0.50 ขึนไปถื อ ว่า มี
ความสอดคล้องอยูใ่ นเกณฑ์ทียอมรับได้ ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 177)
+1 หมายถึง
0 หมายถึง
-1 หมายถึง

แน่ใจว่าสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
แน่ใจว่าไม่สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะพฤติกรรม

จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชียวชาญได้ค่าเฉลียเท่ากับ 1.00 (ดังแสดงในตารางที 12
ภาคผนวก ข หน้า 138) ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปทดลองใช้กบั
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี (1) ปรับภาษาทีใช้ในแบบสังเกตให้สือความหมายชัดเจน (2) ปรับปรุงรู ปแบบการพิมพ์
เพือให้ง่ายต่อการนําไปใช้สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
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3.7 นําแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานทีปรับปรุ งแล้วไปจัดทําให้เป็ นฉบับที สมบูรณ์ แ ละนําไปทดลองใช้จริ ง กับนัก เรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี อํา เภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ งเป็ นกลุ่มทดลอง
ในการวิจยั ครังนี
โดยสรุ ปขันตอนในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู แ้ บบโครงงาน รายละเอียดดังแผนภูมิที 6
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ศึกษาแนวคิดทฤษฎี รู ปแบบ วิธีการสร้างแบบสังเกตพฤติ กรรมความสามารถในการแก้ปัญหา
ตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน จากหนังสื อ เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
กําหนดประเด็นในการสังเกต 5 ด้านได้แก่ การกําหนดปัญหา การวางแผนการทํางาน การสื บค้นและ
จัดกระทําข้อมูล การลงมื อปฏิ บตั ิ และการนําเสนอข้อมูล
กําหนดเกณฑ์แบบสังเกตพฤติ กรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบโครงงานแบบรู บริ กส์ ประเภทแยกองค์ประกอบ โดยใช้แบบมาตรประเมิ นค่า 3 ระดับ
คือ 3 หมายถึง สู ง 2 หมายถึ ง ปานกลาง 1 หมายถึ ง ตํา
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ร่ างคําอธิบายคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเพือใช้ตดั สิ นพฤติ กรรมความสามารถของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
นําแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
แล้วปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา
นําแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื อหา ภาษา และเกณฑ์การให้คะแนน
นําผลการประเมินของผูเ้ ชี ยวชาญมาคํานวณหาค่า IOC ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชี ยวชาญ
นําแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานที ปรับปรุ งแล้วไปจัดทําให้เป็ นฉบับทีสมบูรณ์ และไปทดลองใช้จริ ง
กับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 ซึ งเป็ นกลุ่มทดลองในการวิจยั ครังนี

แผนภูมิที 6 ขันตอนการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู แ้ บบโครงงาน
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4. แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน ใช้ประเมินความสามารถในการทําโครงงาน
ของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม มีขนตอนการสร้
ั
าง ดังนี
4.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี รู ปแบบ วิธีการสร้างแบบประเมินจากหนังสื อ เอกสาร
และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
4.2 นําข้อมูลทีได้จากการศึกษามาสร้างแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน กําหนด
ประเด็นในการประเมินเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถด้านการวางแผนการทํางาน (2) ความสามารถ
ด้านกระบวนการทํางาน และ (3) ความสามารถด้านผลงานและการนําเสนอ
4.3 กําหนดเกณฑ์ของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานแบบรู บริ กส์ (Rubrics)
ประเภทแยกองค์ประกอบ (Analytic Score) โดยใช้แบบมาตรประเมินค่า 3 ระดับ คือ 3 หมายถึ ง สู ง
2 หมายถึง ปานกลาง และ 1 หมายถึง ตํา ใช้เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี
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ค่าเฉลีย 2.50–3.00 หมายถึง ความสามารถในการทําโครงงานอยูใ่ นระดับสู ง
ค่าเฉลีย 1.50–2.49 หมายถึง ความสามารถในการทําโครงงานอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.00–1.49 หมายถึง ความสามารถในการทําโครงงานอยูใ่ นระดับตํา
4.4 ร่ างคําอธิ บายคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานทีสร้างขึนเพือ
ใช้ตดั สิ นความสามารถของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่มหลังจากที นักเรี ยนทํากิ จกรรมต่างๆตามทีกํา หนดไว้
เฉพาะในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที 3 เสร็จสิ นลง
4.5 นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์เพือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา
4.6 นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานทีสร้างขึนเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญจํานวน
5 คน ได้แก่ ผูเ้ ชียวชาญด้านเนื อหา 2 คน ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ 2 คน และด้านการวัดและประเมินผล 1 คน
เพือตรวจสอบความตรงของเนื อหา (Content Validity) ภาษา และเกณฑ์การให้คะแนนของรายการประเมิน
แล้วนํา ผลการประเมินของผูเ้ ชียวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ซึ งค่าทีคํานวณได้ตงแต่
ั 0.50 ขึนไปถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้
ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 177)
+1 หมายถึง
0 หมายถึง
-1 หมายถึง

แน่ใจว่าสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
แน่ใจว่าไม่สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
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จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence : IOC) ของผูเ้ ชี ยวชาญได้
ค่าเฉลี ยเท่า กับ 1.00 (ดังแสดงในตารางที 13 ภาคผนวก ข หน้า 139) ผูว้ ิจัยได้นําข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชียวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขในเรื องการใช้ภาษาและปรับเปลียนหัวข้อบางรายการทีไม่เหมาะสมใหม่ก่อน
นําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
4.7 นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานทีปรับปรุ งแล้วไปจัดทําให้เป็ นฉบับ
ที สมบู ร ณ์ แ ละไปทดลองใช้จ ริ งกับ นัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 5/3 โรงเรี ยนโพธาวัฒ นาเสนี
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ งเป็ นกลุ่มทดลองในการวิจยั ครังนี
โดยสรุ ปขันตอนในการสร้างแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน รายละเอียด
ดังแผนภูมิที 7
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ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการสร้างแบบประเมิ นความสามารถ
ในการทําโครงงานจากหนังสือ เอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง
สร้างแบบประเมิ นความสามารถในการทําโครงงาน กําหนดประเด็นในการประเมิ นเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
การวางแผนการทํางาน กระบวนการทํางาน และผลงานและการนําเสนอ
กําหนดเกณฑ์ของแบบประเมิ นความสามารถในการทําโครงงานแบบรูบริ กส์ ประเภทแยกองค์ประกอบ
โดยใช้แบบมาตรประเมินค่า 3 ระดับ คือ 3 หมายถึง สูง 2 หมายถึง ปานกลาง 1 หมายถึ ง ตํา
ร่ างคําอธิ บายคุณภาพของแบบประเมิ นความสามารถในการทําโครงงาน
เพือใช้ตดั สิ นความสามารถของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม
นําแบบประเมิ นความสามารถในการทําโครงงานเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
นําแบบประเมิ นความสามารถในการทําโครงงานเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนือหา ภาษา
และเกณฑ์การให้คะแนน นําผลการประเมิ นของผูเ้ ชียวชาญมาคํานวณหาค่า IOC
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
นําแบบประเมิ นความสามารถในการทําโครงงานที ปรับปรุ งแล้วไปจัดทําให้เป็ นฉบับทีสมบูรณ์
และไปทดลองใช้จริ งกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 ซึ งเป็ นกลุ่มทดลองในการวิจยั ครังนี

แผนภูมิที 7 ขันตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน
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5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน ใช้สอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรี ยนหลังจบการทดลอง มีขนตอนการสร้
ั
าง ดังนี
5.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี รู ปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจาก
หนังสื อ เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
5.2 นําข้อมูลทีได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึง เห็นด้วย
น้อยทีสุ ด ซึ งสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู แ้ บบโครงงานในด้านบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้และด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรี ยนรู ้ โดยใช้เกณฑ์การแปลระดับ
ความคิดเห็นของเบสท์ (Best 1981 : 147 อ้างถึงใน กาญจนา วัฒายุ 2544 : 99) ดังนี
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ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย

4.50– 5.00
3.50– 4.49
2.50– 3.49
1.50– 2.49
1.00– 1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยมากทีสุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยทีสุ ด

5.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุ งแก้ไขตาม
คําแนะนํา
5.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
เสนอต่อผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 คนได้แก่ ผูเ้ ชี ยวชาญด้านเนื อหา 2 คน ด้านการจัดการเรี ยนรู้ 2 คน และ
ด้านการวัดและประเมินผล 1 คนเพือตรวจสอบความตรงของเนื อหา (Content Validity) ภาษาและเกณฑ์
การให้ค ะแนนของรายการประเมิ น แล้วนํา ผลการประเมิ นของผู เ้ ชี ยวชาญมาคํา นวณหาค่ า ดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ งค่าทีคํานวณได้ตงแต่
ั 0.50 ขึนไปถือว่า
มีความสอดคล้องอยูใ่ นเกณฑ์ทียอมรับได้ ใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 177)
+1 หมายถึง แน่ใจว่าสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
-1 หมายถึง แน่ใจว่าไม่สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะพฤติกรรม

97

จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชียวชาญได้ค่าเฉลี ยเท่ากับ 1.00 (ดังแสดงในตารางที 14
ภาคผนวก ข หน้า 140-141)
5.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานไป
จัดทําเป็ นฉบับสมบูรณ์และนําไปทดลองใช้จริ งกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ งเป็ นกลุ่มทดลองในการวิจยั ครังนี
สรุ ปขันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรูแ้ บบ
โครงงาน รายละเอียดดังแผนภูมิที 8
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ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี รู ปแบบ วิธีการสร้างแบบสอบถามความคิ ดเห็น
จากหนังสื อ เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมี ต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
นําแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรี ยนทีมี ต่อการจัดการเรี ยนรู แ้ บบโครงงาน
เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
แล้วปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา
นําแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรี ยนทีมี ต่อการจัดการเรี ยนรู แ้ บบโครงงาน
เสนอต่อ ผูเ้ ชี ยวชาญเพือตรวจสอบความตรงของเนื อหา ภาษาและเกณฑ์การให้คะแนน
แล้วนําผลการประเมิ นของผูเ้ ชี ยวชาญมาคํานวณหาค่า IOC
นําแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรี ยนทีมี ต่อการจัดการเรี ยนรู แ้ บบโครงงาน
ไปจัดทําให้เป็ นฉบับทีสมบูรณ์และไปทดลองใช้จริ งกับนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 5/3
ซึ งเป็ นกลุ่มทดลองในการวิจยั ครังนี

แผนภูมิที 8 ขันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน
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การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนินการทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มทดลองด้วยตนเอง ตามขันตอน ดังนี
1. ขันก่อนการทดลอง เป็ นขันทีผูว้ จิ ยั เตรี ยมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี
1.1 สร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
1.1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีจัดการเรี ยนรู แ้ บบโครงงาน
1.1.2 แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1.1.3 แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบโครงงาน
1.1.4 แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน
1.1.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
1.2 ผูว้ ิจยั ชีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั และอธิบายวิธีการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน บทบาท
หน้าทีของนักเรี ยนในการปฏิบตั ิกิจกรรมแก่นกั เรี ยนกลุ่มทดลอง
1.3 ทดสอบก่อนเรี ยน(Pre-test)โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้เรื อง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

2. ขันทดลอง การวิจยั ครังนี ใช้เวลาทดลองในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554 รวม 13 ชัวโมง
โดยผูว้ ิจัยสอนนักเรี ยนกลุ่มทดลองด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีสร้า งขึนจํานวน 4 แผน
สัง เกตพฤติ ก รรมความสามารถในการแก้ปั ญหาตามขันตอนการจัดการเรี ย นรู ้ แ บบโครงงานของ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล และประเมินความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม
3. ขันหลังการทดลอง หลังจัดการเรี ยนรู ้ ค รบตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทงั 4 แผน ผูว้ ิจยั ได้
ดําเนิ นการ ดังนี
3.1 ทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ้ เรือง หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3.2 นักเรี ยนทําแบบสอบถามความคิดเห็นทีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
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การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือสําหรับการวิจยั มีรายละเอียดดังนี
1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทจัี ดการเรียนรู แ้ บบโครงงาน ได้แก่
ความเทียงตรงเชิงเนื อหา (Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence :
IOC) โดยผูเ้ ชียวชาญ
1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย งกับการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศได้แ ก่ ความเทียงตรงเชิ งเนื อหา(Validity) ค่า ดัชนี
ความสอดคล้อง(Index of Item Objective Congruence : IOC)โดยผูเ้ ชียวชาญ ค่า ความยากง่า ย (p) และ
ค่าอํานาจจําแนก (r) ค่าความเชือมัน (Reliability)โดยใช้วิธีการของคูเดอร์ - ริ ชาร์ดสัน จากสูตร KR – 20
1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตาม
ขันตอนการจั ด การเรี ยนรู้ แ บบโครงงาน ได้ แ ก่ ความเที ยงตรงเชิ ง เนื อหา(Validity) ค่ า ดัช นี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยผูเ้ ชียวชาญ
1.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานได้แก่ ความเทียงตรง
เชิงเนือหา (Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยผูเ้ ชียวชาญ
1.5 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน ได้แก่ ความเทียงตรงเชิงเนื อหา (Validity) ค่า ดัชนี ค วามสอดคล้อ ง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) โดยผูเ้ ชียวชาญ
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2. การวิเคราะห์ ข้อ มูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็ จรู ป มีรายละเอียดดังนี
2.1 การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศก่อนและหลังเรี ยนโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย (xˉ) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และทดสอบค่าที (t–test) แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (Dependent)
2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการ
เรี ยนรู แ้ บบโครงงานโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย (xˉ) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความสามารถในการทําโครงงานโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย (xˉ)
และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีตอ่ การจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย (xˉ) และ ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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ตารางที 5 สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั
วัตถุประสงค์
1. เพือเปรี ยบเที ยบผล
การเรี ยนรู ้ เรื อง หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิ จของประเทศ
ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึ กษาปี ที 5
ก่อนและหลังการจัด
การเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
2. เพือศึ กษาพฤติกรรม
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาตามขันตอนของ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
โครงงานของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึ กษาปี ที 5
3. เพือศึ กษาความสามารถ
ในการทําโครงงานของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 5
4. เพือศึ กษาความคิดเห็น
ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึ กษาปี ที 5
ทีมี ต่อการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน

วิธีการ
ทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
ก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน

เครื องมือ
แบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู ้
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อ
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ส
สังเกตพฤติกรรม
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาตามขันตอนของ
การจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานของ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ประเมินความสามารถ
ในการทําโครงงาน
ของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม

สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรี ยนหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ค่าเฉลีย (xˉ)
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
การทดสอบค่าที (t–test)
แบบไม่เป็ นอิ สระต่อกัน
(Dependent)

แบบสังเกตพฤติกรรม
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาตามขันตอน
ของการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน

ค่าเฉลีย (xˉ)
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และนําข้อมูลที ได้ไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การ
แปลความหมาย

แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการทําโครงงาน

ค่าเฉลีย (xˉ)
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และนําข้อมูลที ได้ไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การ
แปลความหมาย

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

ค่าเฉลีย (xˉ)
ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยนําข้อมูลทีได้
ไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
ระดับความคิ ดเห็นของ
เบสท์
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัยเรื อง การพัฒ นาผลการเรี ยนรู้ เ รื อง หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research)
แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (The One Group Pretest–Posttest Design)
วัตถุประสงค์ของการวิจยั มี ดังนี (1) เพือเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ก่อนและหลังการจัด
การเรี ยนรู้แบบโครงงาน (2) ศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนของการ
จัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 (3) ศึกษาความสามารถในการทํา
โครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 และ (4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานทีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญ
5 คนแล้วนําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทีเป็ นกลุ่มทดลอง จํานวน 44 คน
เริ มจากทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ สังเกต
พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานของนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล ประเมินความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่ม ทดสอบหลังเรี ยน
และสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ผูว้ ิจยั ขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งเป็ น 4 ตอน
ตามลําดับ ดังนี
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ตอนที 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัด
การเรี ยนรู้แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
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ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ปี ที 5
ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
สําหรับรายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละตอน มีดงั นี
ตอนที 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน
ผูว้ ิจยั ได้เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ปรากฏผลดังตารางที 6
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ตารางที 6 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

คะแนนเต็ม
40
40

xˉ

S.D.

t

P

13.52
33.59

2.87
2.34

- 57.21

.00

จากตารางที 6 พบว่ า ผลการเรี ยนรู้ เ รื อง หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
หลังเรี ยน (xˉ = 33.59, S.D. = 2.34) สูงกว่าก่อนเรี ยน (xˉ = 13.52, S.D. = 2.87) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.05 ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทีตังไว้
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมความสามารถในการแก้ ปัญหาตามขันตอน
การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 1 - 4 ใน 5 ด้านได้แก่ ด้านการกําหนดปัญหา ด้านการวางแผนการทํางาน
ด้านการสืบค้นและจัดกระทําข้อมูล ด้านการลงมือปฏิบตั ิ และด้านการนําเสนอข้อมูล ปรากฏผล
ดังตารางที 7

103
ตารางที 7 แสดงพฤติกรรมความสามารถในการแก้ ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 5
พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
รายการ

แผน 1
xˉ S.D.

1. ความสามารถด้ านการกําหนดปัญหา
1.1 เสนอเงือนไขจําเป็ นของการเกิดปัญหาได้
1.2 สรุปสิงทีเป็ นปัญหาได้
1.3 อธิบายสาเหตุของปัญหาได้ มากกว่าหนึงแนวคิด
2. ความสามารถด้ านการวางแผนการทํางาน
2.1 ร่ วมปรึกษาหารือกับเพือนในกลุ่ม
2.2 มีข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ ในการวางแผนการทํางาน
2.3 กําหนดวิธีการรวบรวมข้ อมูลได้ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. ความสามารถด้ านการสืบค้นและจัดกระทําข้ อมูล
3.1 สืบค้นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลหลายแหล่ง
3.2 จัดระบบข้ อมูลเป็ นกลุ่มให้ เข้ าใจง่ าย
3.3 โยงความสัมพันธ์ ของเหตุและผลของข้ อมูลในเรืองทีสืบค้นได้
4. ความสามารถด้ านการลงมือปฏิบัติ
4.1 บันทึกผลความรู้ โดยใช้ ภาษาทีถูกต้ องตามหลักภาษา
4.2 ลําดับข้ อมูลได้ ดีและไม่ สับสน
4.3 ประเมินผลงานของตนเองว่าบรรลุผลตามเป้ าหมายของกลุ่มหรือไม่
5. ความสามารถด้ านการนําเสนอข้ อมูล
5.1 ถ่ ายทอดข้ อมูลให้ ผู้อนเข้
ื าใจได้ ง่ายและกระจ่ างชัด
5.2 ตอบคําถาม/ข้ อสงสัยของเพือนในเรืองทีสืบค้นมาได้ ชัดเจน
5.3 มีความคิดสร้ างสรรค์ในการถ่ายทอดข้ อมูลให้ ผู้อนชวนติ
ื
ดตาม
รวมเฉลียรายแผน
ระดับคุณภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้
แผน 2
แผน 3
xˉ S.D. xˉ S.D.

แผน 4
xˉ S.D.

รวมเฉลีย
4 แผนฯ
xˉ S.D.

1.52
1.59
1.48

0.51หอ
2.57
0.50
2.77 0.42
ม
ส
ด
ุ
ก
ล
ก
ั
น
สำ 0.70 2.43 0.50 2.68าง 0.47
0.51

2.43

0.50

2.64

0.49

2.82
2.75
2.73

0.39
0.44
0.45

2.42
2.36
2.32

0.39
0.44
0.41

1.55
1.55
1.52

0.50
0.50
0.55

2.41
2.48
2.45

0.62
0.51
0.55

2.57
2.66
2.73

0.50
0.48
0.45

2.73
2.70
2.75

0.45
0.46
0.44

2.31
2.35
2.37

0.41
0.40
0.31

1.73
1.43
1.52

0.59
0.50
0.63

2.66
2.45
2.41

0.48
0.66
0.62

2.91
2.66
2.55

0.29
0.48
0.50

2.93
2.70
2.73

0.26
0.46
0.45

2.56
2.32
2.30

0.31
0.45
0.47

1.36
1.52
1.50

0.49
0.55
0.59

2.02
2.39
2.45

0.79
0.58
0.63

2.55
2.50
2.59

0.50
0.51
0.50

2.75
2.70
2.77

0.44
0.46
0.42

2.18
2.28
2.33

0.41
0.44
0.44

1.50
1.39
1.41

0.51
0.58
0.62

2.36
2.48
2.32

0.49
0.63
0.47

2.45
2.64
2.45

0.50
0.49
0.50

2.59
2.70
2.57

0.50
0.46
0.50

2.23
2.30
2.19

0.43
0.47
0.44

1.50

0.55

2.42

0.58

2.62

0.47

2.73

0.44

ปานกลาง

ปานกลาง

สู ง

สู ง

รวมเฉลีย
แยกรายด้าน
xˉ S.D.

ระดับ
คุณภาพ

ลําดับที

2.37

0.38

ปานกลาง

2

2.34

0.35

ปานกลาง

3

2.39

0.37

ปานกลาง

1

2.26

0.40

ปานกลาง

4

2.24

0.42

ปานกลาง

5

xˉ = 2.32, S.D. = 0.37

ปานกลาง
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จากตารางที 7 พบว่าพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 2.32,
S.D.= 0.37) เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี ความสามารถด้านการสื บค้นและจัดกระทําข้อมูล
(xˉ = 2.39, S.D. = 0.37) ความสามารถด้านการกําหนดปั ญหา (xˉ = 2.37, S.D. = 0.38) ความสามารถด้าน
การวางแผนการทํางาน (xˉ = 2.34, S.D. = 0.35) ความสามารถด้านการลงมือปฏิบตั ิ (xˉ = 2.26, S.D. = 0.40)
และความสามารถด้านการนําเสนอข้อมูล (xˉ = 2.24, S.D. = 0.42) เป็ นลําดับสุ ดท้าย และเมือพิจารณา
รายละเอียดของคะแนนค่าเฉลียตามรายแผนการจัดการเรี ยนรู้ปรากฏผล ดังนี
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 1 พฤติ กรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัด
การเรี ยนรู้ แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยภาพรวมในทุ กด้านพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง (xˉ = 1.50, S.D. = 0.55) เมือพิจารณารายละเอียดของคะแนนค่าเฉลียในแต่ละขันตอน ปรากฏผล
ดังนี
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ขันตอนที 1 ความสามารถด้านการกําหนดปัญหา รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ สรุ ปสิ งทีเป็ นปั ญหาได้ (xˉ = 1.59, S.D. = 0.70) รองลงมาได้แก่ เสนอเงือนไขจําเป็ นของ
การเกิดปั ญหาได้ (xˉ = 1.52, S.D. = 0.51) และอธิบายสาเหตุของปั ญหาได้มากกว่าหนึ งแนวคิด (xˉ = 1.48,
S.D. = 0.51) เป็ นลําดับสุ ดท้าย
ขันตอนที 2 ความสามารถด้านการวางแผนการทํางาน รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ร่ วมปรึ กษาหารื อกับเพือนในกลุ่ม กับ มีขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ใน
การวางแผนการทํางานมีค่าเฉลียและค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากัน (xˉ = 1.55, S.D. = 0.50) รองลงมา
ได้แก่ กําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลได้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (xˉ = 1.52, S.D. = 0.55)
ขันตอนที 3 ความสามารถด้านการสืบค้นและจัดกระทําข้อมูล รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับ
จากมากไปหาน้อยได้แก่ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง (ˉx = 1.73, S.D. = 0.59) รองลงมาได้แก่
โยงความสัมพันธ์ของเหตุและผลของข้อมูลในเรื องทีสืบค้นได้ (xˉ = 1.52, S.D. = 0.63) และจัดระบบข้อมูล
เป็ นกลุ่มให้เข้าใจง่าย (xˉ = 1.43, S.D. = 0.50) เป็ นลําดับสุดท้าย
ขันตอนที 4 ความสามารถด้านการลงมือปฏิบตั ิ รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ลําดับข้อมูลได้ดีและไม่สับสน (xˉ = 1.52, S.D. = 0.55) รองลงมาได้แก่ ประเมินผลงาน
ของตนเองว่าบรรลุผลตามเป้ าหมายของกลุ่มหรื อไม่ (xˉ = 1.50, S.D. = 0.59) และบันทึกผลความรู้โดย
ใช้ภาษาทีถูกต้องตามหลักภาษา (xˉ = 1.36, S.D. = 0.49) เป็ นลําดับสุดท้าย
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ขันตอนที 5 ความสามารถด้านการนําเสนอข้อมูล รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ถ่ายทอดข้อมูลให้ผอู้ ืนเข้าใจได้ง่ายและกระจ่างชัด (ˉx = 1.50, S.D. = 0.51) รองลงมาได้แก่
มีความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดข้อมูลให้ผอู้ ืนชวนติดตาม (xˉ = 1.41, S.D. = 0.62) และตอบคําถาม/
ข้อสงสัยของเพือนในเรื องทีสืบค้นมาได้ชดั เจน (xˉ = 1.39, S.D. = 0.58) เป็ นลําดับสุดท้าย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 2 พฤติ กรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัด
การเรี ยนรู้แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยภาพรวมในทุกด้านพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง (xˉ = 2.42, S.D. = 0.58) เมือพิจารณารายละเอียดของคะแนนค่าเฉลียในแต่ละขันตอนปรากฏผล
ดังนี
ขันตอนที 1 ความสามารถด้านการกําหนดปั ญหา รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจาก
มากไปหาน้อยได้แก่ เสนอเงือนไขจําเป็ นของการเกิดปัญหาได้ (xˉ = 2.57, S.D. = 0.50) รองลงมาได้แก่
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สรุ ปสิ งทีเป็ นปัญหาได้ (xˉ = 2.43, S.D. = 0.50) กับ อธิบายสาเหตุของปั ญหาได้มากกว่าหนึ งแนวคิดมี
ค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากัน (xˉ = 2.43, S.D. = 0.50)
ขันตอนที 2 ความสามารถด้านการวางแผนการทํางาน รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจาก
มากไปหาน้อยได้แก่ มีขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ในการวางแผนการทํางาน (xˉ = 2.48, S.D. = 0.51)
รองลงมาได้แก่ กําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลได้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (xˉ = 2.45, S.D. = 0.55)
และร่ วมปรึ กษาหารื อกับเพือนในกลุ่ม (xˉ = 2.41, S.D. = 0.62) เป็ นลําดับสุดท้าย
ขันตอนที 3 ความสามารถด้านการสื บค้นและจัดกระทําข้อมูล รายละเอียดตามรายข้อ
เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ สื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง (xˉ = 2.66, S.D. = 0.48)
รองลงมาได้แก่ จัดระบบข้อมูลเป็ นกลุ่มให้เข้าใจง่าย (xˉ = 2.45, S.D. = 0.66) และโยงความสัมพันธ์ของ
เหตุและผลของข้อมูลในเรื องทีสืบค้นได้ (xˉ = 2.41, S.D. = 0.62) เป็ นลําดับสุดท้าย
ขันตอนที 4 ความสามารถด้านการลงมือปฏิบตั ิ รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ประเมินผลงานของตนเองว่าบรรลุผลตามเป้ าหมายของกลุ่มหรื อไม่ (ˉx = 2.45, S.D. = 0.63)
รองลงมาได้แก่ ลําดับข้อมูลได้ดีและไม่สับสน (xˉ = 2.39, S.D. = 0.58) และบันทึกผลความรู้โดยใช้ภาษา
ทีถูกต้องตามหลักภาษา (xˉ = 2.02, S.D. = 0.79) เป็ นลําดับสุดท้าย
ขันตอนที 5 ความสามารถด้านการนําเสนอข้อมูล รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจากมาก
ไปหาน้อยได้แก่ ตอบคําถาม/ข้อสงสัยของเพือนในเรื องทีสื บค้นมาได้ชดั เจน (xˉ = 2.48, S.D. = 0.63)
รองลงมาได้แก่ ถ่ายทอดข้อมูลให้ผอู้ ืนเข้าใจได้ง่ายและกระจ่างชัด (xˉ = 2.36, S.D. = 0.49) และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการถ่ายทอดข้อมูลให้ผอู้ ืนชวนติดตาม (xˉ = 2.32, S.D. = 0.47) เป็ นลําดับสุดท้าย
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 3 พฤติ กรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัด
การเรี ยนรู้แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยภาพรวมในทุกด้านพบว่าอยูใ่ นระดับสูง
(xˉ = 2.62, S.D. = 0.47) เมือพิจารณารายละเอียดของคะแนนค่าเฉลียในแต่ละขันตอน ปรากฎผลดังนี
ขันตอนที 1 ความสามารถด้านการกําหนดปัญหา รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจากมาก
ไปหาน้อยได้แก่ เสนอเงือนไขจําเป็ นของการเกิดปัญหาได้ (xˉ = 2.77, S.D. = 0.42) รองลงมาได้แก่ สรุ ป
สิ งทีเป็ นปั ญหาได้ (xˉ = 2.68, S.D. = 0.47) และอธิบายสาเหตุของปั ญหาได้มากกว่าหนึ งแนวคิด
(xˉ = 2.64, S.D. = 0.49) เป็ นลําดับสุดท้าย
ขันตอนที 2 ความสามารถด้านการวางแผนการทํางาน รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจาก
มากไปหาน้อยได้แก่ กําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลได้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (xˉ = 2.73, S.D.
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และร่ วมปรึ กษาหารื อกับเพือนในกลุ่ม (xˉ = 2.57, S.D. = 0.50) เป็ นลําดับสุดท้าย
ขันตอนที 3 ความสามารถด้านการสื บค้นและจัดกระทําข้อมูล รายละเอียดตามรายข้อ
เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง (xˉ = 2.91, S.D. = 0.29)
รองลงมาได้แก่ จัดระบบข้อมูลเป็ นกลุ่มให้เข้าใจง่าย (xˉ = 2.66, S.D. = 0.48) และโยงความสัมพันธ์ของ
เหตุและผลของข้อมูลในเรื องทีสืบค้นได้ (xˉ = 2.55, S.D. = 0.50) เป็ นลําดับสุดท้าย
ขันตอนที 4 ความสามารถด้านการลงมือปฏิบตั ิ รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ประเมินผลงานของตนเองว่าบรรลุผลตามเป้ าหมายของกลุ่มหรื อไม่ (xˉ = 2.59, S.D. =
0.50) รองลงมาได้แก่ บันทึกผลความรู้โดยใช้ภาษาทีถูกต้องตามหลักภาษา (xˉ = 2.55, S.D. = 0.50) และ
ลําดับข้อมูลได้ดีและไม่สบั สน (xˉ = 2.50, S.D. = 0.51) เป็ นลําดับสุดท้าย
ขันตอนที 5 ความสามารถด้านการนําเสนอข้อมูล รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจากมาก
ไปหาน้อยได้แก่ ตอบคําถาม/ข้อสงสัยของเพือนในเรื องทีสื บค้นมาได้ชดั เจน (xˉ = 2.64, S.D. = 0.49)
รองลงมาได้แก่ ถ่ายทอดข้อมูลให้ผอู้ ืนเข้าใจได้ง่ายและกระจ่ างชัด กับ ความคิ ดสร้ างสรรค์ในการ
ถ่ายทอดข้อมูลให้ผอู้ ืนชวนติดตาม มีค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากัน (xˉ = 2.45, S.D. = 0.50)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 4 พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัด
การเรี ยนรู้แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยภาพรวมในทุกด้านพบว่าอยูใ่ นระดับสูง
(xˉ = 2.73, S.D. = 0.44) เมือพิจารณารายละเอียดของคะแนนค่าเฉลียในแต่ละขันตอน ปรากฏ ผลดังนี
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ขันตอนที 1 ความสามารถด้านการกําหนดปัญหา รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ เสนอเงือนไขจําเป็ นของการเกิดปั ญหาได้ (xˉ =2.82, S.D. = 0.39) รองลงมาได้แก่
สรุ ปสิ งทีเป็ นปั ญหาได้ (xˉ = 2.75, S.D. = 0.44) และอธิบายสาเหตุของปั ญหาได้มากกว่าหนึ งแนวคิด
(xˉ = 2.73, S.D. = 0.45) เป็ นลําดับสุดท้าย
ขันตอนที 2 ความสามารถด้านการวางแผนการทํางาน รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ กําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลได้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (xˉ = 2.75, S.D.=
0.44) รองลงมาได้แก่ ร่ วมปรึ กษาหารื อกับเพือนในกลุ่ม (xˉ = 2.73, S.D. = 0.45) และมีขอ้ เสนอแนะทีเป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนการทํางาน (xˉ = 2.70, S.D. = 0.46) เป็ นลําดับสุดท้าย
ขันตอนที 3 ความสามารถด้านการสื บค้นและจัดกระทําข้อมูล รายละเอียดตามรายข้อ
เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง (xˉ = 2.93, S.D. = 0.26)
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รองลงมาได้แก่ โยงความสัมพันธ์ของเหตุและผลของข้อมูลในเรื องทีสื บค้นได้ (xˉ = 2.73, S.D. = 0.45)
และจัดระบบข้อมูลเป็ นกลุ่มให้เข้าใจง่าย (xˉ = 2.70, S.D. = 0.46) เป็ นลําดับสุดท้าย
ขันตอนที 4 ความสามารถด้านการลงมือปฏิบตั ิ รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ประเมินผลงานของตนเองว่าบรรลุผลตามเป้ าหมายของกลุ่มหรื อไม่ (xˉ = 2.77, S.D. = 0.42)
รองลงมาได้แก่ บันทึกผลความรู้โดยใช้ภาษาทีถูกต้องตามหลักภาษา (xˉ = 2.75, S.D. = 0.44) และลําดับ
ข้อมูลได้ดีและไม่สบั สน (xˉ = 2.70, S.D. = 0.46) เป็ นลําดับสุดท้าย
ขันตอนที 5 ความสามารถด้านการนําเสนอข้อมูล รายละเอียดตามรายข้อเรี ยงลําดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ตอบคําถาม/ข้อสงสัยของเพือนในเรื องทีสื บค้นมาได้ชดั เจน (xˉ = 2.70, S.D. = 0.46)
รองลงมาได้แก่ ถ่ายทอดข้อมูลให้ผอู้ ืนเข้าใจได้ง่ายและกระจ่างชัด (xˉ = 2.59, S.D. = 0.50) และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการถ่ายทอดข้อมูลให้ผอู้ ืนชวนติดตาม (xˉ = 2.57, S.D. = 0.50) อยูใ่ นลําดับสุดท้าย
ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์ ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยนเป็ นรายกลุ่มใน 3 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านการวางแผนการทํางาน (2) ด้านกระบวนการทํางาน และ (3) ด้านผลงานและ
การนําเสนอ ปรากฏผลดังตารางที 8
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ตารางที 8 แสดงความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
รายการประเมิน
1. ความสามารถด้ านการวางแผนการทํางาน
1.1 การกําหนดเรื องทีศึกษา
1.2 การกําหนดปัญหาและตังสมมติฐาน
1.3 การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงาน
1.4 การกําหนดวัสดุอุปกรณ์และเครื องมือในการสื บค้น
1.5 การแบ่งภาระหน้าทีให้สมาชิก
รวมเฉลีย
2. ความสามารถด้ านกระบวนการทํางาน
2.1 การกําหนดวิธีการและขันตอนการดําเนินงาน
2.2 การปฏิบตั ิตามวิธีการและขันตอนทีกําหนด
2.3 การใช้วสั ดุอุปกรณ์/เครื องมือในการทํางาน
2.4 ข้อมูล/ข้อเท็จจริ งประกอบการทําโครงงาน
2.5 การบันทึกข้อมูลและจัดกระทําข้อมูล
2.6 การสรุ ปและเรี ยบเรี ยงข้อมูล
2.7 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
2.8 การแสดงบทบาทตามทีได้รับมอบหมายของสมาชิก
2.9 ความมีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
2.10 ทํางานเสร็จตรงเวลา
รวมเฉลีย
3. ความสามารถด้ านผลงานและการนํ าเสนอ
3.1 การจัดทํารู ปเล่มรายงาน
3.2 ข้อมูลทีนํามาจัดแสดงผลงาน
3.3 ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน
3.4 ความพร้อมในการนําเสนอโครงงาน
3.5 การตอบข้อซักถามในการนําเสนอผลงาน
รวมเฉลีย
รวมเฉลีย 3 ด้ าน

X

S.D.

ระดับ

ลําดับที

3.00
2.60
2.60
3.00
2.80
2.80

0.00
0.55
0.55
0.00
0.45
0.25

สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

(1)
(4)
(4)
(1)
(3)
1

2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.64

0.00
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.38

สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
2

2.40
2.60
2.80
2.60
2.60
2.60
2.68

0.55
0.55
0.45
0.55
0.55
0.42
0.33

ปานกลาง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

(5)
(2)
(1)
(2)
(2)
3
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จากตารางที 8 พบว่าความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดย
ภาพรวมในทุกด้านอยูใ่ นระดับสูง (xˉ = 2.68, S.D. = 0.33) เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถ
ด้านการวางแผนการทํางาน (xˉ = 2.80, S.D. = 0.25) ความสามารถด้านกระบวนการทํางาน (xˉ = 2.64, S.D. =
0.38) และ ความสามารถด้านผลงานและการนําเสนอ (xˉ = 2.60, S.D. = 0.42) เป็ นลําดับสุดท้าย เมือพิจารณา
รายละเอียดของคะแนนค่าเฉลียในแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี
ความสามารถด้านการวางแผนการทํางานของนักเรี ยนอยู่ในระดับสูง (xˉ = 2.80, S.D. = 0.25) ใน
ทุกประเด็น เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การกําหนดเรื องทีศึกษา กับ การกําหนดวัสดุอุปกรณ์
และเครื องมือในการสื บค้น มีค่ าเฉลียและค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ ากัน (xˉ = 3.00, S.D. = 0.00 )
รองลงมาได้แก่ การแบ่งภาระหน้าทีให้สมาชิก (xˉ =2.80, S.D. =0.45) และถัดมาเป็ นการกําหนดปั ญหาและ
ตังสมมติ ฐาน กับ การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงาน มีค่ าเฉลียและค่ าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากัน (xˉ = 2.60, S.D. = 0.55)
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ความสามารถด้านกระบวนการทํางานของนักเรี ยนอยู่ในระดับสูง (xˉ = 2.64, S.D. = 0.38) ใน
ทุกประเด็น เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การกําหนดวิธีการและขันตอนการดําเนิ นงาน (xˉ = 3.00,
S.D. = 0.00) รองลงมาได้แก่ การปฏิบตั ิ ตามวิธีการและขันตอนที กําหนด,การใช้วสั ดุ อุปกรณ์/เครื องมือ
ในการทํางาน, ข้อมูล/ข้อเท็จจริ งประกอบการทําโครงงาน, การบันทึ กข้อมูลและจัดกระทําข้อมูล,
การสรุ ปและเรี ยบเรี ยงข้อมูล, การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า, การแสดงบทบาทตามที ได้รับมอบหมายของ
สมาชิก, ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบตั ิงาน และ ทํางานเสร็ จตรงเวลา มีค่าเฉลียและค่าส่ วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากัน (xˉ = 2.60, S.D. = 0.55)
ความสามารถด้านผลงานและการนําเสนอของนักเรี ยนโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง (xˉ = 2.60,
S.D. = 0.42) แบ่ งเป็ นอยู่ในระดับสู ง 4 ประเด็น เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ความคิ ดสร้ างสรรค์
ของผลงาน (xˉ = 2.80, S.D. = 0.45) รองลงมาได้แก่ ข้อมูลทีนํามาจัดแสดงผลงาน, ความพร้อมในการ
นําเสนอโครงงานและการตอบข้อซักถามในการนําเสนอผลงาน มีค่าเฉลียและค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากัน (xˉ = 2.60, S.D. = 0.55) และความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง 1 ประเด็นได้แก่ การจัดทํารู ปเล่ม
รายงาน (xˉ = 2.40, S.D. = 0.55)
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ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานใน 3 ด้านได้แก่ (1) ด้านบรรยากาศ (2) ด้านการจัดการเรี ยนรู้และ (3) ด้านประโยชน์
ทีได้รับจากการเรี ยนรู้ ปรากฏผลดังตารางที 9
ตารางที 9 ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ความคิดเห็นต่ อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

xˉ

S.D.
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0.45

4.84

0.43

4.32

0.47

4.75

0.44

4.55

0.50

4.64

0.18

5.00

0.00

4.82

0.39

4.59

0.69

4.52

0.51

4.57

0.55

4.70

0.24

1. ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานน่าสนใจทําให้นกั เรี ยน
อยากเข้าร่ วมกิจกรรม
1.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้บรรยากาศใน
การเรี ยนรู ้สนุ กสนานเป็ นกันเองระหว่างเพือนในห้องเรี ยน
1.3 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนมีอิสระ
ในการเรี ยนรู ้
1.4 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้
อย่างมีความสุ ข
1.5 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนกล้า
แลกเปลียนความรู ้/ความคิดเห็นกับเพือน
รวมเฉลีย
2. ด้ านการจัดการเรียนรู้
2.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมีกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทีฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่ม
2.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนกล้าคิด
กล้าตอบคําถามและกล้าแสดงความคิดเห็น
2.3 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน ช่วยให้นกั เรี ยนได้คน้ พบ
ความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
2.4 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้ฝึกปฏิ บตั ิกิจกรรม
ทีตนเองไม่ถนัดไปพร้อมกับการเรี ยนเนื อหาสาระ
2.5 นักเรี ยนต้องการให้ครู จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานอีกในเนื อหาสาระอืนๆ
รวมเฉลีย

ระดับ
ความคิดเห็น

ลําดับ
ที

เห็นด้วย
มากทีสุ ด
เห็นด้วย
มากทีสุ ด
เห็นด้วยมาก

(3)
(1)
(5)

เห็นด้วย
มากทีสุ ด
เห็นด้วย
มากทีสุ ด
เห็นด้ วย
มากทีสุ ด

(2)

เห็นด้วย
มากทีสุ ด
เห็นด้วย
มากทีสุ ด
เห็นด้วย
มากทีสุ ด
เห็นด้วย
มากทีสุ ด
เห็นด้วย
มากทีสุ ด
เห็นด้ วย
มากทีสุ ด

(1)

(4)
2

(2)
(3)
(5)
(4)
1
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ตารางที 9 (ต่อ)
ระดับ
ความคิดเห็น

ลําดับ
ที
(2)
(1)

0.55

เห็นด้วย
มากทีสุ ด
เห็นด้วย
มากทีสุ ด
เห็นด้วยมาก

0.51

เห็นด้วยมาก

(4)

4.50

0.70

(3)

4.54

0.21

รวมเฉลีย 3 ด้ าน 4.63

0.13

เห็นด้วย
มากทีสุ ด
เห็นด้ วย
มากทีสุ ด
เห็นด้ วย
มากทีสุ ด

xˉ

S.D.

4.61

0.54

4.66

0.48

4.45
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ความคิดเห็นต่ อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
3. ด้ านประโยชน์ ทีได้ รับจากการเรียนรู้
3.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนสามารถ
นําความรู ้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน
3.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยน
เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั เพือน
3.3 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนช่วยเหลื อผูอ้ ืน
มากขึน
3.4 นักเรี ยนมีความรู ้สึกว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
ช่วยให้นกั เรี ยนทํางานได้ อย่างเป็ นระบบและรอบคอบ
3.5 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื อหา
ได้ง่ายและชัดเจน
รวมเฉลีย

(5)

3

จากตารางที 9 พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ยนชั นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 5 ที มี ต่ อ การ
จัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด (xˉ = 4.63, S.D. = 0.13)
เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการจัดการเรี ยนรู้ (xˉ = 4.70, S.D. = 0.24) รองลงมาได้แก่ ด้าน
บรรยากาศการเรี ยนรู้ (xˉ = 4.64, S.D. = 0.18) และ ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรี ยนรู้ (xˉ = 4.54, S.D. =
0.21) เป็ นลําดับสุดท้าย เมือพิจารณารายละเอียดของคะแนนค่าเฉลียในแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี
ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู้ ความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วย
มากทีสุด (xˉ = 4.64, S.D. = 0.18) แบ่งเป็ นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ดใน 4 ประเด็น เรี ยงลําดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานช่วยให้บรรยากาศในการเรี ยนรู้สนุ กสนานเป็ น
กันเองระหว่างเพือนในห้องเรี ยน (xˉ = 4.84, S.D. = 0.43) รองลงมาได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้อย่างมีความสุข (xˉ = 4.75, S.D. = 0.44) ถัดมาเป็ น การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
น่าสนใจทําให้นกั เรี ยนอยากเข้าร่ วมกิจกรรม (xˉ = 4.73, S.D. = 0.45) และการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
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ช่วยให้นกั เรี ยนกล้าแลกเปลียนความรู้/ความคิดเห็นกับเพือน (xˉ = 4.55, S.D. = 0.50) และความคิดเห็น
ของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากใน 1 ประเด็นได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานช่วยให้นักเรี ยน
มีอิสระในการเรี ยนรู้ (xˉ = 4.32, S.D. = 0.47)
ด้านการจัดการเรี ยนรู้ ความคิดเห็นของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด (xˉ = 4.70, S.D. =
0.24) ในทุกประเด็น เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานมีกิจกรรม
การเรี ยนการสอนทีฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่ม (xˉ = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนกล้าคิดกล้าตอบคําถามและกล้าแสดงความคิดเห็น (xˉ = 4.82, S.D. = 0.39)
ถัดมาเป็ น การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนได้คน้ พบความรู้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้
ต่างๆ (xˉ = 4.59, S.D. = 0.69) นักเรี ยนต้องการให้ครู จดั การเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีการเรี ยนรู้แบบโครงงานอีกใน
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ทีตนเองไม่ถนัดไปพร้อมกับการเรี ยนเนือหาสาระ (xˉ = 4.52, S.D. = 0.51) ตามลําดับ

ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรี ยนรู้ ความคิดเห็นของนักเรี ยนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากทีสุด (xˉ = 4.54, S.D. = 0.21) แบ่งเป็ นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุดใน 3 ประเด็น เรี ยงลําดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั
เพือน (xˉ = 4.66, S.D. = 0.48) รองลงมาได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนสามารถนํา
ความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน (xˉ = 4.61, S.D. = 0.54) ถัดมาเป็ น การจัดการเรี ยนรู้แบบ
โครงงานช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจเนือหาได้ง่ายและชัดเจน (xˉ = 4.50, S.D. = 0.70 ) ความคิดเห็นของนักเรี ยน
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากใน 2 ประเด็น ได้แก่ นักเรี ยนมีความรู้สึกว่าการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ช่วยให้นกั เรี ยนทํางานได้อย่างเป็ นระบบและรอบคอบ (xˉ = 4.48, S.D. = 0.51) และการจัดการเรี ยนรู้แบบ
โครงงานช่วยให้นกั เรี ยนช่วยเหลือผูอ้ ืนมากขึน (xˉ =4.45, S.D. = 0.55) เป็ นลําดับสุดท้าย
ผลการวิเคราะห์เนื อหาจากแบบสอบถามปลายเปิ ดพบว่า ปั ญหาที นักเรี ยนพบมากทีสุ ด
ในการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน คือ สมาชิกกลุ่มไม่ช่วยกันแสดงความคิดเห็ นมีจาํ นวน 18 คน
คิดเป็ นร้อยละ 40.91 และการทํางานทีได้รับมอบหมายไม่เสร็ จตามเวลาทีกําหนด มีจาํ นวน 14 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.82 ตามลําดับ
ด้านข้อเสนอแนะของนัก เรี ยนในการปฏิบัติ กิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน พบว่ า
นักเรี ยนมีขอ้ เสนอแนะมากทีสุดในเรื อง ควรเพิ มระยะเวลาในการทํากิจกรรมเพราะ การทํางานกลุ่ม
ต้องใช้เวลาคิดและปรึ กษากันในการทํางานมากกว่าการเรี ยนรู้แบบรายบุคคลจํานวน 25 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 56.82
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บทที 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัยเรื อง การพัฒ นาผลการเรี ยนรู้ เ รื อง หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงกับ
การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research)
แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (The One Group Pretest–Posttest Design)
วัตถุประสงค์ของการวิจยั มีดงั นี (1) เพือเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศของนัก เรี ยนชันมัธยมศึก ษาปี ที 5 ก่ อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน (2) ศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอน
ของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 (3) ศึกษาความสามารถใน
การทําโครงงานของนัก เรี ยนชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 5 และ(4) ศึก ษาความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จํานวน 44 คน ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี
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สรุ ปผลการวิจยั
การวิจ ัย เรื อง การพัฒ นาผลการเรี ยนรู้ เรื อง หลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียงกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. ผลการเรี ยนรู้เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานหลังเรี ยน (xˉ = 33.59, S.D. = 2.34)
สูงกว่าก่อนเรี ยน (xˉ = 13.52, S.D. = 2.87) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั ทีตังไว้
2. พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยภาพรวมในทุกด้านพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง (xˉ = 2.32, S.D. = 0.37)
เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถด้านการสืบค้นและจัดกระทําข้อมูล (xˉ = 2.39, S.D. =
113
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0.37) ความสามารถด้านการกําหนดปั ญหา(xˉ = 2.37, S.D. = 0.38) ความสามารถด้านการวางแผน
การทํางาน(xˉ = 2.34, S.D. = 0.35) ความสามารถด้านการลงมือปฏิบตั ิ (xˉ = 2.26, S.D. = 0.40) และ
ความสามารถด้านการนําเสนอข้อมูล (xˉ = 2.24, S.D. = 0.42) เป็ นลําดับสุดท้าย
3. ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยภาพรวมในทุกด้าน
พบว่าอยูใ่ นระดับสูง (xˉ = 2.68, S.D. = 0.33) เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถด้าน
การวางแผนการทํางาน (xˉ = 2.80, S.D. = 0.25) ความสามารถด้านกระบวนการทํางาน (xˉ= 2.64, S.D. =
0.38) และ ความสามารถด้านผลงานและการนําเสนอ (xˉ = 2.60, S.D. = 0.42) เป็ นลําดับสุดท้าย
4. ความคิดเห็ นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
โดยภาพรวมในทุกด้านพบว่าอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุด (xˉ = 4.63, S.D. = 0.13) เรี ยงลําดับจากมาก
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ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดสการเรี ยนรู้ (xˉ = 4.70, S.D. = 0.24) ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู้ (xˉ= 4.64,
S.D.= 0.18) และด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรี ยนรู ้ (xˉ = 4.54, S.D. = 0.21) เป็ นลําดับสุ ดท้าย

อภิปรายผลการวิจยั
การวิจยั เรื อง การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบ
โครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 สามารถอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจยั ได้ ดังนี
1. ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนรู้เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน หลังเรี ยน
(xˉ = 33.59, S.D. = 2.34) สูงกว่าก่อนเรี ยน (xˉ = 13.52, S.D. = 2.87) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทีตังไว้ ทังนีอาจเป็ นเพราะว่า
(1) ลัก ษณะเด่ น ของการจัด การเรี ยนรู้ แบบโครงงานคื อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ยน
การสอนทีให้นกั เรี ยนเป็ นผูต้ งประเด็
ั
นปัญหาซึงปัญหานันมาจากความสนใจใคร่ รู้ของตัวนักเรี ยนเอง
และลงมือค้นคว้าหาคําตอบในสิ งทีตนเองอยากรู้ มีก ารวางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเรี ยนรู้ด ้วยตนเองในลักษณะของการสํารวจค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งเรี ยนรู้ทีหลากหลายแล้วนําข้อมูลมาอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้เหตุผลประกอบจน
ได้ขอ้ สรุ ปที เป็ นคําตอบในเรื องนันๆและนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผูว้ ิจยั พบข้อสังเกตขณะทีดําเนินการทดลองว่า การทีนักเรี ยนต้องมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการเรี ยน
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ว่าจะต้องเรี ยนรู้ สิ งใดเพืออะไรและโดยวิธีก ารอย่างไร ทําให้นัก เรี ยนได้รั บประสบการณ์ต รง
เกิดการเรี ยนรู้ สามารถสะท้อนความรู้และทักษะผ่านการปฏิบตั ิงานจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ดว้ ย
ตนเองโดยองค์ความรู้ทีเกิดขึนนีย่อมมีความคงทนถาวรสามารถจดจําได้นาน ซึงการทีนักเรี ยนได้
แสวงหาความรู้ อย่างมีร ะเบี ยบแบบแผนด้ว ยตนเองเช่ น นี จึ งเป็ นการเรี ยนรู้ ทีมีค วามหมายต่ อ
นักเรี ยนอย่างแท้จริ ง ผลการวิจยั นี สอดคล้องกับแนวคิดของลัดดา ภู่เกียรติ (2544 : 19-20) และ
พจนา ทรัพย์สมาน (2549 : 6-7) ทีได้กล่าวถึงการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานไว้สอดคล้องกันว่าเป็ น
การจัดการเรี ยนรู้ ทีเน้นให้นักเรี ยนเรี ยนรู้และปฏิบตั ิ ดว้ ยตนเองโดยเชื อมันในศักยภาพการเรี ยนรู้
ของตนทําให้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างอิสระ ดังนันองค์ความรู้ทีถูกสร้างขึนจึงมีความหมายต่อ
นักเรี ยนจะอยูค่ งทนไม่ลืมง่ายและเป็ นรากฐานให้สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆได้อย่างไม่มีทีสิ นสุ ด
จากลัก ษณะเด่ น ของการจัด การเรี ยนรู้ แ บบโครงงานดัง ที กล่ า วมาย่อ มส่ ง ผลให้ นัก เรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีเป็ นกลุ่มทดลองได้รับการพัฒนาสติปัญญาและเกิดความรู้ความเข้าใจใน
บทเรี ยนจึงทําให้มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึนสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สิ ริมา วัชรากร(2546 :
74-75) เรื อง ผลของการเรี ยนแบบโครงงานเรื อง ปั ญหาสังคมในวิถีชีวิตในกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ทีพบว่าผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนมีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
(2) นักเรี ยนทีผ่านการเรี ยนรู้แบบโครงงานจะได้รับการฝึ กคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ เช่น การทํางานอย่างมี ระบบ การมีค วามรับผิดชอบต่องานที
ได้รั บมอบหมาย การตังใจทํางานและพยายามเอาชนะอุปสรรคทังปวงที อาจเกิ ด ขึ นขณะทํา
กิจกรรมเพือให้ผลงานของตนออกมาดีทีสุ ด เท่าที จะทําได้ และประการสําคัญคือ การฝึ กให้รู้จ ัก
กํากับตนเอง กํากับความต้องการในการเรี ยนและความเข้าใจในบทเรี ยนด้วยตัวของนักเรี ยนเอง ฯลฯ
หลังการทดลองสิ นสุดลงผูว้ ิจยั พบข้อสังเกตว่า นักเรี ยนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์เหล่านี เพิ มขึน
โดยสังเกตได้จากคําพูดของนักเรี ยนคนหนึงในชันทีกล่าวว่า “...รู้สึกว่าการเรี ยนแบบนี ฝึ กให้เรามี
ความรับผิดชอบมากขึน ได้ฝึกทักษะและนําความรู้ทีเรี ยนมาใช้ให้เกิดประโยชน์...” รวมทังสังเกต
จากพฤติ ก รรมของนัก เรี ยนและผลงานที ได้จ ากการปฏิ บัติ ว่ า มี พ ัฒ นาการดี ขึ น จึ ง มี ผ ลให้
นัก เรี ยนชันมัธ ยมศึก ษาปี ที 5 ที เป็ นกลุ่ม ทดลองมี ผลการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนสู ง กว่า ก่ อ นเรี ยน
ผลการวิจยั นีสอดคล้องกับแนวคิดของเพชรา วงศ์ประไพโรจน์ (2545 : 2-7) ทีกล่าวถึงจุดประสงค์
ของการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานไว้ว่า เพื อให้นักเรี ยนมีเจตคติ ทีดี ต่ อการปฏิบัติ งานอันเป็ น
การสร้างลักษณะนิสยั และจิตพิสยั ให้เกิดกับนักเรี ยนและยังสอดคล้องกับแนวคิดของสุชาติ วงศ์สุวรรณ
(2542 : 5) ทีกล่าวถึงบทบาทของนักเรี ยนทีเรี ยนรู้ แบบโครงงานไว้ว่า โครงงานเป็ นการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน ของสมาชิ ก ในกลุ่ ม เพราะถื อ ว่ า ทุ ก คนได้เ ข้า มามี ส่ ว นร่ วมในการค้น หาคํา ตอบ
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หาความหมายตลอดจนแนวทางแก้ไขปั ญ หา ทําให้เกิ ด กระบวนการเรี ยนรู้ การแลกเปลียน
ประสบการณ์ และความรู้ร ะหว่างนัก เรี ยนด้ว ยกัน รวมทังการปลูก ฝัง คุณ ธรรม จริ ยธรรมและ
ค่านิยมทังหลายให้เกิดมีขึนในตัวนักเรี ยนด้วยอีกเช่นกัน นอกจากนันยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของณัฐพร เลิศพิทยภูมิ (2549 : 59) เรื อง ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและพฤติกรรม
ในการอนุ รักษ์สิ งแวดล้อมของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนสาธิตในกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที เรี ยนผ่านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานมีระดับการเกิ ด
พฤติ ก รรมการอนุ รั ก ษ์สิ งแวดล้อมสู ง ขึ นหลังจากการทดลองและมี ร ะดับ การเกิ ด พฤติ ก รรม
การอนุรักษ์สิ งแวดล้อมสูงกว่ากลุ่มทีเรี ยนแบบปกติ
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2. ผลการวิจ ัยพบว่า พฤติ กรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยภาพรวมในทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง
(xˉ = 2.32, S.D. = 0.37) ทังนีอาจมีสาเหตุมาจาก
(1) นักเรี ยนไม่คุ ้นเคยกับวิธีก ารเรี ยนการสอนแบบมีนักเรี ยนเป็ นศูน ย์ก ลางทีต้อง
เผชิญและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ทําให้ขาดการพัฒนาทักษะการแก้ไขปั ญหา เนื องจากทีผ่านมา
พบแต่ ระบบการเรี ยนการสอนแบบเดิมที เน้น การท่องจําหรื อเน้นทฤษฎี มากกว่า การปฏิบัติและ
ทําการบ้านเท่าทีมีในหนังสื อเรี ยน การไม่เคยมีประสบการณ์ ทีตนต้องเป็ นผูแ้ สวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเองเช่นนีทําให้นกั เรี ยนขาดการเผชิญปัญหา ขาดการพิจารณาสาเหตุแห่ งปั ญหา ขาดการคิดหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาและขาดโอกาสในการปฏิบตั ิงานเพือแก้ไขปั ญหา ซึงเท่ากับว่านักเรี ยน
ขาดการพัฒนาทักษะแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน โดยผูว้ ิจยั พบข้อสังเกตว่าในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที 1
การทํากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มนักเรี ยนในเวลา 3 ชัวโมงเกิดความขลุกขลัก ไม่ราบรื นและทํางาน
เกินกําหนดเวลาถึงแม้ว่าสมาชิกกลุ่มจะร่ วมมือกันทํางานเป็ นอย่างดี แล้วก็ตาม อาจเป็ นเพราะว่า
นักเรี ยนแต่ละคนไม่คุน้ เคยกับวิธีการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ขาดประสบการณ์ การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองในการทํางาน ขาดการวางแผน/การประสานงานทีดีรวมทังขาดทักษะการแก้ไขปั ญหา
โดยดูได้จ ากค่าเฉลียของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนัก เรี ยนได้เพียง 1.50 จาก
คะแนนเต็ม 3.00 แสดงให้เห็นว่าเมือนักเรี ยนต้องเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิจริ งตาม
ขันตอนของการเรี ยนรู้ แบบโครงงานผิด แปลกไปจากการเรี ยนรู้ แบบเดิ มที คุ ้น เคย ทําให้เกิ ด
ความกังวลว่าจะต้องเริ มต้นอย่างไรและหากพบกับปัญหาขึนในระหว่างทํากิจกรรมตนเองจะแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องหรื อไม่ เมือเป็ นเช่นนีจึงเป็ นหน้าทีของครู ทีควรใช้วิธีการเรี ยนการสอนแบบ
มีนกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลางพร้อมกับฝึ กให้นักเรี ยนแก้ปัญหาด้วยวิธีสอนทีเหมาะสมอย่างสมําเสมอ
เพือพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้และคุณลักษณะดังกล่าวของนักเรี ยนเพือให้เป็ นไปตามจุดหมายของ
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเฉพาะในเรื องของการแก้ปัญหาที
นัก เรี ยนต้องฝึ กฝนเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื อง เพราะการแก้ปัญหาเป็ นความสามารถที ประกอบด้ว ย
หลายๆ ทักษะทีมีความซับซ้อนเข้าด้วยกัน เนื องจากเป็ นกระบวนการของการประยุกต์ใช้ความรู้
ทีได้รับมาก่อนเพือมาปรับใช้กบั สถานการณ์ใหม่ทีไม่คุน้ เคย เป็ นการประสานกันระหว่างความรู้
ความเข้าใจ ประสบการณ์เดิม เจตคติ ความเชือและความสามารถต่างๆ รวมถึงการมีความมันใจใน
ตนเอง (อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์ 2532 : 208-210 ; อาชวินี ไชยสุ นทร 2535 : 11) จึงจะทําให้ประสบ
ความสําเร็ จในการแก้ปัญหาได้
(2) ข้อจํากัด ด้านเวลา เนื องจากนัก เรี ยนมีภ าระงานในรายวิชาอืนเป็ นจํานวนมาก
รวมทังยังต้องเข้าร่ วมกับกิจกรรมเสริ มทีโรงเรี ยนจัดให้นอกเหนื อจากงานทีต้องปฏิบตั ิในระหว่าง
การทดลองของผูว้ ิจยั ประกอบกับการทีสมาชิกในชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 ส่วนหนึงมีตาํ แหน่ งเป็ น
คณะกรรมการนักเรี ยนที ต้องอุทิศเวลาเพือทํากิ จกรรมกับโรงเรี ยนอยู่เสมอโดยหลีกเลียงไม่ได้
การที นัก เรี ยนมีภ าระงานที ต้องปฏิบตั ิ และรั บผิดชอบมากมายเช่ น นี ส่ งผลต่ อการจัดการเรี ยนรู้
ผลการปฏิบตั ิในบางกิจกรรมของนักเรี ยนทีผูว้ ิจยั คาดหวังว่าน่าจะปฏิบตั ิได้ดีแต่กลับไม่เป็ นอย่างที
คาดหวัง อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนเกิดความกังวลเนื องจากต้องจัดสรรเวลาให้กบั กิจกรรมอืนด้ว ย
นอกจากนันยังอาจเป็ นเพราะข้อจํากัดด้านการจัด ตารางสอนของโรงเรี ยนทีกําหนดให้กลุ่มวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดชัวโมงเรี ยนแบบคาบเดียว แต่ทว่าทุกกิจกรรมของการทดลอง
ครั งนี ต้องใช้เวลาเรี ยนติ ด ต่ อกัน มากกว่านันเพือให้เกิ ด ความต่ อเนื อง เพราะการมีเวลาเรี ยนที
ไม่ต่อเนืองจะส่งผลต่อการปรับตัว ปรับความรู้สึกของนักเรี ยน ทําให้นักเรี ยนต้องเสี ยเวลาไปกับ
การทบทวนว่าในชัวโมงเรี ยนทีผ่านมาตนเองทํากิจกรรมใดค้างไว้ (ในการทดลองครังนี ผูว้ ิจยั ได้
แก้ปัญหานีโดยการขอสับเปลียนชัวโมงเรี ยนกับครู ท่านอืนเพือให้ได้เวลาเรี ยนสําหรับทํากิจกรรม
ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ชัวโมงจึงทําให้สามารถแก้ไขปัญหาในเรื องนีได้)

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

(3) ปัญหาด้านบุคลิกภาพส่วนตัวของนักเรี ยน ผูว้ ิจยั พบข้อสังเกตว่ามีนกั เรี ยนจํานวน
11 คนในชันเรี ยนทีมีบุคลิกภาพเงียบขรึ ม ไม่แสดงลักษณะความเป็ นผูน้ าํ ขาดความเชือมันและ
ไม่กล้าแสดงออกโดยกลัวว่าจะทําสิ งทีผิดพลาดหรื อกลัวเพือนหัวเราะเยาะ ทําให้ไม่กล้าซักถาม
ไม่กล้าแสดงความคิ ดเห็น และไม่แสดงบทบาท ซึ งในการแก้ไขอาจต้องใช้เวลานานที จะปรั บ
เปลียนความคิดเดิมทีมีอยู่ จึงเป็ นภาระหน้าทีสําคัญของครู ทีจะต้องแก้ไขให้นักเรี ยนเปลียนแปลง
พฤติกรรมเสี ยใหม่ ดังที ฉันทนา ภาคบงกช (2528 : 51,55) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนให้นักเรี ยน
รู้จกั แก้ปัญหาบรรลุจุดมุ่งหมายถึงขันนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ว่ามิใช่สิ งทีทําได้ง่ายๆ ควรต้อง
ใช้วิธีการฝึ กฝนทางด้านความคิดหรื อการอภิปรายโดยใช้ความคิดระดับสูง ดังนันครู จึงมีบทบาท
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สําคัญในการเสริ มสร้างให้นักเรี ยนได้มีโอกาสฝึ กคิดอยู่เสมอเพือจะทําให้เด็กมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
อนึ งเมือผูว้ ิจ ัยวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนเป็ นรายแผนการจัด
การเรี ยนรู้ พบว่ า ค่ า คะแนนเฉลี ยความสามารถในการแก้ปั ญหาของนัก เรี ยนในแผนการจัด
การเรี ยนรู้ ที 1 (xˉ =1.50, S.D. = 0.55) และแผนการจัดการเรี ยนรู้ที 2 (xˉ = 2.42, S.D. = 0.58) อยู่ใน
ระดับปานกลาง และพัฒนาสูงขึนอยู่ในระดับสูงในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที 3 (xˉ = 2.62, S.D. = 0.47)
และแผนการจัดการเรี ยนรู้ที 4 (xˉ = 2.73, S.D. = 0.44) อย่างต่อเนือง แสดงให้เห็นว่าหลังจากทีนักเรี ยน
ได้เรี ยนรู้ดว้ ยวิธีแบบโครงงานทําให้นกั เรี ยนได้รับการฝึ กฝน ฝึ กประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ มากขึน
ส่ งผลให้ความสามารถแก้ปัญหาของนักเรี ยนได้พฒั นาสูงขึนด้วยเช่นกัน ผลทีได้จากการวิจยั ครังนี
สอดคล้องกับแนวคิดของ Dewey (1976 : 130) ทีกล่าวว่าวิธีสอนทีดีจะต้องรู้จกั ฝึ กคนโดยให้ลงมือ
ปฏิบตั ิและเผชิญสถานการณ์จริ งซึงจะทําให้เกิดข้อค้นพบด้วยตนเองและได้พฒั นาความสามารถใน
การแก้ปัญหาให้สูงขึ น นอกจากนันยังสอดคล้องกับแนวคิ ดของ นฤมล ยุตาคม (2543 : 37-38) ;
สุ พิน ดิษฐสกุล (2543 : 52) และสมประสงค์ น่ วมบุญลือ (http://my.opera.com/ somprasong/blog/) ที
กล่าวถึงประโยชน์ของการเรี ยนรู้ดว้ ยโครงงานว่าช่วยพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นนักทีคิดเป็ น ทําเป็ นและ
สามารถแก้ปัญหาต่ างๆที อาจเกิ ดขึ นได้ในทุ กขันตอนของการเรี ยนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจ ัย
ของณัฐพร เลิศพิทยภูม(ิ 2549 : 59) เรื อง ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและพฤติกรรมในการ
อนุ รักษ์สิ งแวดล้อมของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนสาธิ ตในกรุ งเทพมหานคร ที พบว่า
นักเรี ยนทีเรี ยนวิชาสังคมศึกษาโดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานได้ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต
ของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาสู งขึ นหลังจากการทดลอง และงานวิจ ัยของวูดินเกอร์
(Wurdinger 2011 : Abstract) ทีได้ทาํ วิจยั เชิงสํารวจแบบออนไลน์เกียวกับการพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักเรี ยนทีใช้การเรี ยนรู้ดว้ ยโครงงาน ผลการวิจยั พบว่าการเรี ยนรู้ดว้ ยโครงงานสามารถพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และการจัดการเวลาของนักเรี ยนให้สูงขึนได้
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3. ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่ในระดับสูง (xˉ = 2.68, S.D. = 0.33) ทังนี อาจเป็ นเพราะว่าการจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานใช้กระบวนการกลุ่มเป็ นกิจกรรมหลัก ในการเรี ยนรู้ ของนัก เรี ยนซึ งเป็ นไป
ตามแนวคิดทฤษฎีการทํางานกลุ่มทีว่า การทํางานกลุ่มให้ประสบความสําเร็ จ ได้นันสมาชิกต้องมี
ปฏิสมั พันธ์ร่วมกันทังในด้านการกระทํา ความรู้สึก ความคิด ร่ วมกันตัดสิ นใจ การติดต่อสื อสาร
สนับสนุ น และส่ งเสริ มกัน ในทางบวกโดยถือว่าทุ กคนมีส่วนร่ วมรั บผิดชอบในผลงานของกลุ่ม
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ผูว้ ิจยั พบข้อสังเกตว่าการทําโครงงานของนักเรี ยนในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที 3 สมาชิกกลุ่มทุกคน
รู้ สึ ก ภาคภูมิ ใ จกับ ผลงานของกลุ่ม ตนเป็ นอย่างมากเนื องจากเป็ นผลงานที ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ วม
สร้างสรรค์ ถือเป็ นประสบการณ์ทีหาไม่ได้จากตําราเรี ยนหรื อจากการบอกเล่าของผูอ้ ืน สร้างความ
ประทับใจและมีคุณค่าต่อความทรงจําของนักเรี ยนเป็ นอย่างมาก ดังช่วงหนึ งทีตัวแทนกลุ่มของ
นักเรี ยนได้กล่าวขอบคุณกับวิทยากรท้องถิ นเมือการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเสร็ จสิ นลงว่า “...หนู รู้สึก
ว่าวันนี เป็ นวันที หนู ได้ใช้เวลาอย่างคุ ้มค่าจากการเรี ยนเพราะได้รับความรู้ ความสนุ กสนานและ
ประสบการณ์มากมาย หนู และเพือนๆได้ทาํ ในสิ งทีไม่เคยทํามาก่อน ได้แสดงความสามารถและ
ความคิดเห็นอย่างเต็มที หนูคงจดจําวันดีๆอย่างนีตลอดไปมันเป็ นประสบการณ์ทีดีในชีวิตของหนู
...” ข้อสังเกตอีกประการหนึงทีผูว้ ิจยั ค้นพบคือ การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานเน้นกระบวนการ
มากกว่าเน้นเนือหาสาระของการเรี ยนการสอน ทําให้นกั เรี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู้อย่างแท้จริ งโดย
สามารถกําหนดกระบวนการทํางานเพือการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ดว้ ยตนเอง ตังแต่ขนการกํ
ั
าหนด
ปั ญหาซึ งเป็ นขันตอนแรกไปจนถึงขันนําเสนอข้อมูลเพือพิสูจน์เหตุ และผลของปั ญหาซึ งเป็ น
ขันตอนสุ ด ท้ายรวมถึงยังสามารถประเมินผลการทํางานของตนเอง สิ งเหล่านี ทําให้นัก เรี ยน
เกิดความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู้ ฝึ กให้กล้าแสดงออกทางความคิด ฝึ กการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ืน มีการระดมความคิดเห็นและแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน ส่งผลให้
นักเรี ยนเกิดการพัฒนาตนเองในด้านการแสวงหาความรู้ การปรับตัวให้อยูไ่ ด้ในสังคม การทํางาน
ร่ ว มกับผูอ้ ืนเพราะการทํางานร่ ว มกัน จะทําให้ทุก คนรู้ สึก ว่าตนมีค วามสําคัญต่ อกลุ่มเท่ าๆกัน
เกิดความเชือมันในตัวเองและช่วยให้เกิดแนวคิดหลากหลาย การมีบรรยากาศการเรี ยนรู้อย่างเป็ น
กันเองเช่นนีย่อมทําให้นกั เรี ยนรู้สึกสบายใจและไม่เคร่ งเครี ยด (Young 1972 : 634) สอดคล้องกับ
คํากล่าวของดัน (Dunn 1972 : 154) ทีว่าการสร้างกลุ่มเล็กๆ ทีมีความสัมพันธ์ต่อกันในการเรี ยน
จะเป็ นการป้ องกันไม่ให้เด็กมีค วามรู้สึกโดดเดียวหรื ออยู่คนเดียวเนื องจากมีการทํางานร่ ว มกัน
และช่ว ยกัน รับผิดชอบในงานด้ว ยความเชือมันในตนเอง และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
วิไล เดชตุม้ (2552 : 111) ทีทําการศึกษาความสามารถในการเรี ยนรู้ดว้ ยการทําโครงงานโดยใช้
แหล่งเรี ยนรู้ ในวัด โพธิ ของนัก เรี ยนชันมัธยมศึก ษาปี ที 3 ผลการวิจ ัยพบว่า ผลการประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงานโดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ในวัด โพธิ ของนัก เรี ยนมีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต
เท่ากับ 51.58 จากคะแนนเต็ม 60 คิดเป็ นร้อยละ 85.96 สูงว่าเกณฑ์ทีกําหนดคือร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และผลการวิจยั ของโธมัส (Thomas 2000 : Abstract) ทีทําวิจยั
เกียวกับการสอนแบบโครงงานในช่วงปี ค.ศ.1990-2000 พบว่าการสอนแบบโครงงานช่วยเพิ มทักษะ
กระบวนการด้านต่างๆของนักเรี ยนรวมทังความสามารถทางภาษาและผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
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4. ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานโดยภาพรวมในทุกด้านอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด (xˉ = 4.63, S.D. = 0.13) เรี ยงลําดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการเรี ยนรู้ (xˉ= 4.70, S.D. = 0.24) ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู้
(xˉ = 4.64, S.D. = 0.18) และ ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรี ยนรู้(xˉ = 4.54, S.D. = 0.21) เป็ นลําดับ
สุดท้าย เมือพิจารณาเป็ นรายข้อในแต่ละด้านเริ มจากด้านการจัดการเรี ยนรู้พบว่า นักเรี ยนเห็นด้วย
มากที สุ ด ในข้อการจัด การเรี ยนรู้แบบโครงงานช่ว ยให้บรรยากาศในการเรี ยนรู้ สนุ กสนานเป็ น
กันเองระหว่างเพือนในห้องเรี ยนเป็ นลําดับที 1 และการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยน
มีอิสระในการเรี ยนรู้ เป็ นลําดับสุ ดท้าย ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า นัก เรี ยนมีค วามสุ ขในการเรี ยนรู้
เนื องจากได้ศึก ษาค้นคว้าเรื องทีตนเองเป็ นผูเ้ ลือกจากแหล่งเรี ยนรู้ หลากหลาย ได้ทาํ กิจ กรรมที
ตอบสนองต่อการเรี ยนรู้แบบมีนกั เรี ยนเป็ นสําคัญในบรรยากาศการเรี ยนทีเป็ นกันเอง ทําให้รู้สึก
สบายใจโดยเฉพาะกิจกรรมในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที 3 ทีนักเรี ยนมีกิจกรรมทําโครงงานสํารวจ
ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ผูว้ ิจยั พบข้อสังเกตว่านักเรี ยนชืนชอบมากทีได้ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลกับ
ผูร้ ู้ตามแหล่งเรี ยนรู้ในหมู่บ้าน ทําให้เกิ ดประสบการณ์ตรงและได้รั บรู้ขอ้ มูลจริ งทีไม่ได้มาจาก
แค่เพียงในหนังสือเรี ยน ได้รู้จกั การปรับตัวให้มีมรรยาททีเหมาะสม มีมนุ ษยสัมพันธ์ทีดีกบั ผูอ้ ืน
ได้ใช้ปฏิภ าณไหวพริ บในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที เกิ ด ขึ นในระหว่างการเรี ยนรู้ เป็ นไปตาม
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสร้ างความรู้ ดว้ ยตนเองที ว่า การจัด การเรี ยนรู้ ค วรมีบรรยากาศที มีทางเลือก
หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ ให้นักเรี ยนทีมีความถนัดความสามารถและประสบการณ์
แตกต่างกันได้ช่วยเหลือซึงกันและกันสร้างสรรค์ค วามรู้และผลงานและพัฒนาทักษะทางสังคม
ภายใต้บรรยากาศทีอบอุ่นเป็ นมิตรและมีความสุข (พจนา ทรัพย์สมาน 2549 : 6-7) ในด้านบรรยากาศ
การเรี ยนรู้พบว่า นักเรี ยนเห็นด้วยมากทีสุดในข้อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานมีกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที ฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่ม เป็ นลําดับ ที 1 และการจัด การเรี ยนรู้ แบบโครงงานช่ ว ยให้
ฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมทีตนเองไม่ถนัดไปพร้อมกับการเรี ยนเนื อหาสาระ เป็ นลําดับสุ ดท้าย ทังนี อาจ
เป็ นเพราะว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานเน้นการนําระบบการทํางานกลุ่มมาใช้จดั กิจกรรม
ให้กบั นักเรี ยน สมาชิกภายในกลุ่มจะมีระดับความสามารถแตกต่างกัน ทุกคนร่ วมมือกันทํางาน
อย่างมีลาํ ดับขันตอน มีการช่วยกันแก้ปัญหาสรุ ปอภิปรายและนําเสนอผลงาน การได้ช่วยเหลือ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ระหว่างกันในกลุ่มเช่นนี ส่ งผลให้ก ารจัด การเรี ยนรู้บรรลุผลตามความมุ่งหวัง
ในด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรี ยนรู้พบว่านักเรี ยนเห็นด้วยมากทีสุดในข้อการจัดการเรี ยนรู้แบบ
โครงงานช่วยให้นักเรี ยนเกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั เพือนเป็ นลําดับที 1 และการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานช่ ว ยให้นัก เรี ยนช่ ว ยเหลือ ผูอ้ ืนมากขึ นเป็ นลําดับสุ ด ท้าย ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า
โครงงานเป็ นการเรี ยนรู้ ร่ ว มกัน ของสมาชิ ก ในกลุ่มเพราะถือ ว่าทุ ก คนได้เข้า มามีส่ว นร่ ว มใน
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การค้นหาคําตอบหาความหมายตลอดจนแนวทางแก้ไขปั ญหานําสู่การแลกเปลียนประสบการณ์
และพืนฐานความรู้ระหว่างนักเรี ยนด้วยกัน ความสามารถด้านต่างๆทีมีอยูใ่ นตัวของนักเรี ยนจะถูก
กระตุน้ ให้ได้แสดงออกมาอย่างเต็มทีขณะทีปฏิบัติกิจกรรม เช่น เดียวกับทักษะต่ างๆ ทีจําเป็ น
สําหรับชีวิต เช่น ทักษะการทํางาน ทักษะการอยูร่ ่ วมกัน ทักษะการจัดการฯลฯ จะถูกนํามาใช้อย่าง
เต็มศักยภาพในขณะทีร่ ว มกันแก้ปัญหาทีเกิด ขึนระหว่างการทําโครงงาน รวมทังมีการปลูกฝั ง
ความเป็ นประชาธิปไตย คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมทังหลายขณะทีทุกคนร่ วมกันทํางานทําให้
การเรี ยนรู้มีความหมายต่อนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง(สุ ชาติ วงศ์สุวรรณ 2542 : 5) ดังที ไฮนส์ (Haines
2002 : 3-4 อ้างถึงในอติกานต์ ทองมาก 2552 : 20)ได้กล่าวถึงประโยชน์ทีนักเรี ยนจะได้รับจาก
การทําโครงงานไว้ว่า โครงงานเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนผูม้ ีความรู้ ความสามารถต่างกันได้ทาํ งาน
ร่ วมกันและได้แสดงออกอย่างเท่าเทียมกัน นักเรี ยนซึงอ่อนในด้านใดด้านหนึงอาจใช้ความสามารถ
พิเศษด้านอืนของตนช่วยให้งานสําเร็ จได้ไม่แพ้ผอู้ ืน
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ผลจากการวิเคราะห์เนือหาจากแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปิ ดเกียวกับปั ญหาสรุ ป
ได้ว่าในการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มมีนกั เรี ยนจํานวน 11 คนในชันเรี ยนทีค่อนข้างเงียบขรึ มและเข้าร่ วม
แสดงความคิดเห็นกับกลุ่มค่อนข้างน้อยทังนีอาจเป็ นเพราะว่า นักเรี ยนไม่เข้าใจบทบาทของตนทีมี
ต่ อกลุ่มว่ าโครงงานเป็ นการเรี ยนรู้ ร่ ว มกัน ของสมาชิ ก ในกลุ่ ม จึ งเป็ นหน้าที ของครู ทีต้อ งให้
คําปรึ กษาและแนะนําให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตนในบทบาททีถูกต้องเพือให้เป็ นไปตามแนวทางการนํา
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ทีให้ความสําคัญกับ วิธีการเรี ยนรู้ของ
บุคคลและกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเชือว่าการเรี ยนรู้ เป็ นเรื องเฉพาะตัว ของบุค คลและการสร้าง
ความรู้เป็ นกระบวนการทีเกิดจากความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ ทงด้
ั านสติปัญญาและสังคม
(พจนา ทรัพย์สมาน 2549 : 6) นอกจากนีกลุ่มนักเรี ยนยังพบปั ญหาด้านเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรม
ไม่เพียงพอทังนีอาจเกิดจากนักเรี ยนขาดประสบการณ์เรื องการแบ่งงานภายในกลุ่มและการจัดสรร
เวลาไม่เหมาะสมกับกิจกรรมซึงล้วนต้องใช้เวลาในการคิด พิจารณา วิเคราะห์คาํ ถาม หาคําตอบและ
ตรวจสอบคําตอบดังนันครู ทีปรึ กษาจะต้องเข้ามามีบทบาทสําคัญในการให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน
ดังที โพลยา (Po1ya 1957 อ้างถึงใน สิริพร ทิพย์คงและคณะ 2544 : 70-72) ได้กล่าวว่า งานทีสําคัญ
ที สุ ด ของครู คื อ การให้ค วามช่ ว ยเหลื อในกรณี ที นัก เรี ย นมีปั ญหาทํา ไม่ ไ ด้แ ละต้องการความ
ช่วยเหลือด้วยการเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาและช่วยกระตุน้ ให้ใช้วิธีการคิดทีแตกต่างจากวิธีเดิมทีเคย
ใช้เพือให้นกั เรี ยนประสบกับความสําเร็ จในการแก้ปัญหา
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ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะทีเห็นว่าน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู้
และการศึก ษาครั งต่ อไปซึ งประกอบด้ว ย ข้อเสนอแนะทั วไป และ ข้อเสนอแนะเพือการวิจ ัย
ครังต่อไปโดยมีรายละเอียด ดังนี
ข้ อเสนอแนะทัวไป
ข้อเสนอแนะเพือการนําผลไปใช้
1. ครู ควรให้ความสําคัญกับการปฐมนิเทศเพือเตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยนก่อนการทดลอง
ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื องรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ขันตอนการเรี ยนรู้
บทบาทของนักเรี ยนและครู ในการทํากิจกรรม การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เพือให้ทุกฝ่ ายเข้าใจ
กระบวนการเรี ยนการสอนชัดเจน
2. ในห้องเรี ยนทีไม่คุน้ เคยกับการจัดเรี ยนรู้แบบโครงงาน ครู ควรใช้กิจกรรมทีศึกษาภายใน
ห้องเรี ยนก่อนเพือสร้างความคุน้ เคยและมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิกิจกรรมให้กบั นักเรี ยนก่อนที
จะต้องออกไปปฏิบตั ิกิจกรรมในแหล่งเรี ยนรู้นอกห้องเรี ยน
3. ครู ควรเตรี ยมแหล่งข้อมูล สือ/อุปกรณ์ทีทันสมัยอย่างเพียงพอต่อการใช้เป็ นแหล่งศึกษา
ค้นคว้าของนักเรี ยนเพือไม่ให้เสียเวลาในการทํากิจกรรม
4. ควรเชิญบุคคลภายนอกทีเกียวข้องกับการเรี ยนรู้มาร่ วมประเมินโครงงานนอกเหนื อ จาก
การประเมินจากครู ฝ่ายเดียวเช่น วิทยากรของแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนเพือทําให้ผลการประเมินมีความ
เทียงตรงมากขึน
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ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไป
1. ควรนําการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานไปใช้จดั การเรี ยนรู้เพือศึกษาและพัฒนา
คุณลักษณะอืนๆนอกเหนือจากความสามารถในการแก้ปัญหา เช่น การคิด การสือสาร เป็ นต้น
2. ควรมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนทังในด้าน
ปริ มาณและคุณภาพร่ วมด้วยเพือให้ได้ขอ้ มูลทีมีประสิทธิภาพยิงขึน
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือทีใช้ ในการวิจยั

132

รายชือผู้เชียวชาญ
รายชือผูเ้ ชียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นริ นทร์ สังข์รักษา
อาจารย์ประจําภาควิชาพืนฐานทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหา
2. อาจารย์อนัน ปันอินทร์
อาจารย์ประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผูเ้ ชียวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู้
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3. อาจารย์ ดร.มนัสนันท์ นําสมบูรณ์
อาจารย์ประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผูเ้ ชียวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู้
4. อาจารย์สาธิต จันทรวินิจ
รองหัวหน้าภาควิชาพืนฐานทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผูเ้ ชียวชาญด้านการวัดและการประเมินผล
5. อาจารย์ภาณี คูสุวรรณ์
ครู อนั ดับ ค.ศ. 4 วิทยฐานะเชียวชาญ
โรงเรี ยนสายธรรมจันทร์ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหา
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ส ณภาพของเครืองมือทีใช้ในการวิจยั
1. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยผูเ้ ชียวชาญ
2. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรูโ้ ดยผูเ้ ชียวชาญ
3. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา
ตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานโดยผูเ้ ชียวชาญ
4. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานโดยผูเ้ ชียวชาญ
5. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานโดยผูเ้ ชียวชาญ
6. ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ค่าความเชือมัน(Reliability) ของแบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู้
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ตารางที 10

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน

รายการประเมิน

ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ

∑R

IOC

+1

5

1.00

+1

+1

5

1.00

+1

+1

5

+1

+1

5

คนที 1

คนที 2

คนที 3

คนที 4

คนที 5

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1. องค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ (ภาพรวม)
1.1 การก ําหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ครบตามรู ปแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีลาํ ดับขันตอนอย่างเป็ นระบบ
2. ความคิดรวบยอด

+1
+1
+1
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
าง + 1
สำนกั
+1
+1

2.1 แสดงความคิดรวบยอดของเนือหาหรื อแก่นของเรื อง
2.2 สอดคล้องสัมพันธ์ก ับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
และสาระการเรี ยนรู ้
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
3.1 สอดคล้องก ับตัวชีวัด

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

3.2 มีความถูกต้องตามหลักการเขียน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

3.3 มีความชัดเจนสามารถวัดพฤติกรรมได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

4.1 สอดคล้องก ับตัวชีวัด

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

4.2 ถูกต้องตามหลักวิชาการและทันสมัย

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

4.3 ครบถ้วนเพียงพอทีจะเป็ นพืนฐานในการสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่หรื อพฤติกรรมหรื อทักษะทีต้องการ
5. การวัดและประเมินผล

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

5.1 วิธีวดั และเครื องมือวัดสอดคล้องก ับพฤติกรรม
ทีก ําหนดในจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5.2 วิธีวดั และเครื องมือวัดสอดคล้องก ับขันตอนและ
กระบวนการในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
5.3 ใช้วิธีวดั และประเมินผลหลายๆวิธี
ตามสภาพความเป็ นจริ ง
5.4 เกณฑ์การประเมินมีความสอดคล้องก ับ
ระดับความสามารถของนักเรี ยน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

4. สาระการเรียนรู้
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ตารางที 10 (ต่อ)
ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ

รายการประเมิน

∑R

IOC

+1

5

1.00

+1

+1

5

1.00

+1

+1

5

1.00

+1

+1

5

1.00

คนที 1

คนที 2

คนที 3

คนที 4

คนที 5

6.1 สอดคล้องก ับตัวชีวัดและสาระการเรี ยนรู ้

+1

+1

+1

+1

6.2 สอดคล้องก ับความต้องการ ความสามารถ
และวัยของนักเรี ยน
6.3 ขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความชัดเจน

+1

+1

+1

+1

+1

+1

6. กิจกรรมการเรียนรู้

+ 1ุด + 1
+1
ม
ส
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
ง
สำน

6.4 ขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เหมาะสมก ับเวลา
สถานทีและสภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน
และแหล่งเรี ยนรู ้
6.5 ขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น่าสนใจ จูงใจให้
กระตือรื อร้นทีจะเรี ยนรู ้และเข้าร่ วมกิจกรรม
6.6 ขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
6.7 ขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใช้วิธีการสื บค้น
ความรู ้ได้หลายวิธี
6.8 ขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นไปตาม
หลักวิธีสอนแบบโครงงาน
7. สือการเรียนรู้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

7.1 สอดคล้องก ับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

7.2 สอดคล้องก ับสาระการเรี ยนรู ้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

7.3 สอดคล้องก ับกิจกรรมการเรี ยนรู ้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

7.4 เหมาะสมก ับวัย ความสนใจ ความสามารถ
ของนักเรี ยน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

ค่ าเฉลียรวม

1.00
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ตารางที 11

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
จุดประสงค์

อธิ บายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

เสนอแนะแนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได้
อธิ บายแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า
และบริ การได้
สรุ ปความรู้เกียวกับระบบสหกรณ์ได้

ประเภท

คนที
1

คนที
2

คนที
3

คนที
4

คนที
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความรู้ความจํา
ความรู้-ความจํา
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
นําไปใช้
นําไปใช้
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
วิเคราะห์
ประเมินค่า

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

5
5

1.00
1.00

5

1.00

5

1.00

5

1.00

5
5

1.00
1.00

5

1.00

5
5

1.00
1.00

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ความเข้าใจ
ความรู้ความจํา
ความรู้ความจํา
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
ความเข้าใจ
นําไปใช้
ประเมินค่า
ความเข้าใจ

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

5

1.00

5
5

1.00
1.00

5

1.00

5
5

1.00
1.00

5

1.00

5
5

1.00
1.00

5

1.00

21
22
23
24
25
26
27
28
29

ความรู้ความจํา
ความรู้ความจํา
นําไปใช้
วิเคราะห์
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

5

1.00

5
5

1.00
1.00

5

1.00

5

1.00

5

1.00

5
5

1.00
1.00

5

1.00

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

วิ เ คราะห์ ปั จจั ย ที มี ส่ วนส่ ง เสริ มหรื อเป็ น
อุปสรรคต่อการดําเนินการของระบบสหกรณ์
ในชุมชนได้
สํา รวจ อภิ ป รายแนวทางการบริ หารจั ด การ
ระบบสหกรณ์ ใ นชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้
อธิ บายประโยชน์ของระบบสหกรณ์ทีมีผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศได้
สรุ ปความรู้เกียวกับเศรษฐกิจชุมชน ได้
อธิ บายแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
สํารวจและวิเคราะห์ปั ญหา สาเหตุ ของปั ญหา
แนวทางทีใช้ในการแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ
ที เกิด ขึ นในชุ มชนตามหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้

ผู้เชียวชาญ

ข้ อ

∑R IOC
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ตารางที 11 (ต่อ)
ผู้เชียวชาญ

∑R IOC

จุดประสงค์

ข้ อ

ประเภท

คนที
1

คนที
2

คนที
3

คนที
4

คนที
5

อภิ ป รายความสํา คัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุ ม ชนให้เ ข้ม แข็ ง ตามหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้
บอกเป้ าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศได้
อธิ บายความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้
อธิ บายสาระสําคัญ ผลดีและผลเสี ยทีเกิดจาก
การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ของประเทศไทยฉบับที 1 - 10 ได้

30

ประเมินค่า

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

31

ความเข้าใจ

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

32

ความรู้ความจํา

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

5
5

1.00
1.00

5

1.00

5
5

1.00
1.00

5

1.00

5

1.00

5

1.00

ด
ุ
33อสม
ความรู
้ความจํ
า +1
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
สำ 34 ความรู้ความจํา ง + 1

อธิ บายวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 ได้

35
36
37
38
39
40

ความเข้าใจ
วิเคราะห์
วิเคราะห์
ความรู้ความจํา
ความเข้าใจ
ความรู้ความจํา

ค่ าเฉลียรวม

+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.00
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ตารางที 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา
ตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ

รายการประเมิน

∑R

IOC

+1

5

1.00

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

5

1.00

คนที 1

คนที 2

คนที 3

คนที 4

คนที 5

1.1 เสนอเงือนไขจําเป็ นของการเกิดปั ญหาได้

+1

+1

+1

+1

1.2 สรุ ปสิ งทีเป็ นปั ญหาได้

+1

+1

+1

1.3 อธิบายสาเหตุของปั ญหาได้มากกว่าหนึ งแนวคิด

+1

+1

1.ความสามารถด้ านการกําหนดปัญหา

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส
+1 +1

2. ความสามารถด้ านการวางแผนการทํางาน
2.1 ร่ วมปรึ กษาหารื อก ับเพือนในกลุ่ม

2.2 มีขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ในการวางแผนการทํางาน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

2.3 ก ําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลได้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

3.1 สื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

3.2 จัดระบบข้อมูลเป็ นกลุ่มให้เข้าใจง่าย

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

3.3 โยงความสัมพันธ์ของเหตุและผลของข้อมูลในเรื องทีสื บค้นได้

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

4.1 บันทึกผลความรู ้โดยใช้ภาษาทีถูกต้องตามหลักภาษา

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

4.2 ลําดับข้อมูลได้ดีและไม่สับสน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

4.3 ประเมินผลงานของตนเองว่าบรรลุผลตามเป้ าหมายของกลุ่มหรือไม่

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

5.1 ถ่ายทอดข้อมูลให้ผอู ้ ืนเข้าใจได้ง่ายและกระจ่างชัด

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

5.2 ตอบคําถาม/ข้อสงสัยของเพือนในเรื องทีสื บค้นมาได้ชดั เจน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

5.3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดข้อมูลให้ผอู ้ ืนชวนติดตาม

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

3. ความสามารถด้ านการสืบค้ นและจัดกระทําข้ อมูล

4. ความสามารถด้ านการลงมือปฏิบตั ิ

5. ความสามารถด้ านการนําเสนอข้ อมูล

ค่าเฉลียรวม

1.00
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ตารางที 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน
ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ

รายการประเมิน

∑R

IOC

+1

5

1.00

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

5

1.00

คนที 1

คนที 2

คนที 3

คนที 4

คนที 5

1.1 การกําหนดเรื องทีศึกษา

+1

+1

+1

+1

1.2 การกําหนดปัญหาและตังสมมติฐาน

+1

+1

+1

1.3 การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงาน

+1

+1

1.4 การกําหนดวัสดุอุปกรณ์และเครื องมือ
ในการสื บค้น
1.5 การแบ่งภาระหน้าทีให้สมาชิก

+1

+1

1. ความสามารถด้ านการวางแผนการทํางาน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก+ล1 าง+ 1
ห
ก
ั
น
ำ
+
1
ส

2. ความสามารถด้ านกระบวนการทํางาน
2.1 การกําหนดวิธีการและขันตอนการดําเนิ นงาน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

2.2 การปฏิบตั ิตามวิธีการและขันตอนที กําหนด

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

2.3 การใช้วสั ดุอุปกรณ์และเครื องมือในการทํางาน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

2.4 ข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งประกอบการทําโครงงาน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

2.5 การบันทึกข้อมูลและจัดกระทําข้อมูล

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

2.6 การสรุ ปและเรี ยบเรี ยงข้อมูล

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

2.7 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

2.8 การแสดงบทบาทตามทีได้รับมอบหมาย
ของสมาชิก
2.9 ความมีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงาน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

2.10 ทํางานเสร็จตรงเวลา

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.oo

3.2 ข้อมูลทีนํามาจัดแสดง

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

3.3 ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

3.4 ความพร้อมในการนําเสนอโครงงาน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

3.5 การตอบข้อซักถามในการนําเสนอผลงาน

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

3. ความสามารถด้ านผลงานและการนําเสนอ
3.1 การจัดทํารู ปเล่มรายงาน

ค่าเฉลียรวม

1.00
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ตารางที 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ

รายการประเมิน
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คนที 1

คนที 2

คนที 3

คนที 4

คนที 5

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1. ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานน่าสนใจ
ทําให้นกั เรี ยนอยากเข้าร่ วมกิจกรรม
1.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
บรรยากาศในการเรี ยนรู ้สนุกสนานเป็ น
กันเองระหว่างเพือนในห้องเรี ยน
1.3 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้
1.4 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
1.5 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยน
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กล้าแลกเปลียนความรู ้/ความคิดเห็นกับเพือน

2. ด้ านการจัดการเรี ยนรู้
2.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมีกิจกรรม
การเรี ยนการสอนทีฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่ม
2.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนกล้าคิด กล้าตอบคําถามและ
กล้าแสดงความคิดเห็น
2.3 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนได้คน้ พบความรู ้ดว้ ยตนเองจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
2.4 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
ฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมทีตนเองไม่ถนัดไป
พร้อมกับการเรี ยนเนือหาสาระ
2.5 นักเรี ยนต้องการให้ครู จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ย
วิธีการเรี ยนรู ้แบบโครงงานอีกในเนือหา
สาระอืนๆ
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ตารางที 14 (ต่อ)
ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ

รายการประเมิน
3. ด้ านประโยชน์ ทีได้ รับจากการเรี ยนรู้
3.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนสามารถนําความรู ้ทีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนเกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั เพือน
3.3 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนช่วยเหลือผูอ้ ืนมากขึน
3.4 นักเรี ยนมีความรู ้สึกว่าการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนทํางานได้
อย่างเป็ นระบบและรอบคอบ
3.5 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนเข้าใจเนือหาได้ง่ายและชัดเจน
ค่าเฉลียรวม
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ตารางที 15

ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) รายข้อของข้อสอบและค่าความเชือมัน
(Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ข้ อ
p
p
r
0.43
0.74
21
0.54
0.50
0.75
22
0.45
0.53
0.43
23
0.50
0.63
0.36
24
0.28
0.40
0.53
25
0.48
0.40
0.52
26
0.43
0.53
0.45
27
0.50
0.50
0.40
28
0.55
0.40
0.85
29
0.45
0.28
0.58
30
0.25
0.50
0.40
31
0.38
0.43
0.58
32
0.45
0.43
0.56
33
0.43
0.60
0.33
34
0.53
0.48
0.38
35
0.55
0.45
0.62
36
0.50
0.58
0.35
37
0.43
0.38
0.86
38
0.30
0.30
0.61
39
0.55
0.65
0.23
40
0.33
แบบทดสอบมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.92
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r
0.58
0.34
0.53
0.58
0.39
0.58
0.40
0.40
0.58
0.56
0.85
0.56
0.85
0.43
0.44
0.47
0.85
0.53
0.33
0.62

หมายเหตุ
1. ข้อสอบทังหมด 40 ข้อจะมีความยากง่าย (p) ตามเกณฑ์ระหว่าง 0.20 – 0.80
ค่าอํานาจจําแนก (r) ตามเกณฑ์ตงแต่
ั 0.20 ขึนไป
2. ข้อสอบมีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.25 – 0.65 และ
มีค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง 0.23 - 0.86
3. แบบทดสอบมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.92
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ตารางที 16 การปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และผูเ้ ชียวชาญ
แผนการสอน
ที

รายการทีถูกปรับปรุ ง

1

ปรับสถานการณ์ทีใช้กาํ หนดปัญหา
ใหม่ จากเดิม
สถานการณ์ : วิทยากรพิเศษ
เมือนักเรี ยนได้รับเชิญให้เป็ นวิทยากร
พิเศษไปบรรยายให้ความรู้กบั นักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรี ยน
แห่งหนึงในสัปดาห์หน้า ในหัวข้อ
ต่อไปนี
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการนํามาประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิตของ ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน
2.การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ในภาคการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การค้าและบริ การ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

รายการทีปรับปรุ ง
แก้ไขเป็ น
สถานการณ์ : เหตุเกิดทีหมู่ 5 ชุมชนคลองตาคด
ผลจากการประชุมสภาชาวบ้านของหมู่ 5
ชุมชนคลองตาคดในสามเดือนทีผ่านมา ทําให้
ผูใ้ หญ่แก้วทราบว่าขณะนีชาวบ้านกําลังมีปัญหา
ทางการเงิน หลายครอบครัวทีกูเ้ งินของกองทุน
หมู่บา้ นขอผัดผ่อนการส่ งเงินค่างวดคืนโดยต่าง
ให้เหตุผลเดียวกันว่ารายได้จากการประกอบ
อาชีพไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ทีเพิ มสู งขึน ผูใ้ หญ่แก้วคิดว่าทางออกทีดีทีสุ ด
สําหรับการแก้ปัญหานีคือการนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ งควรแนะนําให้
ชาวบ้านมีความรู ้ตามหัวข้อต่อไปนี
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ
อะไร
2. การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของตนเอง
ครอบครัว และชุมชน เพือแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจทําได้อย่างไร
3. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริ การทํา
ได้อย่างไร
แต่ผใู ้ หญ่แก้วไม่มีขอ้ มูลในเรื องเหล่านี
อยูเ่ ลย จึงมาขอความช่วยเหลือจากนักเรี ยนให้
ช่วยสื บค้นข้อมูลให้
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นักเรี ยนจะนําเสนอข้อมูลใดเพือใช้
ในการบรรยายครังนี
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ตารางที 16 (ต่อ)
แผนการสอน
ที

รายการทีถูกปรับปรุ ง
ให้ใส่เกณฑ์การประเมิน
แผนผังความคิด

รายการทีปรับปรุ ง
แก้ไขเป็ น
4 หมายถึง นําเสนอข้อมูลโดยการอธิบาย
ให้เห็นความสัมพันธ์เป็ นภาพรวมและ
เชือมโยงอย่างเป็ นระบบ
3 หมายถึง นําเสนอข้อมูลโดยการ
อธิบายให้เห็นความสัมพันธ์บางด้าน
มีการเชือมโยงแต่ไม่เป็ นระบบ
2 หมายถึง นําเสนอข้อมูลโดยการอธิบาย
ให้เห็นความสัมพันธ์แต่ขาดการ
เชือมโยงให้เป็ นระบบ
1 หมายถึง นําเสนอข้อมูลเฉพาะสิ งที
พบเห็นและมีอยูใ่ นเนือหา
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ให้ปรับขันตอนการสอนใน
ขันที 1 การกําหนดปัญหาให้ชดั เจน
จากเดิม
ขั นที 1 การกํ า หนดปั ญ หา
สมาชิกกลุ่มร่ วมกันทําความเข้าใจ
สถานการณ์ ที ไ ด้ รั บมอบหมา ย
จากนันกําหนดปัญหาให้ถูกต้องและ
ชัด เจน โดยมี ค รู ตรวจสอบความ
ถูกต้องหัวข้อปัญหา

แก้ไขเป็ น
ขันที 1 การกําหนดปัญหา
สมาชิกกลุ่มร่ วมกันทําความเข้าใจ
สถานการณ์ทีได้รับมอบหมาย จากนัน
กําหนดปัญหาให้ถกู ต้องและชัดเจน โดยมี
ครู ตรวจสอบความถูกต้องหัวข้อปัญหา
ได้แก่
1. หลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
คืออะไร มีแนวคิดอย่างไร
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ตารางที 16 (ต่อ)
แผนการสอน
ที

รายการทีถูกปรับปรุ ง

รายการทีปรับปรุ ง
2. แนวทางการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวติ ของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน เพือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจ
ได้อย่างไร
3. การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพีย งในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ
ของประเทศภาคการเกษตร อุต สาหกรรม
การค้าและบริ การ สามารถทําได้อย่างไร
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จุดประสงค์การเรียนรู้
จากเดิม

แก้ไขเป็ น

1. สรุ ปความรู้เกียวกับระบบสหกรณ์
1. สรุ ปสาระสํา คัญ เกี ยวกับ ระบบ
ได้
สหกรณ์ ในเรื องประวั ติ ค วามเป็ นมา
ความหมาย ประเภท อุดมการณ์ หลักการ
วิธีการ ขันตอนการจัดตัง และประโยชน์
ของสหกรณ์ ได้
กิจกรรมทัศนศึกษา
จากเดิม
สําหรั บการตรวจสอบพฤติ ก รรม
ของนักเรี ยนในขันที 3 การสื บค้นและ
จัดกระทําข้อมูล และขันที 4 การลง
มือปฏิบตั ิ ครู ใช้วิธีการประเมินสภาพ
จริ ง

แก้ไขเป็ น
สํ า หรั บ การตรวจสอบพฤติ ก รรมของ
นักเรี ยนในขันที 3 การสื บค้นและจัดกระทํา
ข้อมูล และขันที 4การลงมือปฏิบตั ิซึงครู ไม่ได้
ร่ ว มอยู่ ใ นกิ จ กรรมจะใช้ วิ ธี ก ารซั ก ถามให้
นัก เรี ยนตอบคํา ถามของครู รวมทังซั ก ถาม
ข้อ มู ล เพิ มเติ มจากประธานของแต่ ล ะกลุ่ ม
ตามปร ะเ ด็ น ในแบบสั ง เกต พฤติ ก ร ร ม
ความสามารถในการแก้ปัญ หาตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน
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ตารางที 16 (ต่อ)
แผนการสอน
ที

รายการทีถูกปรับปรุ ง

3

จุดประสงค์การเรียนรู้ ในข้อ 1
จากเดิม
1. สรุ ปความรู้เกียวกับเศรษฐกิจชุมชน
ได้
ใบงานที 2
จากเดิม ไม่มขี อ้ คําถามในทีวัด
ความรู้ในจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที 2
(อธิบายสาระสําคัญ ผลดีและผลเสี ยที
เกิ ดจากการใช้แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่ งชาติของประเทศไทย
ฉบับที 1 - 10 ได้)

4

ส

รายการทีปรับปรุ ง

แก้ไขเป็ น
1. สรุ ปความหมายและลักษณะของ
เศรษฐกิจชุมชนได้

แก้ไขเป็ น เพิ มเติมข้อคําถามทีวัดความรู้
ม
ส
ด
ุ
อ
กลในจุางดประสงค์การเรี ยนรู้ที 2
ำนกั ห

ข้อคําถาม ได้แก่
จงอธิบายสาระสําคัญ ผลดี ผลเสีย ทีเกิดจาก
การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที 1-10 มาพอสังเขป
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ตารางที 17 การปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และผูเ้ ชียวชาญ
ข้ อที
9

10

19

28

รายการทีถูกปรับปรุ ง
ตัวเลือกข้อ ก-ง
จากเดิม
ก. ประเทศไทยเป็ นครัวของโลก
ข. ทําตามกําลังและฐานะของตน
ค. รู ้เขา รู ้เรา ก้าวให้ทนั โลก
ง. เรี ยนรู ้สิ งใหม่ๆจากโลกภายนอก

รายการทีปรับปรุ ง
แก้ไขเป็ น
ก. เรี ยนรู ส้ ิ งใหม่ๆจากโลกภายนอก
ข. การใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวตั น์
ค. รู ้เขา รู ้เรา และก้าวให้ทนั โลก
ยุคโลกาภิวฒั น์
ง. ดํารงชีพอย่างสมดุลภายใต้กระแส
โลกาภิวฒั น์

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ตัวเลือกข้อ ค
จากเดิม
ค. นําเงินไปลงทุนเปิ ดร้านขายของชํา
ในหมู่บา้ น
ตัวเลือกข้อ ค
จากเดิม
ไม่เห็นด้วย เพราะทีผ่านมาการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ให้ได้ผลดีภาครัฐต้องเข้ามาให้
ความดูแลช่วยเหลือ
ตัวเลือกข้อ ก-ง
จากเดิม
ก. ทํากิจกรรมเสริ มรายได้โดยร่ วมกัน
จัดตังเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข. ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ค. จัดสรรเวลาในการทํางานบ้านของ
กลุ่มแม่บา้ นใหม่ให้ถูกต้อง
ง. ไปศึกษาดูงานการทําลูกประคบ
สมุนไพรที จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

แก้ไขเป็ น
ค. นําเงินไปลงทุนทําไร่ นาสวนผสมใน
ทีนาของตนเอง
แก้ไขเป็ น
ไม่เห็นด้วย เพราะทีผ่านมาการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ไม่ประสบความสําเร็จ ภาครัฐ
จึงต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขเป็ น
ก. จัดสรรเวลาในการทํางานบ้านของ
กลุ่มแม่บา้ นใหม่ให้ถูกต้อง
ข. ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ค. ทํากิจกรรมเสริ มรายได้โดยร่ วมกัน
จัดตังเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ง. ไปศึกษาดูงานการทําลูกประคบ
สมุนไพรที จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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ตารางที 18 การปรับปรุ งแก้ไขแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และผูเ้ ชียวชาญ
รายการทีถูกปรับปรุ ง

รายการทีปรับปรุ ง

ปรับการใช้ ภาษา
ขันตอนที 1 ความสามารถด้านการกําหนดปัญหา
จากเดิม
แก้ไขเป็ น
1.1 มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลในการกําหนด 1.1 เสนอเงือนไขจําเป็ นของการเกิดปัญหาได้
ปัญหา

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ปรับการใช้ ภาษา
ขันตอนที 3 ความสามารถด้านการสื บค้นและ
จัดกระทําข้อมูล
จากเดิม
3.2 จัดรวบรวมข้อมูลเป็ นกลุ่มให้เข้าใจง่าย

แก้ไขเป็ น
3.2 จัดระบบข้อมูลเป็ นกลุ่มให้เข้าใจง่าย

ปรับการใช้ ภาษา
ขันตอนที 3 ความสามารถด้านการลงมือปฏิบตั ิ
จากเดิม
4.1 บันทึกผลความรู ้โดยใช้ภาษาทีถูกต้องตามหลักวิชา
ปรับการใช้ ภาษา
ขันตอนที 5 ความสามารถด้านการนําเสนอข้อมูล
จากเดิม
5.2 ตอบข้อสงสัยของเพือนในเรื องทีสื บค้นมาได้
ปรับการใช้ ภาษา
ขันตอนที 5 ความสามารถด้านการนําเสนอข้อมูล
จากเดิม
5.3 รู ปแบบการนําเสนอข้อมูลน่าสนใจ

แก้ไขเป็ น
4.1 บันทึกผลความรู ้โดยใช้ภาษาทีถูกต้องตาม
หลักภาษา

แก้ไขเป็ น
5.2 ตอบคําถาม/ข้อสงสัยของเพือนในเรื องทีสื บค้น
มาได้ชดั เจน

แก้ไขเป็ น
5.3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดข้อมูล
ให้ผอู ้ ืนชวนติดตาม
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ตารางที 19 การปรับปรุ งแก้ไขแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานตามคําแนะนําของ
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชียวชาญ
รายการทีถูกปรับปรุ ง
ปรับการใช้ ภาษา
ขันตอนที 2 ความสามารถด้านกระบวนการ
ทํางาน
จากเดิม
2.1 การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

รายการทีปรับปรุ ง

แก้ไขเป็ น
2.1 การกําหนดวิธีการและขันตอน
การดําเนินงาน

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

จากเดิม
2.7 การแก้ปัญหาทีเกิดขึนโดยไม่คาดคิด

แก้ไขเป็ น
2.7 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปรับการใช้ ภาษา
ขันตอนที 3 ความสามารถด้านผลงาน
และการนําเสนอ
จากเดิม
แก้ไขเป็ น
3.4 ความพร้อมในการนําเสนอโครงงาน เช่น
3.4 ความพร้อมในการนําเสนอโครงงาน
พูดด้วยความมันใจและมีนาํ เสียงทีหนักแน่น
ปรับเปลียนหัวข้อบางรายการทีไม่เหมาะสม
ขันตอนที 2 ความสามารถด้านกระบวนการ
ทํางาน
จากเดิม
2.9 ความขยันหมันเพียรในการทํางาน
ตามทีได้รับมอบหมาย

แก้ไขเป็ น
2.9 ความมีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
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ภาคผนวก ค

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
ข้
อ
มู
ล
/คะแนน
น
ำ
ส
1. คะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
2. คะแนนพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบ
โครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
3. คะแนนความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
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ตารางที 20 คะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน
คนที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

การจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน
ก่ อนเรี ยน
หลังเรียน
12
30
15
37
22
38
13
33
14
33
12
32
13
33
11
33
15
32
10
33
13
37
10
34
15
32
13
33
14
35
12
30
11
30
10
30
12
31
15
30
13
35
16
35

คะแนน
ผลต่ าง
18
22
16
20
19
20
20
22
17
23
24
24
17
20
21
18
19
20
19
15
22
19

คนที
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
รวม

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

X

S.D

การจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน
ก่ อนเรี ยน หลังเรียน
19
37
13
33
12
35
14
37
15
35
13
35
12
34
22
38
12
33
11
37
12
32
13
33
12
32
16
35
10
31
20
38
12
32
15
35
14
33
12
32
15
32
10
33
595
1478
13.52
33.59
2.87
2.34

คะแนน
ผลต่ าง
18
20
23
23
20
22
22
16
21
26
20
20
20
19
21
18
20
20
19
20
17
23
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ตารางที 21 คะแนนพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
Descriptive Statistics
พฤติกรรมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

44

1.67

2.78

2.3211

.36553

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส
ตารางที 22 คะแนนความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
Descriptive Statistics
ความสามารถในการทํา
โครงงานของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

5

2.17

3.00

2.68

.32711
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ภาคผนวก ง
เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั

1.

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
สยนรู้ทีจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
แผนการจัดการเรี
พอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

2. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
3. แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัด การเรี ยนรู้
แบบโครงงานของนักเรี ยน
4. แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยน
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
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ผังมโนทัศน์ หน่ วยการเรียนรู้ เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การประยุกต์ใช้เพือแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ
(ส 3.1 ม. 4-6/2) จํานวน 3 ชัวโมง
จํานวน 3 ชัวโมง
1

หน่ วยการเรียนรู้ เรือง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จํานวน 13 ชัวโมง
3
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน
(ส 3.1 ม. 4-6/4) จํานวน 4 ชัวโมง

2

4. การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(ส 3.1 ม. 4-6/2) จํานวน 2 ชัวโมง

4

ม
ส
ุดกลาง
อ
ห
ก
ั
น
ำ
ส

2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ์
(ส 3.1 ม. 4-6/3) จํานวน 4 ชัวโมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 1
หน่ วยการเรี ยนรู้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รหัส ส 32101 รายวิชา เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้เพือแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ
ชัน มัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554 เวลา 3 ชัวโมง

มาตรฐานการเรียนรู้

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริ หารจัด การทรั พยากรในการผลิต และการบริ โ ภคการใช้
ทรั พยากรที มีอยู่จ าํ กัด ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพและคุ ้มค่ า รวมทังเข้าใจหลัก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชีวัด
ข้อ 2. ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ (ส 3.1 ม. 4-6/2)
ด้ านความรู้ (K)
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว
และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ
ด้ านกระบวนการ (P)
ทักษะการแก้ปัญหาและการจัดการความรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้ อยูอ่ ย่างพอเพียง
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ความคิดรวบยอด
เศรษฐกิจ พอเพียงเป็ นหลัก ปรัชญาที ยึด ทางสายกลางบนพืนฐานของความสมดุ ลพอดี
ความพอประมาณ และความมีเหตุผล เน้นการพึงพาตนเองและลดการพึงพาจากปั จจัยภายนอก
เหมาะสมกับ การนําไปประยุก ต์ใช้ในทุ ก ระดับและทุ ก องค์ก ร เพื อการแก้ปัญ หาและพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศชาติให้เจริ ญก้าวหน้าเท่าทันกับภาวะการเปลียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
ในโลกปัจจุบนั
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. บอกแนวทางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนเพือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้
3. อธิบายแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริ การได้
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สาระการเรียนรู้
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ ของตนเอง
ครอบครัว และชุมชน เพือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
3. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริ การ
ภาระงาน/ชินงาน
1. แผนผังความคิด (Mind Mapping) เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ประยุกต์ใช้ในระดับบุคคลและระดับประเทศ
2. เรี ยงความ เรื อง ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
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การวัดและประเมินผล
วิธีวัด/
สิ งทีต้ องการวัด
ด้ านความรู้ (K)
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง กับการ
ประยุกต์ใช้
ในการดําเนิน
ชีวิตของตนเอง
ครอบครัว
และการ
แก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติ

ด้ าน
ทักษะพิสัย (P)
พฤติกรรม
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน
ด้ านเจตคติ (A)
การทํางานกลุ่ม

ชินงาน/
ภาระงาน

วิธี
การวัด

1. แผนผังความคิด
(Mind Mapping)
เรื อง หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง กับการ
ประยุกต์ ใช้ใน
ระดับบุคคลและ
ระดับ ประเทศ

1. ตรวจแผนผัง
ความคิด (Mind
Mapping)

2. เรี ยงความ
เรื อง ตามรอยพ่อ
อย่างพอเพียง

เครืองมือ
ทีใช้ ในการวัด

เกณฑ์
การวัด

1. แบบประเมิน
แผนผังความคิด
(Mind Mapping)

1. ผ่าน
ระดับ
ร้อยละ 70

2. ตรวจเรี ยงความ
เรื อง ตามรอยพ่อ
อย่างพอเพียง

2. แบบประเมิน
การเขียนเรี ยงความ

2. ผ่าน
ระดับ
ร้อยละ 70

-

สังเกตพฤติกรรม
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน

แบบสังเกตพฤติกรรม
ความสามารถใน
การแก้ปัญหาตาม
ขันตอนการจัด
การเรี ยนรู ้แบบ
โครงงาน

ผ่านระดับ
ร้อยละ70

-

สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

ผ่านระดับ
ร้อยละ70
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กิจกรรมการเรียนรู้
ชัวโมงที 1 - 2
ขันนํา
1. ครู นาํ ภาพพระอิริยาบถการทรงงานต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯมาให้
นักเรี ยนดูจากนันซักถามนักเรี ยนว่า จากภาพการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
สอนหรื อให้ขอ้ คิดอะไรกับนักเรี ยนได้บา้ ง ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2. ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
3. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 5 กลุ่มตามความสมัครใจทุกกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม
และทํากิจกรรมต่อไปนี
ขันสอน
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4. ครู แจกบัตรสถานการณ์ : เหตุเกิดที หมู่ 5 ของชุมชนคลองตาคดให้นกั เรี ยนทุกกลุ่ม
สถานการณ์ : เหตุเกิดที หมู่ 5 ของชุ มชนคลองตาคด
ผลจากการประชุมสภาชาวบ้านของหมู่ 5 ชุมชนคลองตาคด ในสามเดือนทีผ่านมา
ทําให้ผใู้ หญ่แก้วทราบว่าขณะนีชาวบ้านกําลังมีปัญหาทางการเงิน หลายครอบครัวทีกูเ้ งิน
ของกองทุนหมู่บา้ นขอผ่อนผันการส่งเงินค่างวดคืน โดยต่างให้เหตุผลเดียวกันว่า รายได้
จากการประกอบอาชีพไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวทีเพิ มสูงขึน
ผูใ้ หญ่แก้วคิดว่าทางออกทีดีทีสุดสําหรับการแก้ปัญหานีคือการนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึงควรแนะนําให้ชาวบ้านมีความรู้ตามหัวข้อต่อไปนี
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
2. การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ ของตนเอง
ครอบครัว และชุมชน เพือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจทําได้อย่างไร และ
3. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริ การทําได้อย่างไร
แต่ผใู้ หญ่แก้วไม่มีขอ้ มูลในเรื องเหล่านีอยูเ่ ลย จึงมาขอความช่วยเหลือจากนักเรี ยน
ให้ช่วยสืบค้นข้อมูลให้
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5. นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
5 ขันตอน ดังนี
ขันที 1 การกําหนดปัญหา สมาชิกกลุ่มร่ วมกันทําความเข้าใจสถานการณ์ทีได้รับ
มอบหมาย จากนันกําหนดปัญหาให้ถกู ต้องและชัดเจน โดยมีครู ตรวจสอบความถูกต้องหัวข้อ
ปัญหา ได้แก่
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร มีแนวคิดอย่างไร
2. แนวทางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวติ ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจได้อย่างไร
3. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริ การสามารถทําได้อย่างไร
ขันที 2 การวางแผนการทํางาน สมาชิกกลุ่มร่ วมกันวางแผนการทํางาน เช่น
การกําหนดขันตอนการทํางาน การวางแผนเรื องการใช้เวลา การแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบสืบค้น
ข้อมูลในแต่ละหัวข้อปัญหาของขันที 1 โดยมีประธานกลุ่มทําหน้าทีดูแลและประสานงานเพือให้
งานของกลุ่มสําเร็ จผลตามแผนการทีวางไว้
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ขันที 3 การสืบค้นและจัดกระทําข้อมูล
การสืบค้นข้อมูล : สมาชิกกลุ่มแยกย้ายกันสืบค้นข้อมูลในหัวข้อทีตน
ได้รับมอบหมาย ในการสืบค้นข้อมูลนักเรี ยนสามารถเลือกสืบค้นได้ทงจากเว็
ั
บไซต์ในอินเทอร์เนต
ทีครู แนะนําให้ (หรื อเว็บไซต์อืนๆทีเกียวข้อง) และ/หรื อ สื บค้นจากหนังสือทีครู จดั เตรี ยมมา
ต่อไปนี
1. หนังสือเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ของช่วงชันที 4-6 สํานักพิมพ์
วัฒนาพานิช
2. หนังสือเรื อง เส้นทางสู่ความพอเพียง ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. หนังสือ เรื อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. หนังสือเรื อง ตามรอยพ่อ...ชีวิตพอเพียงสู่การพัฒนาทียังยืน ของ
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ฯ และคณะ
การจัดกระทําข้อมูล : หลังจากสืบค้นข้อมูลได้ครบถ้วน สมาชิกแต่ละคน
นําข้อมูลทีสืบค้นได้มานําเสนอในทีประชุมกลุ่ม สมาชิกกลุ่มร่ วมกันอภิปรายตรวจสอบความถูกต้อง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล ตามลําดับ
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ขันที 4 การลงมือปฏิบัติ สมาชิกกลุ่มนําข้อมูลทีได้สงั เคราะห์แล้วมาเขียนสรุ ป
สาระสําคัญตามประเด็นต่างๆ เป็ นแผนผังความคิด (Mind Mapping)ลงในกระดาษทีครู แจกให้
ชัวโมงที 3
ครู ซกั ถามเกียวกับความพร้อมของนักเรี ยนในการนําเสนอข้อมูลของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
ขันที 5 การนําเสนอข้ อมูล ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอสาระสําคัญตามประเด็น
ต่างๆ ในแผนผังความคิด (Mind Mapping) หน้าชันเรี ยนตามลําดับ กําหนดเวลาในการนําเสนอ
กลุ่มละประมาณ 10 นาที ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนกลุ่มอืนซักถามปัญหาและครู อธิบายเพิ มเติมให้
สมบูรณ์
ขณะนักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละขันตอน ครู ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
กับนักเรี ยนกลุ่มทีมีปัญหา และสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลตามแบบสังเกตพฤติกรรม
ความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
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ขันสรุ ป
6. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ป เกียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้
ในการดําเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริ การ ครู เน้นว่าหากประชาชนเห็นความสําคัญ
ของการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิจะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติให้เจริ ญรุ่ งเรื องได้
7. มอบหมายให้นกั เรี ยนทุกคนเขียนเรี ยงความ เรื อง ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง กําหนด
ความยาวไม่ตากว่
ํ า 1 หน้ากระดาษ A4 เป็ นการบ้านและให้นาํ ส่งครู ในครังต่อไป
สือการเรียนรู้
1. ภาพพระอิริยาบถการทรงงานต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
2. บัตรสถานการณ์ “ เหตุเกิดที หมู่ 5 ของชุมชนคลองตาคด ”
3. หนังสือเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ของช่วงชันที 4-6 สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
4. หนังสือเรื อง เส้นทางสู่ความพอเพียง ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
5. หนังสือ เรื อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6. หนังสือเรื อง ตามรอยพ่อ...ชีวิตพอเพียงสู่การพัฒนาทียังยืน ของ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ฯ
และคณะ
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แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุดโรงเรี ยน
2. เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. เว็บไซต์ http//www.sufficiencyeconomy.org หรื อเว็บไซต์อืนๆทีเกียวข้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพพระอิริยาบถการทรงงานต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทีใช้ เป็ นสือการเรียนรู้
พระอิริยาบถการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ
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ทีมา : ภาพโปสเตอร์

162

เกณฑ์การประเมินแผนผังความคิด
รายวิชา .............................. เรื อง.......................................................................................ชน........
ั
กลุ่มที .......
ระดับคะแนน
ดีมาก (4)
นําเสนอข้อมูล
โดยการอธิบาย
ให้เห็น
ความสัมพันธ์
เป็ นภาพรวม
และเชือมโยง
อย่างเป็ นระบบ

ระดับคะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ดี (3)
พอใช้ (2)
นําเสนอข้อมูล
นําเสนอข้อมูล
โดยการอธิบายให้เห็น
โดยการอธิบาย
ความสัมพันธ์
ให้เห็นความสัมพันธ์
บางด้าน
แต่ขาดการเชือมโยง
มีการเชือมโยง
ให้เป็ นระบบ
แต่ไม่เป็ นระบบ
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4
3
2
1

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง (1)
นําเสนอข้อมูล
เฉพาะสิ งทีพบเห็น
และมีอยูใ่ นเนือหา
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แบบประเมินการเขียนเรียงความ
รายวิชา ………………………….เรื อง ………………….………………………. ชัน..............

ชือ - สกุล

รูปแบบ
และ
องค์ประกอบ

ม
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อ
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ห
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ส
4

1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….
4. ………………….
5. ………………….
6. ………………….
7. ………………….
8. ………………….
9. ………………….
10. ………………….
..................................
..................................

เนือหาสาระ
ครบถ้ วน
ตรงตามประเด็น

4

การใช้
ภาษา

ความสะอาด
เรียบร้ อย

รวม

4

4

16
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รายการประเมิน

ดีมาก (4)
1. รูปแบบและ รู ปแบบการเขียน
องค์ประกอบ เรี ยงความถูกต้อง
มีบทนํา เนือหา
และบทสรุ ป
ครบถ้วน
สอดคล้องกัน
2. เนือหาสาระ เนือหาสาระมี
ประเด็นหลักและ
ครบถ้ วน
ส่ วนขยายครบถ้วน
ตรงตาม
ประเด็น

คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
รู ปแบบการเขียน
รู ปแบบการเขียน
เรี ยงความถูกต้อง
เรี ยงความถูกต้อง
แต่บทนําหรื อบทสรุ ป บางส่ วน แต่บทนํา
ไม่สอดคล้อง
และบทสรุ ป
ไม่สอดคล้อง
กับเรื อง
กับเรื อง
เนือหาสาระ
มีประเด็นหลัก
ครบถ้วน
แต่ส่วนขยาย
ขาด 1 ประเด็น
ใช้ภาษาถูกต้อง
สื อความหมายได้
เข้าใจและสามารถ
เชือมโยงภาษาได้ดี

เนือหาสาระ
ประเด็นหลัก
ขาด 1 ประเด็น
และส่ วนขยาย
ขาด 2 ประเด็น
ใช้ภาษาถูกต้อง
และสามารถ
สื อความหมาย
ได้พอใช้

เนือหาสาระ
ประเด็นหลัก
และส่ วนขยาย
ขาดเกิน
2 ประเด็น
ใช้ภาษา
ผิดพลาดมาก
และสื อความหมาย
ได้ไม่ชดั เจน

สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า
แต่ไม่ตกแต่งสี สัน
สวยงาม

มีรอยขีดฆ่า
1-2 แห่ง และ
ไม่ตกแต่งสี สัน
ให้สวยงาม

มีรอยขีดฆ่ามากกว่า
2 แห่ง สกปรก และ
ไม่ตกแต่งสี สัน
ให้สวยงาม
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3. การใช้ ภาษา

4. ความสะอาด
เรียบร้ อย

ใช้ภาษาถูกต้อง
สื อความหมาย
ชัดเจนเข้าใจง่าย
และเชือมโยงภาษา
ได้อย่างสละสลวย
สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า
มีการตกแต่งสี สัน
สวยงาม

ระดับคะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

14
11
8
4

–
–
–
–

16
13
10
7

ปรับปรุง (1)
ผิดรู ปแบบการเขียน
เรี ยงความ
ไม่มีบทนําและ
บทสรุ ป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 2
หน่ วยการเรียนรู้ เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รหัส ส 32101 รายวิชา เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ ชัน มัธยมศึกษาปี ที 5
ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2554 เวลา 4 ชัวโมง
มาตรฐานการเรียนรู้

ม
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กลพยากรในการผลิ
ห
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เข้าใจและสามารถบริ
ห
ารจั
ด
การทรั
ต และการบริ โ ภคการใช้
ส

ส.3.1
ทรั พยากรที มีอยู่จ าํ กัด ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพและคุ ้มค่ า รวมทังเข้าใจหลัก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชีวัด
ข้อ 3. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน
และประเทศ (ส 3.1 ม. 4-6/3)
ด้ านความรู้ (K)
การดําเนินงานของระบบสหกรณ์บนพืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน
ด้ านกระบวนการ (P)
ทักษะการแก้ปัญหาและการจัดการความรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้ อยูอ่ ย่างพอเพียง
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ความคิดรวบยอด
ระบบสหกรณ์ เป็ นองค์กรซึ งเกิ ดจากความร่ วมมือของสมาชิ ก ด้วยความสมัครใจ มีการ
บริ หารงานตามแนวทางประชาธิ ปไตยที เน้ น การพึ งพาตนเองและพึ งพาอาศัย ซึ งกัน และกัน
บนพืนฐานการนําหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกต์ใช้ของสมาชิ กโดยการร่ วมคิ ด
ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมลงมือปฏิบตั ิ เพือสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งมันคงและยังยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวตั น์และความเปลียนแปลงต่างๆในปัจจุบนั
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สรุ ปสาระสําคัญเกียวกับระบบสหกรณ์ในเรื องประวัติความเป็ นมา ความหมาย ประเภท
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ ขันตอนการจัดตังและประโยชน์ของสหกรณ์ได้
2. วิเคราะห์ปัจจัยทีมีส่วนส่ งเสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนิ นการของระบบสหกรณ์
ในชุมชนได้
3. สํารวจ อภิปรายแนวทางการบริ หารจัดการระบบสหกรณ์ในชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
4. อธิบายประโยชน์ของระบบสหกรณ์ทีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนได้
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สาระการเรียนรู้
1. สาระสําคัญเกียวกับระบบสหกรณ์ในเรื องประวัติความเป็ นมา ความหมาย ประเภท
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ ขันตอนการจัดตัง และประโยชน์ของสหกรณ์
2. ปัจจัยทีมีส่วนส่งเสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินการของระบบสหกรณ์ในชุมชน
3. แนวทางการบริ หารจัดการระบบสหกรณ์ในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. ประโยชน์ของระบบสหกรณ์ทีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
ภาระงาน/ชินงาน/
1. แผนผัง ความคิ ด (Mind Mapping) เรื อง ความรู้ เกี ยวกับ ระบบสหกรณ์ และปั จ จัย
ทีมีส่วนส่งเสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินการของระบบสหกรณ์ในชุมชน
2. รายงาน เรื อง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีฯ ในพระบรมราชูปถัมป์
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การวัดและประเมินผล
วิธีวัด/

ชินงาน/

วิธี

เครืองมือทีใช้

เกณฑ์

สิ งทีต้ องการวัด

ภาระงาน

การวัด

ในการวัด

การวัด

ด้ านความรู้ (K
1. แบบประเมิน
แผนผังความคิด
(Mind Mapping)

1.ผ่านระดับ
ร้อยละ 70

2. ตรวจรายงาน
เรื อง สหกรณ์โคนม
หนองโพราชบุรีฯ
ในพระบรม
ราชูปถัมป์

2. แบบประเมิน
รายงาน

2.ผ่านระดับ
ร้อยละ 70

-

สังเกตพฤติกรรม
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาตาม
ขันตอน
การจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน

ผ่านระดับ
ร้อยละ70

-

สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

ผ่านระดับ
ร้อยละ70

1. สาระสําคัญเกียวกับ
ระบบสหกรณ์ (ใน
เรื อง ประวัติความ
เป็ นมา ความหมาย
ประเภท อุดมการณ์
หลักการ วิธีการ
ขันตอนการ จัดตัง
และประโยชน์ ของ
สหกรณ์ ) กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชน
และประเทศ

1. แผนผังความคิด
(Mind Mapping)
สาระสําคัญเกียวกับ
ระบบสหกรณ์ (ใน
เรื อง ประวัติความ
เป็ นมา ความหมาย
ประเภท อุดมการณ์
หลักการ วิธีการ
ขันตอนการ จัดตัง
และประโยชน์ ของ
สหกรณ์ )

1. ตรวจแผนผัง
ความคิด (Mind
Mapping)

2. ความรู้เกียวกับ
สหกรณ์โคนม
หนองโพราชบุรีฯ
ในพระบรม
ราชูปถัมป์

2. รายงาน เรื อง สหกรณ์
โคนมหนองโพ
ราชบุรีฯ ในพระบรม
ราชูปถัมป์
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ด้ านทักษะพิสัย (P)
พฤติกรรม
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาตาม
ขันตอนการจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน

ด้ านเจตคติ (A)
การทํางานกลุ่ม
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กิจกรรมการเรียนรู้
ชัวโมงที 1-2
ขันนํา
1. ครู สนทนาซักถามนักเรี ยนเกียวกับ สหกรณ์ในพืนทีทีนักเรี ยนอาศัยอยูว่ ่า มีการจัดตัง
สหกรณ์หรื อไม่ หากมีเป็ นสหกรณ์ประเภทใดบ้าง และสหกรณ์นนๆมี
ั การดําเนินงานอย่างไร
2. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
3. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 5 กลุ่ม (กลุ่มเดิม) ทุกกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม
และทํากิจกรรมดังต่อไปนี
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ขันสอน

4. ครู แจกบัตรสถานการณ์ “ สหกรณ์แห่งใหม่ ” ให้นกั เรี ยนทุกกลุ่ม
สถานการณ์ : สหกรณ์แห่ งใหม่
ในเช้าวันหยุดทีหมู่บา้ นดงไก่ดี ผูใ้ หญ่สมควรกําลังประชุมปรึ กษาหารื อกับชาวบ้าน
ว่าหมู่บา้ นได้รับงบสนับสนุนจากทาง อบต. ให้ดาํ เนินการจัดตังสหกรณ์ขึนในหมู่บา้ น
ขณะกําลังประชุมพวกชาวบ้านพากันซักถามผูใ้ หญ่สมควรว่า ...
ชาวบ้านคนที 1 : พวกฉันยังไม่มคี วามรู้เรื องสหกรณ์อะไรนีเลย แล้วจะทําได้หรื อ
ชาวบ้านคนที 2 : นันน่ะซิ ฉันก็เหมือนกันแต่เรื องนีน่าสนใจอยูน่ ะเพราะฉันรู้มาว่า
หมู่บา้ นอืนๆ เขาก็มีการจัดตังสหกรณ์ขึนกันเยอะแยะไปหมด
แต่นนแหละนะ
ั
บางหมู่บา้ นก็ทาํ ได้ดีมีคนมาขอศึกษาดูงานกัน
ให้พรึ บไปแบบหัวบันไดไม่แห้งเชียว แต่บางหมู่บา้ นก็ล่มแล้วล่มอีก
ล้มลุกคลุกคลานไม่เห็นไปถึงไหน ฉันเองก็สงสัยเหมือนกันว่า
มันอะไรกันนักกันหนาเชียว
ชาวบ้านคนที 3 : ถามทีละคนซีพวกเรา ผูใ้ หญ่เขาจะได้ตอบข้อสงสัยให้เราฟังกัน
ผูใ้ หญ่สมควร : ?
ถ้านักเรี ยนเป็ นผูใ้ หญ่สมควร นักเรี ยนจะให้ขอ้ มูลในเรื องนีกับชาวบ้านอย่างไร
********************************
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5. นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
5 ขันตอน ดังนี
ขันที 1 การกําหนดปัญหา สมาชิกกลุ่มปรึ กษาหารื อร่ วมกันเพือกําหนดหัวข้อปัญหา
โดยครู เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ซึงหากนักเรี ยนกําหนดหัวข้อปัญหาไม่ถกู ต้องสมบูรณ์
ครู ให้คาํ แนะนําเพิ มเติม (หัวข้อปัญหาของการศึกษาครังนี คือ การสรุ ปสาระสําคัญเกียวกับสหกรณ์
ในเรื อง ประวัติความเป็ นมา ความหมาย ประเภท อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ ขันตอนการจัดตัง
และประโยชน์ของสหกรณ์ )
ขันที 2 การวางแผนการทํางาน สมาชิกกลุ่มร่ วมกันวางแผนการทํางาน เช่น
การกําหนดขันตอนการทํางาน การวางแผนเรื องการใช้เวลา การแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบสืบค้น
ข้อมูลตามประเด็นปัญหาของขันที 1 โดยมีประธานกลุ่มทําหน้าทีดูแลและประสานงานเพือให้งาน
ของกลุ่มสําเร็ จผลตามแผนการทีวางไว้
ขันที 3 การสืบค้นและจัดกระทําข้อมูล
การสืบค้นข้อมูล : สมาชิกกลุ่มแยกย้ายกันสืบค้นข้อมูลในหัวข้อทีตน
ได้รับมอบหมาย ในการสืบค้นข้อมูลนักเรี ยนสามารถเลือกสืบค้นได้ทงจากเว็
ั
บไซต์ในอินเทอร์เนต
ของ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ http://www.cpd.go.th (หรื อเว็บไซต์อืนๆทีเกียวข้อง) และสืบค้นจาก
หนังสือเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ ของช่วงชันที 4-6 ของสํานักพิมพ์วฒั นาพานิช หรื อจากหนังสือ
เรื องพัฒนาการของขบวนการสหกรณ์ไทย :อดีตปัจจุบนั และแนวทางการพัฒนาของเชิญ บํารุ งวงศ์,
หนังสือ เรื อง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ของประพันธ์ เศวตนันท์ ทีครู จดั เตรี ยมมาให้
การจัดกระทําข้อมูล : หลังจากสืบค้นข้อมูลได้ครบถ้วน สมาชิกแต่ละคน
นําข้อมูลทีสืบค้นได้มานําเสนอในทีประชุมกลุ่ม สมาชิกกลุ่มร่ วมกันอภิปรายตรวจสอบความถูกต้อง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล ตามลําดับ
 ขันที 4 การลงมือปฏิบัติ สมาชิกกลุ่มนําข้อมูลทีได้สงั เคราะห์แล้วมาเขียน
สรุ ปสาระสําคัญตามประเด็นต่างๆเป็ นแผนผังความคิด (Mind Mapping)ลงในกระดาษทีครู แจกให้
 ขันที 5 การนําเสนอข้อมูล ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอสาระสําคัญ
ตามประเด็นต่างๆในแผนผังความคิด (Mind Mapping) หน้าชันเรี ยนตามลําดับ กําหนดเวลาในการ
นําเสนอกลุ่มละประมาณ 10 นาที ครู เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนกลุ่มอืนซักถามปั ญหาและครู อธิบาย
เพิ มเติมให้สมบูรณ์
ขณะนักเรี ยนทุกกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละขันตอนครู ให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํากับนักเรี ยนกลุ่มทีมีปัญหา และสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลตามแบบสังเกต
พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
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ขันสรุ ป
6. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปสาระสําคัญเกียวกับสหกรณ์ในเรื อง ประวัติความเป็ นมา
ความหมาย ประเภท อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ ขันตอนการจัดตัง และประโยชน์ของสหกรณ์
หลังจากหมดเวลาเรี ยนให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มนําแผนผังความคิด (Mind Mapping) ของกลุ่มตนไปติด
ไว้ทีฝาผนังห้องหลังชันเรี ยนเพือให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้แลกเปลียนเนือหาสาระกับกลุ่มอืนเพิ มเติม
ชัวโมงที 3
7. ครู กล่าวทบทวนความรู้เดิมของนักเรี ยนเกียวกับเรื อง สหกรณ์
8. แจ้งให้นกั เรี ยนทราบถึงกิจกรรมการเรี ยนการสอนต่อไป คือ การไปศึกษานอกสถานที
ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี ในพระบรมราชูปถัมป์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สหกรณ์แห่งนีเป็ นประเภทสหกรณ์การเกษตรและให้บริ การกับสมาชิกในหลายรู ปแบบ เช่น
การดําเนินธุรกิจสินเชือ จัดหาสินค้ามาจําหน่าย รวบรวมผลิตผล ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ให้บริ การและส่งเสริ มการเกษตร รวบรวมผลิตผล (โรงสี) แปรรู ปนํานมดิบ ซึงจะทําให้นกั เรี ยน
ได้รับความรู้เกียวกับสหกรณ์อย่างกว้างขวาง
9. โดยครูนดั หมายกับนักเรี ยนเพือเตรี ยมความพร้อมก่อนไปศึกษานอกสถานทีในเรื อง
ต่อไปนี
9.1 แจ้งให้นกั เรี ยนทราบว่า กิจกรรมครังนีนอกเหนือจะมีครู ผสู้ อนเป็ นผูน้ าํ นักเรี ยน
ไปทัศนศึกษาแล้ว ยังมีครู ผชู้ ่วยร่ วมทําหน้าทีควบคุมดูแลและสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนด้วย
9.2 นัดหมาย วัน-เวลาและการแต่งกายสําหรับการไปทัศนศึกษาและแจกใบขออนุญาต
ผูป้ กครองในการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยน
9.3 กําหนดแนวทางปฏิบตั ิในการไปศึกษานอกสถานที โดยครูกาํ หนดขันตอน
การทํางานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มให้ใช้ 5 ขันตอนตามวิธีการเรี ยนรู้แบบโครงงาน และในขันที 1 3 ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมให้เรี ยบร้อยก่อนไปทัศนศึกษาเพือความสะดวกในการทํากิจกรรม
ขันต่อไป ตามรายละเอียด ดังนี
ขันที 1 การกําหนดปัญหา สมาชิกกลุ่มปรึ กษาหารื อร่ วมกันเพือกําหนดหัวข้อ
ปัญหาโดยครู เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ซึงหากนักเรี ยนกําหนดหัวข้อปัญหาไม่ถกู ต้อง
สมบูรณ์ครู ให้คาํ แนะนําเพิ มเติม (หัวข้อปัญหาของการทัศนศึกษาครังนี คือ ประวัติความเป็ นมา
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง วิธีดาํ เนินงาน การบริ หารจัดการสหกรณ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคของการดําเนินงาน และประโยชน์ทีสมาชิกได้รับจาก
สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรีฯ )
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ขันที 2 การวางแผนการทํางาน สมาชิกกลุ่มร่ วมกันวางแผนการทํางาน เช่น
การกําหนดขันตอนการทํางาน การกําหนดหัวข้อคําถามตามประเด็นปั ญหาของขันที 1 การแบ่ง
หน้าที ความรั บผิด ชอบ เช่ น กํา หนดตัว ผูส้ ัมภาษณ์ วิ ท ยากร ผูจ้ ดบัน ทึ ก ข้อ มูล ผูบ้ ัน ทึ ก ภาพ
วางแผนการใช้เวลา โดยมีประธานกลุ่มทําหน้าทีดูแลและประสานงานเพือให้งานของกลุ่มสําเร็ จ
ผลตามแผนการทีวางไว้
ขันที 3 การสืบค้นและจัดกระทําข้อมูล
การสืบค้นข้อมูล : ในขันนีจะแบ่งกิจกรรมทีนักเรี ยนต้องปฏิบตั ิเป็ น 2 ช่วง
คือ ก่อนทัศนศึกษา กับ กิจกรรมทัศนศึกษา
ก่อนทัศนศึกษา สืบค้นข้อมูลโดยให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มศึกษาข้อมูลของ
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมป์ จากเว็บไซด์ http://www.nongpho.com/
เพือจะได้มีพืนความรู้ก่อนออกไปศึกษาจริ ง หลังจากนักเรี ยนทุกกลุ่มศึกษาข้อมูลของสหกรณ์จาก
เว็บไซต์จบลง ครู สนทนาซักถามความรู้ทีนักเรี ยนได้รับการจากสืบค้น
กิจกรรมทัศนศึกษา (ใช้นอกเวลาเรี ยน) ครู และนักเรี ยนไปทัศนศึกษา
ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมป์ ตามวัน เวลา ทีกําหนด โดยทีนักเรี ยน
ทุกกลุ่มฟังการบรรยายความรู้เกียวกับการดําเนินงานของสหกรณ์จากวิทยากรของสหกรณ์เพือเก็บ
รวบรวมข้อมูลและซักถามข้อสงสัยพร้อมกับเยียมชมกิจการ กิจกรรมนีใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง
ขณะนักเรี ยนทํากิจกรรมครู และครู ผชู้ ่วยสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลตามแบบสังเกต
พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
การจัดกระทําข้อมูล : หลังกลับจากทัศนศึกษา ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนํา
ข้อมูลทีได้จากการค้นคว้ามาร่ วมกันอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุ ปข้อมูลภายในกลุ่ม
ของตน
ขันที 4 การลงมือปฏิบัติ ให้สมาชิกกลุ่มนัดหมายกันนอกเวลาเพือนําข้อมูลทีได้จาก
การศึกษามาสรุ ปผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาแล้วจัดทําเป็ นรายงานฉบับสมบูรณ์ เพือเตรี ยม
นําเสนอผลงานหน้าชันเรี ยนต่อไป
สําหรับการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรี ยนในขันที 3 การสืบค้นและจัดกระทํา
ข้อมูล และขันที 4 การลงมือปฏิบตั ิ ทีครู ไม่ได้ร่วมอยูใ่ นกิจกรรมจะใช้วิธีการซักถามให้นกั เรี ยน
ตอบคําถามของครู รวมทังซักถามข้อมูลเพิ มเติมจากประธานของแต่ละกลุ่มตามประเด็นของ
แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
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ชัวโมงที 4
ครู ซกั ถามนักเรี ยนเกียวกับความรู้สึกและความรู้ทีได้รับจากการไปทัศนศึกษา ณ สหกรณ์
โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมป์
ขันที 5 การนําเสนอข้ อมูล นักเรี ยนทุกกลุ่มร่ วมกันจัดโต๊ะเรี ยนในลักษณะนังล้อม
เป็ นวงกลมรอบห้องเรี ยน จากนันครู จบั สลากแบ่งหัวข้อให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอรายงานตาม
หัวข้อนันๆเวียนกันไปจนครบหัวข้อปัญหาทุกกลุ่ม เมือกลุ่มของนักเรี ยนทีได้รับมอบหมายในแต่
ละหัวข้อรายงานจบลง ครู เปิ ดโอกาสให้กลุ่มอืนๆเสนอแนะเพิ มเติม ขณะนักเรี ยนนําเสนอผลงาน
ครู สงั เกตพฤติกรรมนักเรี ยนตามแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน

ม
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อ
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10. หลังจากเสร็ จสิ นการรายงาน ครู ให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปปัจจัย
ทีมีส่วนส่งเสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของระบบสหกรณ์ในชุมชน การบริ หารจัดการ
ระบบสหกรณ์ในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประโยชน์ของระบบสหกรณ์
ทีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนตามประสบการณ์ ทีนักเรี ยนได้รับ ครู อธิบายความรู้เพิ มเติม
ให้สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ขันสรุ ป
11. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปเกียวกับ ปัจจัยทีมีส่วนส่งเสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินงานของระบบสหกรณ์ในชุมชน การบริ หารจัดการระบบสหกรณ์ในชุมชนตาม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และประโยชน์ของระบบสหกรณ์ทีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
สือการเรียนรู้
1. บัตรสถานการณ์ “ สหกรณ์แห่งใหม่ ”
2. หนังสือเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ ของช่วงชันที 4-6 สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
3. หนังสือเรื อง พัฒนาการของขบวนการสหกรณ์ไทย : อดีต ปัจจุบนั และแนวทางการ
พัฒนา ของ เชิญ บํารุ งวงศ์
4. หนังสือเรื อง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ของ ประพันธ์ เศวตนันท์
แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุดโรงเรี ยน
2. เว็บไซต์ http://www.cpd.go.th , เว็บไซต์ http://www.nongpho.com
4. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมป์
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เกณฑ์การประเมินแผนผังความคิด
รายวิชา .............................. เรื อง.......................................................................................ชน........
ั
กลุ่มที .......
ระดับคะแนน
ดีมาก (4)
นําเสนอข้อมูล
โดยการอธิบาย
ให้เห็น
ความสัมพันธ์
เป็ นภาพรวม
และเชือมโยง
อย่างเป็ นระบบ

ระดับคะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ดี (3)
พอใช้ (2)
นําเสนอข้อมูล
นําเสนอข้อมูล
โดยการอธิบายให้เห็น
โดยการอธิบาย
ความสัมพันธ์
ให้เห็นความสัมพันธ์
บางด้าน
แต่ขาดการเชือมโยง
มีการเชือมโยง
ให้เป็ นระบบ
แต่ไม่เป็ นระบบ

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

4
3
2
1

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง (1)
นําเสนอข้อมูล
เฉพาะสิ งทีพบเห็น
และมีอยูใ่ นเนือหา
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แบบประเมินรายงาน
รายวิชา ………………………….เรื อง ………………….………………………. ชัน..............
กลุ่มที ........

2. ………………….
3. ………………….
4. ………………….
5. ………………….
6. ………………….
7. ………………….
8. ………………….
9. ………………….

4

4

การปรับปรุงและแสดง
ความรู้สึกต่ อชินงาน

รูปแบบนําเสนอน่ าสนใจ

ค้นคว้ าจากแหล่ งเรี ยนรู้
หลากหลาย

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส
4

1. ………………….

ภาษาถูกต้ องเหมาะสม

กลุ่มที

เนือหาสาระ ครบถ้ วนตรง
ตามประเด็น

รายการประเมิน

4

4

รวม
20
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รายการประเมิน
1. เนือหาสาระ
ครบถ้ วนตรงตาม
ประเด็น

ดีมาก (4)
เนือหาสาระมีประเด็น
หลักและส่ วนขยาย
ครบถ้วน

2. ภาษาถูกต้ อง
เหมาะสม

ใช้ถอ้ ยคําสํานวน
สะกดการันต์ถูกต้อง
ทุกคํา

3. ค้นคว้ าจาก
แหล่งความรู้
หลากหลาย

ค้นคว้าจากแหล่ง
ความรู้หลากหลาย
ตังแต่ 4 แหล่งขึนไป

4. รู ปแบบการนําเสนอ
และการลําดับความ

รู ปแบบ
การนําเสนองาน
แปลกใหม่ น่าสนใจ
และลําดับความ
ได้ดีมาก

5. การปรั บปรุง
และแสดง
ความรู้ สึก
ต่ อชินงาน

ระดับคะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
เนือหาสาระ มีประเด็น เนือหาสาระประเด็น
หลักครบถ้วน แต่
หลักขาด 1 ประเด็น
ส่ วนขยายขาด
และส่ วนขยาย
1 ประเด็น
ขาด 2 ประเด็น
ใช้ถอ้ ยคํา สํานวน
ใช้ถอ้ ยคํา สํานวน
สะกดการันต์ผิด 2-3 คํา สะกดการันต์ผิด
4-5 คํา
ค้นคว้าจากแหล่ง
ความรู้ครบ 3 แหล่ง

ค้นคว้าจากแหล่ง
ความรู้ครบ 2 แหล่ง

ม
ส
ด
ุ
อ
กาเสนอลาง รูปแบบการนําเสนอ
ห
ก
ั
รู
ป
แบบการนํ
น
ำ
ส
งานน่าสนใจ
งานน่าสนใจพอใช้

วิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ย
ของงานได้ชดั เจน
ปรับปรุ งพัฒนางาน
ได้เหมาะสม และ
แสดงความรู้สึก
ต่องานทังด้าน
กระบวนการทํางาน
และผลงานได้ชดั เจน

18
14
10
5

– 20
– 17
– 13
–9

ปรับปรุ ง (1)
เนือหาสาระ
ประเด็นหลัก
และส่ วนขยาย
ขาดเกิน 2 ประเด็น
ใช้ถอ้ ยคําสํานวน
สะกดการันต์
ผิดมากกว่า 5 คํา
ค้นคว้าจากแหล่ง
ความรู้เพียงแหล่ง
เดียว
รู ปแบบการนําเสนอ
งานไม่น่าสนใจ

และลําดับความได้ดี

วิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ย
ของงานได้บางส่ วน
ปรับปรุ งพัฒนางานได้
แสดงความรู้สึกต่องาน
ทังด้านกระบวนการ
ทํางานและผลงานได้

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

วิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ย
ของงานได้เล็กน้อย
ปรับปรุ งพัฒนางาน
ด้วยตนเองไม่ได้ตอ้ ง
ได้รับคําแนะนําจาก
ผูอ้ ืน แสดงความรู้สึก
ต่องานทังกระบวนการ
ทํางานและผลงาน
ได้เล็กน้อย

วิเคราะห์ขอ้ ดี
ข้อเสี ยของงานไม่ได้
ไม่ปรับปรุ ง
พัฒนางาน และ
ไม่แสดงความรู้สึก
ต่องาน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
รายวิชา ………………………….เรื อง ………………….………………………. ชัน..............
พฤติกรรม
ประเมิน การร่ วมกัน
วางแผน
การทํางาน
กลุ่มที
4
1………….
2………….
3………….
4………….
5………….
6………….
7………….
8………….
9………….

ทํางาน
ตามหน้ าที
ทีได้ รับ
มอบหมาย

เป็ นผู้พูด
และผู้ฟัง
ทีดี

4

4

ยอมรับ
แสดง
ข้ อสรุปและ
ความคิดเห็น
ผลงานของ
อย่างมี
กลุ่มและร่ วม
เหตุผล
ปรับปรุงงาน
4
4

ม
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รวม

20
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รายการประเมิน
1. การร่ วมกัน
วางแผน
การทํางาน

2. ทํางานตาม
หน้ าทีทีได้ รับ
มอบหมาย

ดีมาก (4)
ร่ วมมือวางแผน
การทํางานครบ
ทุกขันตอน
มีขอ้ เสนอทีเป็ น
ประโยชน์ในการ
วางแผนงานดีมาก
ทํางานในหน้าที
ทีได้รับมอบหมาย
ครบถ้วน
เต็มความสามารถ
พยายามแก้ปัญหา
การทํางานด้วย
ตนเองและมุ่งมัน
จนงานสําเร็ จ
มีมารยาทใน การพูด
ใช้คาํ พูดและนําเสี ยง
ได้เหมาะสม ดีมาก
และยอมรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผูอ้ ืนเสมอ

คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ร่ วมมือวางแผน
ร่ วมมือวางแผน
การทํางานครบทุก
การทํางานบ้าง
ขันตอน มีขอ้ เสนอที แต่ไม่ครบทุก
เป็ นประโยชน์ใน
ขันตอนมีขอ้ เสนอ
ทีเป็ นประโยชน์
การวางแผนงานดี
ในวางแผนพอควร
ทํางานในหน้าที
ทํางานทีได้รับ
ทีได้รับมอบหมาย
มอบหมายแต่
ครบถ้วน พยายาม
ไม่ครบถ้วน
แก้ปัญหาการทํางาน แก้ปัญหาการทํางาน
ด้วยตนเอง
รับผิดชอบเองไม่ได้
เป็ นบางครัง
ต้องได้รับความ
จนงานสําเร็ จ
ช่วยเหลือ จึงจะ
ทํางานได้สาํ เร็ จ
มีมารยาทใน
มีมารยาทใน
การพูด ใช้คาํ พูดและ การพูด ใช้คาํ พูดและ
นําเสี ยง ได้เหมาะสม นําเสี ยงได้พอใช้
และยอมรับฟัง
และยอมรับฟัง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นของ
ของผูอ้ ืนบ่อยครัง
ผูอ้ ืนเป็ นบางครัง
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3. เป็ นผู้พูดและ
ผู้ฟังทีดี

4. แสดง
ความคิดเห็น
อย่ างมีเหตุผล

5. ยอมรับข้ อสรุป
และผลงานของ
กลุ่มและร่ วม
ปรับปรุ งงาน

เกณฑ์ การประเมิน
18 – 20 ดีมาก

ใช้เหตุผลใน
การแสดงความ
คิดเห็นได้ดีมาก
และ มุ่งประโยชน์
เพือการพัฒนา
คุณภาพงาน
เป็ นสําคัญ
มีส่วนร่ วมใน
การสรุ ป ยอมรับ
ข้อสรุ ปของกลุ่ม
ร่ วมรับผิดชอบ
ปรับปรุ งแก้ไขงาน
ของกลุ่มทังหมด
ด้วยความเต็มใจ

14 - 17 ดี

ปรับปรุ ง (1)
ร่ วมมือวางแผน
การทํางานน้อย
และไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ทีเป็ นประโยชน์
ในการวางแผน
รับผิดชอบ
ในงานทีได้รับ
มอบหมาย
น้อยมาก
ต้องควบคุมและ
กระตุน้ บ่อยๆ
และงานไม่สาํ เร็ จ
ขาดมารยาทใน
การพูดและฟัง
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ ืน
น้อยมาก

ใช้เหตุผลใน
การแสดงความ
คิดเห็นได้ดี

ใช้เหตุผล
ในการแสดง
ความคิดเห็นได้บา้ ง
พอสมควร

ใช้ความรู้สึก
ส่ วนตัวใน
การแสดง
ความคิดเห็น
มากกว่าใช้เหตุผล

มีส่วนร่ วมใน
การสรุ ป ยอมรับ
ข้อสรุ ปของกลุ่ม
ร่ วมรับผิดชอบ
ปรับปรุ งแก้ไขงาน
ส่ วนใหญ่ของกลุ่ม

มีส่วนร่ วมใน
การสรุ ปเป็ นบางครัง
ยอมรับข้อสรุ ปของ
กลุ่ม ร่ วมรับผิดชอบ
และปรับปรุ งแก้ไข
ผลงานของกลุ่ม
พอสมควร

มีส่วนร่ วมใน
การสรุ ปข้อสรุ ป
ของกลุ่ม
มีการรับผิดชอบ
และปรับปรุ งแก้ไข
งานของกลุ่ม
เพียงเล็กน้อย

10 – 13 พอใช้

5 – 9 ปรับปรุ ง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 3
หน่ วยการเรียนรู้ เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รหัส ส 32101 รายวิชา เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน
ชัน มัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2554 เวลา 4 ชัวโมง
มาตรฐานการเรียนรู้

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภคการใช้
เข้าใจและสามารถบริ

ส 3.1
ทรั พยากรที มีอยู่จ าํ กัด ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพและคุ ้มค่ า รวมทังเข้าใจหลัก การของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชีวัด
ข้อ 4. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนะแนวทางแก้ไข (ส 3.1 ม. 4-6/4)
ด้ านความรู้ (K)
ความรู้เกียวกับปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแก้ไข
ด้ านกระบวนการ (P)
ทักษะการแก้ปัญหาและการจัดการความรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้ อยูอ่ ย่างพอเพียง
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ความคิดรวบยอด
การพัฒ นาเศรษฐกิ จชุ มชนมี พื นฐานมาจากแนวคิ ด หลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน แก้ไขปั ญหาของชุ มชน แลกเปลียนเรี ยนรู้ ระหว่าง
ชุมชน ทังนีเพือความอยูร่ อดและประโยชน์สุขของสมาชิกในชุมชนเป็ นหลัก
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สรุ ปความหมายและลักษณะของเศรษฐกิจชุมชนได้
2. อธิบายแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้
3. สํารวจและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางทีใช้ในการแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจทีเกิดขึนในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
4. อภิปรายความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้
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สาระการเรียนรู้
1. ความหมายและลักษณะของเศรษฐกิจชุมชน
2. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยการรวมกลุ่มทีเกิดขึน
ในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ภาระงาน/ชินงาน
1. ใบงาน เรื อง เศรษฐกิจชุมชนเพือชุมชนเข้มแข็ง
2. โครงงาน เรื อง การศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนของเรา
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การวัดและประเมินผล
วิธีวดั /
ชินงาน/
สิงทีต้องการวัด
ภาระงาน
ด้ านความรู้ (K
1. ความรู้ เรื อง
1. ใบงาน เรื อง
เศรษฐกิจในชุมชน
เศรษฐกิจชุมชน
ปัญหาและ
เพือชุมชน
แนวทางแก้ไข
เข้มแข็ง

วิธี
การวัด

เครืองมือทีใช้
ในการวัด

1. แบบประเมิน
1. ตรวจใบงาน
ใบงาน
เรื อง เศรษฐกิจ
ชุมชนเพือชุมชน
เข้มแข็ง

ส
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อ
2.มตรวจผลการทํ
กลาง า
ห
ก
ั
น
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ส
โครงงาน

2. โครงงาน
การศึกษาสภาพ
ปัญหาเศรษฐกิจ
ในชุมชน
(โพธาราม)

เกณฑ์
การวัด
1.ผ่านระดับ
ร้อยละ 70

2. แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการทํา
โครงงาน

2.ผ่านระดับ
ร้อยละ 70

ด้ านทักษะพิสัย (P)

พฤติกรรม
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน

-

สังเกตพฤติกรรม
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ตามขันตอนการ
จัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน

ผ่านระดับ
ร้อยละ70

-

สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

ผ่านระดับ
ร้อยละ70

ด้ านเจตคติ (A)
การทํางานกลุ่ม
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กิจกรรมการเรียนรู้
ชัวโมงที 1
ขันนํา
1. ครู แสดงแถบข้อความ “ไม่มีประเทศใดเข้มแข็งได้หากท้องถิ นอ่อนแอ” แล้วซักถาม
นักเรี ยนเกียวกับความหมายของข้อความนี
2. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
3. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 5 กลุ่ม (กลุ่มเดิม) นักเรี ยนทุกกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการ
กลุ่ม และทํากิจกรรมดังต่อไปนี
ขันสอน
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4. ครู แจกบัตรสถานการณ์ “ เรื อง ปัญหาของปัทมา” ให้นกั เรี ยนทุกกลุ่ม

สถานการณ์ : ปัญหาของปัทมา
ปัทมาเดินมาหาปัณรัตน์ผเู้ ป็ นพีสาวด้วยสีหน้ากังวล เธอเล่าให้ปัณรัตน์
ฟังว่าพรุ่ งนีเธอจะต้องส่งการบ้าน เรื อง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในหัวข้อ ความหมาย ลักษณะของเศรษฐกิจชุมชนและแนวทาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่เธอ
ตอบคําถามในใบงานไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ในเรื องนีเลย จึงขอให้ปัณรัตน์
ช่วยอธิบายให้เธอฟัง
ถ้านักเรี ยนเป็ นปัณรัตน์ นักเรี ยนจะอธิบายเรื องนีแก่นอ้ งสาวอย่างไร
********************************
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5. นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
5 ขันตอน ดังนี
ขันที 1 การกําหนดปัญหา สมาชิกกลุ่มปรึ กษาหารื อร่ วมกันเพือกําหนดหัวข้อ
ปัญหาโดยครู เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ซึงหากนักเรี ยนกําหนดหัวข้อปัญหาไม่ถกู ต้อง
สมบูรณ์ครู ให้คาํ แนะนําเพิ มเติม (หัวข้อปัญหาของการศึกษาครังนี คือ เศรษฐกิจชุมชนหมายความ
ว่าอย่างไร เศรษฐกิจชุมชนมีลกั ษณะอย่างไร และแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถกระทําได้อย่างไร)
ขันที 2 การวางแผนการทํางาน สมาชิกกลุ่มร่ วมกันวางแผนการทํางาน เช่น
การกําหนดขันตอนการทํางาน การวางแผนเรื องการใช้เวลา การแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบ
สืบค้นข้อมูลตามประเด็นปัญหาของขันที 1 โดยมีประธานกลุ่มทําหน้าทีดูแลและประสานงาน
เพือให้งานของกลุ่มสําเร็ จผลตามแผนการทีวางไว้
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ขันที 3 การสืบค้นและจัดกระทําข้อมูล
การสืบค้นข้อมูล : สมาชิกกลุ่มแยกย้ายกันสืบค้นข้อมูลในหัวข้อทีตน
ได้รับมอบหมาย ในการสืบค้นข้อมูลนักเรี ยนสามารถเลือกสืบค้นได้ทงจากเว็
ั
บไซต์ในอินเทอร์ เนต
ที ครู แนะนําให้ http://www.polsci.chula.ac.th/initiatives/book13_intro.htm (หรื อเว็ บไซต์อืนๆ
ทีเกียวข้อง) สืบค้นจากหนังสื อเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ ของช่วงชันที 4-6 ของสํานักพิมพ์วฒั นา
พานิช หนังสือเรื อง แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ของฉัตรทิพย์ นาถสุภา หรื อจากหนังสือ เรื อง แผนชีวิต
เศรษฐกิจชุมชน ของ ดร.เสรี พ่วงพิศ ซึงครู จดั เตรี ยมไว้ให้
การจัดกระทําข้อมูล : หลังจากสืบค้นข้อมูลได้ครบถ้วน สมาชิกแต่ละคน
นําข้อมูลทีสืบค้นได้มานําเสนอในทีประชุมกลุ่ม สมาชิกกลุ่มร่ วมกันอภิปรายตรวจสอบ
ความถูกต้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล ตามลําดับ
ขันที 4 การลงมือปฏิบัติ สมาชิกกลุ่มนําข้อมูลทีได้สงั เคราะห์แล้วมาตอบคําถาม
ตามใบงานเรื อง เศรษฐกิจชุมชนเพือชุมชนเข้มแข็ง
ขันที 5 การนําเสนอข้ อมูล ครู จบั สลากแบ่งหัวข้อจากทังหมด 3 ข้อปัญหา
ในใบงาน เรื อง เศรษฐกิจชุมชนเพือชุมชนเข้มแข็งเพือกําหนดให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มตอบคําถามดังนี
กลุ่มที 1 ตอบคําถามข้อ 1 เศรษฐกิจชุมชนหมายความว่าอย่างไร
กลุ่มที 2 ตอบคําถามข้อ 2 เศรษฐกิจชุมชนมีลกั ษณะอย่างไร
กลุ่มที 3 -5 ตอบคําถามข้อ 3 : แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถกระทําได้อย่างไร
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เมือกลุ่มของนักเรี ยนทีได้รับมอบหมายให้ตอบคําถามในแต่ละหัวข้อนําเสนอจบลง ครู เปิ ดโอกาส
ให้กลุ่มอืนๆเสนอแนะเพิ มเติมและครูอธิบายเพิ มเติมให้สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ขณะนักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละขันตอน ครู ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํากับ
นักเรี ยนกลุ่มทีมีปัญหา และสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลตามแบบสังเกตพฤติกรรม
ความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ขันสรุ ป
6. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปเกียวกับ ความหมาย ลักษณะของเศรษฐกิจชุมชน และ
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. มอบหมายภาระงานให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มไปสํารวจชุมชนทีตนเองอาศัยอยูใ่ น
ด้านการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนว่าพวกเขามีปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจหรื อไม่
และให้บนั ทึกข้อมูลไว้แล้วกลับมานําเสนอในทีประชุมของกลุ่มในชัวโมงต่อไป เพือให้กลุ่ม
ตัดสินใจเลือกเป็ นหัวข้อเรื องทีจะใช้ศึกษาและทําโครงงานเกียวกับปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน
ซึงเป็ นประเภทโครงงานสํารวจ
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ชัวโมงที 2
ขันนํา
ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และซักถามภาระงานเกียวกับการสํารวจปัญหาเศรษฐกิจ
ในชุมชน
8. แจ้งให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มทราบว่า กิจกรรมทีนักเรี ยนต้องปฏิบตั ิต่อไป คือ การทํา
โครงงานสํารวจเกียวกับการศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน
ขันสอน
9. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนําเสนอหัวข้อปั ญหาเศรษฐกิจ ในชุมชนของตนเองทีต่างไป
สํารวจมา เพือให้ทีประชุมกลุ่มพิจารณาเลือกหัวข้อปัญหาทีจะนําไปทําโครงงานกลุ่มละ 1 เรื อง
10. ครู แจ้งจุดมุ่งหมายและขอบข่ายของการทําโครงงานครังนีแก่นกั เรี ยนว่าเป็ น การศึกษา
สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจของประชาชน (เน้นเฉพาะด้านการประกอบอาชีพ) สาเหตุของปั ญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการรวมกลุ่มตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีเกิดขึนจริ งใน
ชุมชนต่างๆของ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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11. ครู อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมโครงงานพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ และเน้นให้
นักเรี ยนนําขันตอน 5 ขันตอนของวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานไปใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรม
จากนันให้แต่ละกลุ่มปรึ กษาหารื อและร่ วมกันวางแผนการทํางานกันภายในกลุ่มและให้ทุกกลุ่ม
เขียนแผนการปฏิบตั ิงานส่งครูตรวจดูความเป็ นไปได้ก่อนลงมือทําโครงงาน ครู แนะนําเพิ มเติม
ขันตอนการทํางาน 5 ขันตอนตามวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานของนักเรี ยนมีดงั นี
ขันที 1 การกําหนดปัญหา สมาชิกกลุ่มร่ วมกันกําหนด ชือโครงงาน ทีมาและ
ความสําคัญของปัญหา จุดมุ่งหมายของการศึกษา สมมติฐานของการศึกษา (ถ้ามี) ตัวแปรทีเกียวข้อง
(ถ้ามี) ขอบข่ายและระยะเวลาการศึกษา
ขันที 2 การวางแผนการทํางาน สมาชิกกลุ่มกําหนด วิธีดาํ เนินการ พาหนะทีใช้ใน
การเดินทาง ตารางเวลาการทํางานของกลุ่ม หัวข้อคําถามทีจะใช้สมั ภาษณ์ผเู้ กียวข้องขณะออก
ศึกษาในพืนที การแบ่งหน้าทีรับผิดชอบให้สมาชิกแต่ละคนเช่น ฝ่ ายติดต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล ฝ่ ายเทคนิค/
อุปกรณ์ ฝ่ ายสัมภาษณ์ ฝ่ ายจดบันทึก ฯลฯ โดยมีประธานกลุ่มทําหน้าทีดูแลและประสานงาน
เพือให้งานของกลุ่มสําเร็ จผลตามแผนการทีวางไว้
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ขันที 3 การสืบค้นและจัดกระทําข้อมูล (ใช้นอกเวลา ในวันเสาร์/อาทิตย์)
การสืบค้นข้อมูล : สมาชิกกลุ่มร่ วมกันออกสํารวจเพือสืบค้นเก็บข้อมูลในพืนที
ชุมชนทีกลุ่มเลือกทําโครงงานตามแผนการทีวางไว้ มีครู เป็ นผูร้ ่ วมเดินทางและดูแลให้คาํ แนะนํา
ขณะนักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม
การจัดกระทําข้อมูล : หลังจากสืบค้นข้อมูลได้ครบถ้วน สมาชิกกลุ่มร่ วมกัน
อภิปรายตรวจสอบ ความถูกต้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล ตามลําดับ
ขันที 4 การลงมือปฏิบตั ิ สมาชิกกลุ่มนําผลสรุ ปข้อมูลทีได้มาจัดทําเป็ นรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานและให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มเตรี ยมจัดแสดง
ผลงานโครงงานเพือนําเสนอผลการศึกษา
สําหรับการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรี ยนในขันที 3 การสืบค้นและจัดกระทํา
ข้อมูล และขันที 4 การลงมือปฏิบตั ิ ทีครู ไม่ได้ร่วมอยูใ่ นกิจกรรมจะใช้วิธีการซักถามให้นกั เรี ยน
ตอบคําถามของครู รวมทังซักถามข้อมูลเพิ มเติมจากประธานของแต่ละกลุ่มตามประเด็นในแบบ
สังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
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ชัวโมงที 3-4
ครู ซกั ถามนักเรี ยนเรื องความสําเร็ จของการทําโครงงานของนักเรี ยนว่าเป็ นอย่างไร
ขันที 5 การนําเสนอข้ อมูล ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันจัดแสดงผลงาน
โครงงานเพือนําเสนอผลการศึกษาของกลุ่มตน นักเรี ยนแยกย้ายกันศึกษาโครงงานของกลุ่มอืนๆ
จนครบทุกกลุ่ม ครู ประเมินผลการทําโครงงานของนักเรี ยนตามแบบประเมินความสามารถในการ
ทําโครงงาน
12. หลังจบการนําเสนอโครงงาน ครู ซกั ถามความคิดเห็นของนักเรี ยนว่า
12.1 นักเรี ยนคิดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญเกียวข้องกับการพัฒนาประเทศอย่างไร
12.2 นักเรี ยนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการทํางานครังนี
12.3 ความรู้ทีได้รับจากการทําโครงงานครังนี สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและร่ วมกันสรุ ป ครู สรุ ปเพิ มเติมและเน้นถึง
ความสําคัญของการร่ วมมือกันพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งทียังยืน
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ขันสรุ ป
13. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปเกียวกับสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สาเหตุ และแนวทาง
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยการรวมกลุ่มตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนโดย
ผ่านการทําโครงงาน
สือการเรียนรู้
1. แถบข้อความ “ ไม่มีประเทศใดเข้มแข็งได้หากท้องถิ นอ่อนแอ ”
2. บัตรสถานการณ์ เรื อง “ ปัญหาของปัทมา ”
3. ใบงานที 1 เรื อง เศรษฐกิจชุมชนเพือชุมชนเข้มแข็ง
4. หนังสือเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ของช่วงชันที 4-6 สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
5. หนังสือ เรื อง แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ของฉัตรทิพย์ นาถสุภา
6. หนังสือ เรื อง แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน ของ ดร.เสรี พ่วงพิศ
แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุดโรงเรี ยน
2. เว็บไซต์ http://www.polsci.chula.ac.th/initiatives/book13_intro.htm และเว็บไซต์อืนๆ
ทีเกียวข้อง
3. แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน
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แถบข้ อความ
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หากท้ องถินอ่อนแอ
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ใบงานที 1
เรือง เศรษฐกิจชุ มชนเพือชุ มชนเข้ มแข็ง

ชือ .........................
นามสกุล..................

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สรุ ปความรู้เกียวกับเศรษฐกิจชุมชน ได้
2. อธิบายแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
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ให้นกั เรี ยส
นตอบคําถามต่อไปนีในถูกต้องสมบูรณ์ทีสุด

คําชีแจง
1. เศรษฐกิจชุ มชนหมายถึงอะไร

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. เศรษฐกิจชุ มชนมีลกั ษณะอย่างไร
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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3. นักเรียนคิดว่าแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนให้ เข้ มแข็งตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถกระทําได้ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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แบบประเมินใบงาน
รายวิชา ………………………….เรื อง …………………………………. ชัน..........
รายการประเมิน

ชือ-สกุล

1………….
2………….
3………….
4………….
5………….
6………….
7………….
8………….
9………….
10………….
11………….
12………….

เนือหาสาระ
ครบถ้ วน
ตรงตามประเด็น

การใช้ ภาษา

ตรงต่ อเวลา

ความสะอาด
เรียบร้ อย

รวม

4

4

4

4

16
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คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
เนือหาสาระ
เนือหาสาระ
เนือหาสาระ
มีประเด็นหลัก และ มีประเด็นหลัก
ขาดประเด็นหลัก
ส่ วนขยายครบถ้วน ครบถ้วน
1 ประเด็น
แต่ขาดส่ วนขยาย
ส่ วนขยาย
1 ประเด็น
ขาด 2 ประเด็น

ปรับปรุง (1)
เนือหาสาระ
ประเด็นหลัก
และส่ วนขยาย
ขาดเกิน
2 ประเด็น

ใช้ภาษาถูกต้อง
สื อความหมาย
ชัดเจนเข้าใจง่าย
และเชือมโยงภาษา
ได้อย่างสละสลวย

ใช้ภาษาถูกต้อง
สื อความหมาย
ได้เข้าใจและ
สามารถเชือมโยง
ภาษาได้ดี

ใช้ภาษา
ผิดพลาดมาก
และ
สื อความหมาย
ไม่ชดั เจน

3. ตรงต่ อเวลา

ส่ งภาระงานภายใน
เวลาทีกําหนด

ส่ งภาระงานช้ากว่า ส่ งภาระงานช้ากว่า ส่ งภาระงานช้า
เวลาทีกําหนด 1 วัน เวลาทีกําหนด 2 วัน กว่าเวลาทีกําหนด
3 วัน

4. ความสะอาด
เรียบร้ อย

สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า
มีการตกแต่งสี สัน
สวยงาม

สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า
แต่ไม่ตกแต่งสี สัน
สวยงาม

รายการประเมิน
1. เนือหาสาระ
ครบถ้ วน
ตรงตามประเด็น

2. การใช้ ภาษา
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ระดับคะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

14
11
8
4

–
–
–
–

16
13
10
7

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

ใช้ภาษาถูกต้อง
และสื อความหมาย
ได้พอใช้

มีรอยขีดฆ่า
1-2 แห่ง และ
ไม่ตกแต่งสี สัน
ให้สวยงาม

มีรอยขีดฆ่า
มากกว่า 2 แห่ง
สกปรก
และไม่ตกแต่ง
สี สันให้สวยงาม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 4
หน่ วยการเรียนรู้ เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รหัส ส 32101 รายวิชา เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรือง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ชัน มัธยมศึกษาปี ที 5
ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2554 เวลา 2 ชัวโมง
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ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริ

มาตรฐานการเรียนรู้

ทรัพยากรทีมีอยูจ่ าํ กัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
เพือการดํารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ตัวชีวัด
ข้อ 2. ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ (ส 3.1 ม. 4-6/2)
ด้ านความรู้ (K)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 1-11
ด้ านกระบวนการ (P)
ทักษะการแก้ปัญหาและการจัดการความรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้ อยูอ่ ย่างพอเพียง
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ความคิดรวบยอด
เป้ าหมายสูงสุดของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึน โดยกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศของไทยมีกาํ หนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติมาตังแต่ พ.ศ. 2504 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติตงแต่
ั ฉบับที 1 - 8 มีแนวทาง
การพัฒนาแตกต่างกันไปตามสถานการณ์สงั คม สถานการณ์ประเทศ และสถานการณ์ของโลกปั จจุบนั
โดยคํานึงถึงปัญหาเร่ งด่วนทีต้องแก้ไขก่อนเป็ นสําคัญทังด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 9 - 10 นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นหลักในการ
พัฒนาและบริ หารประเทศเพือให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสามารถดํารงอยู่ได้
อย่างมันคง สําหรั บแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 11 มุ่งพัฒนา ประเทศให้มี
ความมันคงเป็ นธรรมและมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลียนแปลง
จุดประสงค์การเรียนรู้
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1. บอกเป้ าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้
2. อธิบายความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
3. อธิบายสาระสําคัญ ผลดีและผลเสียทีเกิดจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติของประเทศไทยฉบับที 1 - 10 ได้
4. อธิบายวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 ได้
สาระการเรียนรู้
1. เป้ าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
2. ความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. สาระสําคัญ ผลดีและผลเสียทีเกิดจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที 1 - 10
4. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที 11

193

ภาระงาน/ชินงาน
1. แผนผังความคิด (Mind Mapping) แสดงสาระสําคัญ ผลดีและผลเสียทีเกิดจากการใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยฉบับที 1 – 10 และแผนผังความคิด (Mind
Mapping) แสดงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11
2. ใบงาน เรื อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย
การวัดและประเมินผล
ภาระงาน/
วิธี
วิธีวดั /
สิงทีต้องการวัด
ชินงาน
การวัด
ด้านความรู้ (K)
1.แผนผังความคิด
1. ตรวจ แผนผัง
1. แผนพัฒนา
(Mind Mapping)
ความคิด (Mind
เศรษฐกิจและ
Mapping)
สังคมแห่งชาติ แสดงสาระสําคัญ
ฉบับที 1 – 11
ผลดีและผลเสี ยที
เกิดจากการใช้
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที 1 – 10 และ
แผนผังความคิด
(Mind Mapping)
แสดงวิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมายและ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที 11
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เครืองมือทีใช้
ในการวัด

เกณฑ์
การวัด

1. แบบประเมิน 1. ผ่านระดับ
แผนผัง
ร้อยละ 70
ความคิด
(Mind
Mapping)
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วิธีวดั /
สิงทีต้องการวัด

ด้ าน
ทักษะพิสัย (P)
พฤติกรรม
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน
ด้ านเจตคติ (A)
การทํางานกลุ่ม

ภาระงาน/
ชินงาน
2.ใบงาน เรื อง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ของประเทศ
ไทย

วิธี
การวัด
2. ตรวจใบงาน

เครืองมือทีใช้
ในการวัด
2. แบบประเมิน
ใบงาน

ม
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ด
ุ
อ
กลา
ห
ก
ั
น
-สำ
สังเกตพฤติกรรม ง แบบสังเกต
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน

-

สังเกต
พฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

เกณฑ์
การวัด
2. ผ่านระดับ
ร้อยละ 70

ผ่านระดับ
ร้อยละ70

พฤติกรรม
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ตามขันตอน
การจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน
ผ่านระดับ
แบบสังเกต
พฤติกรรม
ร้อยละ70
การทํางานกลุ่ม

กิจกรรมการเรียนรู้
ชัวโมงที 1-2
ขันนํา
1. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสนทนาเกียวกับสภาพเศรษฐกิจในอดีต-ปัจจุบนั โดยครู ใช้คาํ ถาม ดังนี
 นักเรี ยนคิดว่าสภาพเศรษฐกิจในอดีตและปัจจุบนั แตกต่างกันอย่างไร
 ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตเป็ นอย่างไร
ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น จากนันครู กล่าวเชือมโยงคําตอบเข้าสู่
เรื อง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นการนําเข้าสู่บทเรี ยน
2. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
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3. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 5 กลุ่ม (กลุ่มเดิม) สมาชิกสับเปลียนหน้าทีการทํางานกัน ทุกกลุ่ม
เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม
ขันสอน
4. ครู สนทนากับนักเรี ยนเรื อง เป้ าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและ
ความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. หลังจากนันครู แจกบัตรสถานการณ์ เรื อง “งานใหญ่” ให้นกั เรี ยนทุกกลุ่ม
สถานการณ์
เรือง งานใหญ่
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ชัชพงศ์ตอ้ งการทํา “บันทึกความจํา” เกียวกับเรื องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติของประเทศไทยฉบับที 1-11 ซึงมีขอ้ มูลเป็ นจํานวนมาก นักเรี ยนจะช่วยเหลือ
ชัชพงศ์ได้อย่างไร
*****************************

5. นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามขันตอนการเรี ยนรู้แบบโครงงาน 5 ขันตอน
ดังนี
ขันที 1 การกําหนดปัญหา สมาชิกกลุ่มปรึ กษาหารื อร่ วมกันเพือกําหนดหัวข้อ
ปัญหาโดยครู เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ซึงหากนักเรี ยนกําหนดหัวข้อปัญหาไม่ถกู ต้อง
สมบูรณ์ครู ให้คาํ แนะนําเพิ มเติม (หัวข้อปัญหาของการศึกษาครังนี คือ ข้อสรุ ปของสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับ (ฉบับที 1 – 10) มีอะไรบ้าง ผลดีและผลเสียที
เกิดจากการใช้แผนฯแต่ละฉบับ (ฉบับที 1 – 10) เป็ นอย่างไร และวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 (2555-2559) มี
สาระสําคัญในเรื องใดบ้าง
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ขันที 2 การวางแผนการทํางาน สมาชิกกลุ่มร่ วมกันวางแผนการทํางาน เช่น
การกําหนดขันตอนการทํางาน การวางแผนเรื องการใช้เวลา การแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบสืบค้น
ข้อมูลตามประเด็นปัญหาของขันที 1 โดยมีประธานกลุ่มทําหน้าทีดูแลและประสานงานเพือให้งาน
ของกลุ่มสําเร็ จผลตามแผนการทีวางไว้
ขันที 3 การสืบค้นและจัดกระทําข้อมูล
การสืบค้นข้อมูล : สมาชิกกลุ่มแยกย้ายกันสืบค้นข้อมูลในหัวข้อทีตนได้รับ
มอบหมาย ในการสืบค้นข้อมูลนักเรี ยนสามารถเลือกสืบค้นได้ทงจากเว็
ั
บไซต์ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หรื อเว็บไซต์อืนๆทีเกียวข้อง) สืบค้นจาก
หนังสือเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ ของช่วงชันที 4-6 ของสํานักพิมพ์วฒั นาพานิช หรื อจากเอกสาร
เกียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 1 – 11 ทีครู จดั เตรี ยมมาให้
การจัดกระทําข้อมูล : หลังจากสืบค้นข้อมูลได้ครบถ้วน สมาชิกแต่ละคน
นําข้อมูลทีสืบค้นได้มานําเสนอในทีประชุมกลุ่ม สมาชิกกลุม่ ร่ วมกันอภิปรายตรวจสอบความถูกต้อง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ
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ขันที 4 การลงมือปฏิบัติ สมาชิกกลุ่มนําข้อมูลทีได้สงั เคราะห์แล้วมาเขียน
สรุ ปสาระสําคัญตามประเด็นต่างๆ เป็ นแผนผังความคิด(Mind Mapping) ลงในกระดาษทีครู แจกให้
ขันที 5 การนําเสนอข้ อมูล ครู จบั สลากแบ่งหัวข้อให้แต่ละกลุ่มนําเสนอ ดังนี
กลุ่มที 1 นําเสนอเกียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 1-3
กลุ่มที 2 นําเสนอเกียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 4-6
กลุ่มที 3 นําเสนอเกียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 7-8
กลุ่มที 4 นําเสนอเกียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 9-10
กลุ่มที 5 นําเสนอเกียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11
ขณะนักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละขันตอน ครู ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
กับนักเรี ยนกลุ่มทีมีปัญหา และสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลตามแบบสังเกตพฤติกรรม
ความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ขันสรุ ป
6. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปเกียวกับ เป้ าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาระสําคัญ ผลดีและผลเสียทีเกิดจาก
การ ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 1-10 และวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 (2555-2559)
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หลังจากหมดเวลาเรี ยนให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มนําแผนผังความคิด (Mind Mapping) ของกลุ่มตนไป
ติดไว้ทีฝาผนังห้องหลังชันเรี ยนเพือให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้แลกเปลียนเนือหาสาระกับกลุ่มอืนเพิ มเติม
7. มอบหมายให้นกั เรี ยนทุกคนทําใบงาน เรื อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ของประเทศไทย เป็ นการบ้าน และส่งให้ครู ตรวจในวันรุ่ งขึน ครูตรวจผลงานตามแบบประเมิน
ใบงาน
สือการเรียนรู้
1. บัตรสถานการณ์ “งานใหญ่”
2. หนังสือเรี ยนวิชาเศรษฐศาสตร์ ของช่วงชันที 4-6 ของสํานักพิมพ์วฒั นาพานิช
3. เอกสารเกียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 1 – 11
4. ใบงานเรื อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย
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แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุดโรงเรี ยน
2. เว็บไซต์ http://www.nesdb.go.th/
3. เว็บไซต์อืนๆทีเกียวข้อง
กิจกรรมหลังจบการทดลอง (ใช้นอกเวลา)
นักเรี ยนทุกคนทดสอบหลังเรี ยนโดยทําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ จํานวน 40 ข้อ ครู นาํ คะแนนของ
นักเรี ยนทีได้ไปทดสอบหาค่าทางสถิติต่อไป
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ใบงาน
เรื อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติของประเทศไทย

ชือ ..........................
นามสกุล..................

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกเป้ าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้
2. อธิบายความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
3. อธิบายสาระสําคัญ ผลดีและผลเสียทีเกิดจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติของประเทศไทยฉบับที 1 - 10 ได้
4. อธิบายวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 ได้
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คําชีแจง จงตอบคําถามต่อไปนีในถูกต้องสมบูรณ์
1. เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. เหตุใดจึงต้องให้ ความสําคัญต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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3. จงอธิบายสาระสําคัญ ผลดี ผลเสีย ทีเกิดจากการใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติฉบับที 1-10 มาพอสังเขป
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 1
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 2
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 3
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 4
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

200

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 5
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 6
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 7
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 8
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 9
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 10
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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4. จงอธิบายว่าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แห่ งชาติฉบับที 9 – 10 อย่างไร
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

202

5. จงอธิบายรายละเอียดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 11
(2555-2559) มาพอสังเขป
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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แบบประเมินใบงาน
รายวิชา ………………………….เรื อง …………………………………. ชัน..........
รายการประเมิน

ชือ-สกุล

1………….
2………….
3………….
4………….
5………….
6………….
7………….
8………….
9………….
10………….
11………….
12………….

เนือหาสาระ
ครบถ้ วน
ตรงตามประเด็น

การใช้ ภาษา

ตรงต่ อเวลา

ความสะอาด
เรียบร้ อย

รวม

4

4

4

4

16
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รายการประเมิน
1. เนือหาสาระ
ครบถ้ วน
ตรงตามประเด็น

คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
เนือหาสาระ
เนือหาสาระ
เนือหาสาระ
มีประเด็นหลัก และ มีประเด็นหลัก
ขาดประเด็นหลัก
ส่ วนขยายครบถ้วน ครบถ้วน
1 ประเด็น
แต่ส่วนขยาย
และส่ วนขยาย
ขาด 1 ประเด็น
ขาด 2 ประเด็น
ใช้ภาษาถูกต้อง
สื อความหมาย
ชัดเจนเข้าใจง่าย
และเชือมโยงภาษา
ได้อย่างสละสลวย

ใช้ภาษาถูกต้อง
สื อความหมายได้
เข้าใจและสามารถ
เชือมโยงภาษาได้ดี

3. ตรงต่ อเวลา

ส่ งภาระงานภายใน
เวลาทีกําหนด

ส่ งภาระงานช้ากว่า ส่ งภาระงานช้ากว่า ส่ งภาระงานช้า
เวลาทีกําหนด 1 วัน เวลาทีกําหนด 2 วัน กว่าเวลาทีกําหนด
3 วัน

4. ความสะอาด
เรียบร้ อย

สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า
และมีการตกแต่ง
สี สันสวยงาม

สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า
แต่ไม่ตกแต่งสี สัน
ให้สวยงาม

2. การใช้ ภาษา
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ระดับคะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

14
11
8
4

–
–
–
–

16
13
10
7

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

ใช้ภาษาถูกต้อง
และสามารถ
สื อความหมาย
ได้พอใช้

ปรับปรุง (1)
เนือหาสาระ
ประเด็นหลัก
และส่ วนขยาย
ขาดเกิน
2 ประเด็น

มีรอยขีดฆ่า
1-2 แห่ง และ
ไม่ตกแต่งสี สัน
ให้สวยงาม

ใช้ภาษา
ผิดพลาดมาก
และสื อ
ความหมาย
ได้ไม่ชดั เจน

มีรอยขีดฆ่า
มากกว่า 2 แห่ง
สกปรก
และไม่ตกแต่ง
สี สันให้สวยงาม
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รหัสวิชา ส 32101 รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 5
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

คําชีแจง
1. แบบทดสอบฉบับนีเป็ นแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ มีจาํ นวน 40 ข้อๆ ละ 1 คะแนน
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รวม 40 คะแนน ใช้เวลา 60 นาที

2. ให้นกั เรี ยนพิจารณาเลือกคําตอบทีถูกทีสุดเพียงข้อเดียวจากตัวเลือก ก ข ค ง แล้วทํา
เครื องหมาย  ลงในช่องว่างของกระดาษคําตอบให้ตรงกับตัวเลือกทีต้องการ เช่น
ถ้าต้องการตอบข้อ ก ให้ทาํ ดังนี
ก
( )

ข

ค

ง

( )

( )

( )

หรื อถ้าต้องการเปลียนคําตอบ ก เป็ น ข ให้ขีดทับรอยคําตอบเดิมแล้วเลือกใหม่ ดังนี
ก
( )

ข
()

ค

ง

( )

( )

3. นักเรี ยนอย่าขีดเขียนเครื องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ
4. หลังจากทําข้อสอบเสร็ จแล้ว/หมดเวลา ให้ส่งแบบทดสอบฉบับนีแก่ครู
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1 ข้อความใดกล่าวถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้สมบูรณ์ทีสุด
ก. แนวทางในการดําเนินชีวติ อย่าง พอกินพอใช้ มีเงินออม มีความรู้
ข. แนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างประหยัด ใช้ของคุม้ ค่า มีหลักประกันและความเพียร
ค. แนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างประมาณตน ไม่เสียง มีวินยั ใช้ความคิด
และ รู้จกั ป้ องกันตนเอง
ง. แนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างพออยู่ พอกิน เตรี ยมพร้อมรับความเสียง
โดยใช้สติปัญญาและมีคุณธรรม
2. ความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับข้อใด
ก. การใช้ชีวติ โดยพึงพาตนเองเป็ นสําคัญ
ข. การตัดสินใจและดําเนินการบนพืนฐานความเป็ นจริ ง
ค. การใช้ชีวติ เต็มศักยภาพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง
ง. การทําอะไรทีไม่เบียดเบียนตนเอง ผูอ้ ืนและสิ งแวดล้อม
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3. “ การดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงจะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจัยทีเกียวข้อง
ตลอดจนคํานึงถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการกระทํานัน ๆ อย่างรอบคอบ ” ข้อความนีตรงกับ
คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใด
ก. ความมีเหตุผล
ข. ความพอประมาณ
ค. การมีภูมคิ ุม้ กันทีดี
ง. การมีความรู้ความสามารถ
4. หลักการสําคัญทีสุดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด
ก. มีเหตุผล
ข. มีความรู้
ค. มีคุณธรรม
ง. พอประมาณ
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5. พฤติกรรมของบุคคลใดสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก. นายเจียมลดรายจ่ายได้มาก เพราะงดการดืมสุราตามคําแนะนําของแพทย์
ข. นางสุขขายไก่สดในตลาดโดยไม่มีวนั หยุดเพือให้มีเงินพอชําระค่าผ่อนรถจักรยานยนต์
ทีซือให้ลกู ชายขีไปโรงเรี ยน
ค. นางจันชวนเพือนบ้านทีมีเวลาว่างมารวมกลุ่มกันสานกระบุงไม้ไผ่ส่งขายร้านค้า
ในเมืองและนํารายได้มาแบ่งปันกัน
ง. นายเอกประกาศขายบ้านทีอยูอ่ าศัยมานาน 25 ปี เพือรวบรวมเงินไว้รักษาพยาบาลมารดา
ทีป่ วยเป็ นโรคไตทีต้องเสียค่าฟอกไตทุกสัปดาห์
6. นายสมศักดิถูกบริ ษทั ให้เงินมาจํานวนหนึงเพือจ้างให้ออกจากงาน ถ้านักเรี ยนเป็ นนายสมศักดิ
จะทําอย่างไรจึงจะได้ชือว่าดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก. นําเงินไปฝากธนาคารเพือกินดอกเบีย
ข. นําเงินไปลงทุนในตลาดหุน้ อสังหาริ มทรัพย์
ค. นําเงินไปลงทุนทําไร่ นาสวนผสมในทีนาของตนเอง
ง. ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านและใช้ชีวิตอย่างสมถะ
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7. ในการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการพึงพาตนเอง เป็ น
พืนฐานของการพัฒนา ข้อความทีขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับในข้อใด
ก. ความพอมี พอกิน พอใช้
ข. การอยูอ่ ย่างมีเกียรติและศักดิศรี ของตนเองไม่พึงพาใคร
ค. วางรากฐานด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง
ง. การหมันหาความรูเ้ พือประกอบการวางแผนการใช้ในขันปฏิบตั ิ
8. เหตุใดภาคเกษตรกรรมจึงได้รับความสนใจในเรื องการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
มากกว่าสาขาอืน
ก. เพราะเกษตรทฤษฏีใหม่เป็ นทฤษฏีปฏิบตั ิทีไม่ซบั ซ้อนเข้าใจง่าย
ข. เพราะเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาเป็ นกระดูกสันหลังของชาติจึงมีความสําคัญมากกว่า
ค. เพราะนโยบายของรัฐบาลทีผ่านมาจะให้ความสําคัญในการพัฒนาด้านการเกษตร
มากกว่าสาขาอืน
ง. เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการส่งเสริ มภาคเกษตรกรรมเป็ นหลัก
ส่วนสาขาอืนนันนําไปปฏิบตั ิได้ยาก
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9. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สอนให้เรามีจิตสํานึกอย่างไร
ก. เรี ยนรู้สิ งใหม่ๆจากโลกภายนอก
ข. การใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวตั น์
ค. รู้เขา รู้เรา และก้าวให้ทนั โลกยุคโลกาภิวฒั น์
ง. ดํารงชีพอย่างสมดุลภายใต้กระแสโลกาภิวฒั น์
10. นักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่กบั คํากล่าวทีว่า “ ความสําเร็ จของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทังภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การค้าและบริ การ ทุกภาคส่วนควรเริ มจากตนเองเพราะความสําเร็ จจะอยูท่ ีใจตนเป็ นสําคัญ
แล้วจึงไปสู่สงั คม ชุมชน และประเทศชาติ
ก. เห็นด้วย เพราะการเห็นความสําคัญของตัวเองจะทําให้เกิดความเชือมันในการทํางาน
ข. เห็นด้วย เพราะการสร้างจิตสํานึกให้บุคคลมีความรักในงานทีทําและรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีของตนย่อมทําให้เกิดความสําเร็ จในงานทีทํา
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะในการทํางานกับคนหมู่มากเรื องกฎระเบียบข้อบังคับจะมีความสําคัญ
มากทีสุด
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะความสําเร็ จในการทํางานใดๆน่าจะมาจากการบริ หารงานของ
ผูน้ าํ องค์กรทีมีประสิทธิภาพ
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11. คําว่า “สหกรณ์” เป็ นการรวมกลุ่มทีสอดคล้องกับข้อใด
ก. ต้องการรวมทุน
ข. ต้องการรวมคน
ค. ต้องการรวมใจ
ง. ต้องการรวมอํานาจ
12. ข้อความใดต่อไปนีกล่าวถึงสถานภาพของสมาชิกสหกรณ์ถกู ต้องทีสุด
ก. เป็ นลูกค้าผูใ้ ช้บริ การสหกรณ์
ข. เป็ นทังลูกค้าสหกรณ์และเจ้าของสหกรณ์
ค. เป็ นเจ้าของสหกรณ์ และผูล้ งทุนในสหกรณ์
ง. เป็ นผูข้ อความช่วยเหลือและผูบ้ ริ จาคให้กบั สหกรณ์
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13. สหกรณ์จาํ กัด มีความหมายอย่างไร
ก. สหกรณ์ทีจัดตังขึนมีความแตกต่างกันในเรื องประเภทของบริ การทีให้แก่สมาชิก
ข. สมาชิกของสหกรณ์ทุกคนมีความรับผิดชอบร่ วมกันเพือหนีทังปวงของสหกรณ์
โดยไม่จาํ กัด
ค. สมาชิกของสหกรณ์ทุกคนมีความรับผิดชอบจํากัดเพียงไม่เกินจํานวนค่าหุน้
ทียังใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีตนถือ
ง. สมาชิกของสหกรณ์ทุกคนมีความรับผิดชองจํากัดเกินจํานวนค่าหุน้ ทียังใช้ไม่ครบ
มูลค่าหุน้ ทีตนถือ
14. การดําเนินการของระบบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพควรให้ความสําคัญในเรื องใดมากทีสุด
ก. รับสมาชิกเพิ มมากขึนจะทําให้พฒั นาธุรกิจได้มากยิงขึน
ข. การพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกให้เป็ นอันหนึงอันเดียวกัน
ค. การพัฒนาสิ งก่อสร้างและเครื องอํานวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพ
ง. การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกให้ชดั เจนและทัวถึง
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จงอ่านข้อความต่อไปนีจากนันไปตอบคําถามข้อที 15-16
สหกรณ์ การเกษตรโพธารามจํากัด อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็ นอีกหนึ งสหกรณ์ ที
ประสบความสําเร็ จ ความสําเร็ จของสหกรณ์แห่งนีเป็ นผลมาจากการบริ หารงานของคณะกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ทีมีความคิดริ เริ มทีทันสมัย มุ่งเน้นให้บริ การสมาชิกด้วยการจัดทําโครงการ
ต่างๆมากกว่า 10 โครงการ หากพิจารณาถึงความมันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์แล้วในรอบ
3 ปี ทีผ่านมา สหกรณ์สามารถดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็ จมีกาํ ไรทุกปี ปริ มาณธุรกิจของสหกรณ์ที
ทํากับสมาชิกเพิ มมากขึนโดยสหกรณ์ได้จดั สรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารอง ทุนสะสมเพิ มขึนและจ่ายเงิน
ปั นผลและเฉลียคื น ให้ก ับสมาชิ กทุ กคนและส่ งเสริ มให้สมาชิ กออมเงิ นในรู ปของเงิ น ฝากสัจจะ
ออมทรัพย์ นับว่าเป็ นสหกรณ์แท้ทีอยูเ่ คียงข้างสมาชิกด้วยความมุ่งมันทีต้องการให้สมาชิกมีความกินดี
อยูด่ ีและสหกรณ์มีความมันคงและยังยืน
15. นักเรี ยนคิดว่าเหตุผลสําคัญทีสุดทีทําให้การดําเนินงานของสหกรณ์แห่งนีประสบความสําเร็ จ
ก. การบริ หารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ทีมีประสิทธิภาพ
ข. การจัดทําโครงการต่างๆมากกว่า 10 โครงการเพือให้บริ การสมาชิก
ค. สมาชิกต่างมีอุดมการณ์เดียวกันและความเข้าใจในระบบการดําเนินงานขององค์กร
ง. สหกรณ์ดาํ เนินธุรกิจประสบความสําเร็ จมีกาํ ไรทุกปี ทําให้มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึน
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16. ใครบ้างทีมีส่วนร่ วมในการสร้างความสําเร็ จของสหกรณ์แห่งนี
ก. ฝ่ ายจัดการของสหกรณ์
ข. สมาชิกสหกรณ์ทงหมด
ั
ค. คณะกรรมการสหกรณ์
ง. สหกรณ์ต่างๆในโพธาราม
17. ชาวบ้านในหมู่บา้ นดงรังมีอาชีพทํานาและกําลังมีปัญหาเดือดร้อนเรื องไม่มีทีทํากิน
นักเรี ยนคิดว่าควรจัดตังสหกรณ์ประเภทใดขึนในหมู่บา้ นจึงจะเหมาะสมทีสุด
ก. สหกรณ์ออมทรัพย์ เพราะสมาชิกสามารถกูย้ มื เงินได้เมือถึงคราวจําเป็ น
ข. สหกรณ์การเกษตร เพราะชาวบ้านมีอาชีพทํานาซึงถือว่าเป็ นเกษตรกรโดยตรง
ค. สหกรณ์นิคม เพราะดําเนินการจัดสรรทีดินทํากินให้แก่ราษฎรทีทําอาชีพเกษตรกรรม
ง. สหกรณ์บริ การ เพราะมีชาวบ้านไม่นอ้ ยกว่า 10 รายทีมีอาชีพอย่างเดียวกันหรื อ
ทีได้รับความเดือดร้อนในเรื องเดียวกันเพือช่วยเหลือซึงกันและกัน
18. ข้อใดเป็ นการนําหลักความมีเหตุผลในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระบบสหกรณ์
ก. การส่งเสริ มภาคการผลิตของสหกรณ์ให้มีความสอดรับกับความต้องการของตลาด
ข. การสร้างความร่ วมมือกันในการทํางานระหว่างสหกรณ์กบั สมาชิก สหกรณ์กบั สหกรณ์
ค. การสร้างองค์ความรู้โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ น
เพือนํามาใช้ประโยชน์กบั สหกรณ์
ง. การสร้างความสมดุลระหว่างรายได้ ความชํานาญการผลิต ปัจจัยสภาพแวดล้อม
การจัดระบบข้อมูลต่างๆเพือกําหนดรู ปแบบของการพัฒนาสหกรณ์ให้ชดั เจน
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19. จากคํากล่าวทีว่า “ การพัฒนาระบบสหกรณ์ตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให้
องค์กรมีการพัฒนาทีสมดุลและยังยืน พร้อมรับต่อการเปลียนแปลงในทุกด้าน ทังด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ งแวดล้อม ความรู ้และเทคโนโลยี ” นักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่ อย่างไร
ก. เห็นด้วยอย่างยิ ง เพราะ แม้แต่ในต่างประเทศยังให้การยกย่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์
ข. เห็นด้วยอย่างยิ ง เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการของสหกรณ์
มีความสอดคล้องกันเนืองจากยึดหลักการของการพึงพาตนเองเป็ นสําคัญ
ค. ไม่เห็นด้วยเพราะ ทีผ่านมาการดําเนินธุ รกิจของสหกรณ์ไม่ประสบความสําเร็ จ ภาครัฐ
จึงต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
ง. ไม่เห็นด้วยเพราะปั จจุบนั สังคมไทยมีการเปลียนแปลงเขา้ สู่ ระบบทุนนิยมทีเงินตรา มีความสําคัญมากกว่า
ศีลธรรมจริ ยธรรม
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20. ระบบสหกรณ์มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในข้อใดมากทีสุด
ก. เพือขยายสินค้าท้องถิ นสู่ตลาดต่างประเทศ
ข. เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ค. เพือสร้างอํานาจการต่อรองและการแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
ง. เพือแก้ปัญหาการว่างงานในชนบทและลดความแออัดของเมือง
21. เศรษฐกิจชุมชนมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การพัฒนาบทบาทชาวบ้านในการทําธุรกิจของชุมชน
ข. การทีประชาชนพึงตนเองได้และครอบครัว มีคุณภาพชีวิตทีดี
ค. การทีประชาชนสํานึกร่ วมกันในความเป็ นเจ้าของเศรษฐกิจในชุมชน
ง. การทีคนในชุมชนรวมกลุ่มกันเพือร่ วมกันทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน
22. ทุนในชุมชนประกอบด้วยทุนประเภทใดบ้าง
ก. ทุนทางกายภาพ ทุนมนุษย์ ทุนธรรมชาติ ทุนสังคม และทุนเงิน
ข. ทุนความรู้ ทุนธรรมชาติ ทุนสังคม ทุนเงิน และทุนวัฒนธรรม
ค. ทุนมนุษย์ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนสังคม ทุนวัฒนธรรม และทุนเงิน
ง. ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุนความคิด ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนเศรษฐกิจ
23. แนวทางใดทีควรนํามาใช้สาํ หรับพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยังยืน
ก. การผลิตเพือการบริ โภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน
ข. การส่ งเสริ มสิ ทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วม
ค. กระบวนการจัดการองค์ความรู ้และระบบการเรี ยนรู ข้ องชุมชน
ง. กระบวนการเสริ มสร้างศักยภาพชุมชนและองค์การปกครองส่ วนท้องถิ น
24. หากต้องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งนักเรี ยนคิดว่าควรเริ มต้นในขันตอนใดก่อน
ก. มีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ข. สํานึกร่ วมในความเป็ นเจ้าของชุมชน
ค. การได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ง. การพัฒนาทักษะ/ความสามารถในการจัดการทีหลากหลายของชุมชน
25. ในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในข้อใดทีก่อให้เกิดความยังยืนมากทีสุ ด
ก. การแก้ปัญหาในชุมชนทีเป็ นจุดเล็กๆก่อนไปแก้ปัญหาใหญ่
ข. การให้คนในชุมชนกูย้ มื เงินโดยไม่เสี ยดอกเบียเพือนําไปใช้จ่ายในการลงทุนสร้างอาชีพ
ค. การปลุกจิตสํานึกให้คนในชุมชนเห็นความสําคัญของการมีความร่ วมมือกันในการพัฒนาชุมชน
ง. การสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนมีสภาพพร้อมรับการพัฒนาเสี ยก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่
สังคมภายนอก
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อ่านบทความและตอบคําถามข้อ 26-27

กลุ่มวิสาหกิจชุ มชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองรีพฒ
ั นา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี ตังอยู่ที 116 หมู่ 8 ตําบลบ้านเลือก อําเภอโพธาราม
จังหวัด ราชบุ รี เป็ นการรวมกลุ่มของแม่บ้านในหมู่ที 8 เนื องจากต้องการทํา
กิ จ กรรมในช่ ว งเวลาว่ า งจากการทํา งานบ้า นเพื อเสริ มรายได้เ ป็ นการจุ น เจื อ
ครอบครั วในภาวะที ค่าครองชีพสูงทําให้รายได้ข องครอบครั วไม่พอกับรายจ่าย
กลุ่มแม่บา้ นได้ประชุมปรึ กษาหารื อและมีขอ้ สรุ ปว่าจะทําลูกประคบสมุนไทยแบบ
ดังเดิมซึงใช้กนั มานานและได้ผลดี โดยจะใช้วตั ถุดิบทีมีในหมู่บา้ นและเชิญปราชญ์
ภูมิปัญญาชาวบ้านทีรู้จกั สูตรตัวยาผสมการทําลูกประคบสมุนไทยมาเป็ นวิทยากร
นอกจากนั นยัง ได้ ไ ปศึ ก ษาดู ง านการทํ า ลู ก ประคบสมุ น ไพรที จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เมือกิจการของกลุ่มฯ เริ มดีขึนมีการส่ งจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ทงใน
ั
และต่างจังหวัด จึงต้องใช้วตั ถุดิบในการผลิตเพิ มมากขึน ทางกลุ่มฯ จึงส่ งเสริ มให้
สมาชิกปลูกพืชสมุนไพรและนํามาส่ งขายให้แก่กลุ่มฯ ตามราคาที ตกลงกัน ในที
ประชุม นอกจากนี กลุ่มฯยังได้จ ัดให้มีบริ ก ารนวดแผนโบราณ การอบสมุน ไพร
ควบคู่กบั การใช้ลูกประคบสมุนไพร และถ้าสมาชิกคนใดร่ วมกันทําการผลิตก็ได้
ค่าแรงงานเพิ มเป็ นค่าตอบแทนตามความสามารถของแต่ละคนอีกทางหนึง
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26. ปัญหาทีกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรหนองรี พฒั นาประสบคืออะไร
ก. ชาวบ้านในชุมชนไม่มีความรู้ในเรื องพืชสมุนไพร
ข. การมีเวลาว่างมากเกินไปหลังจากการทํางานบ้านแล้ว
ค. รายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอกับรายจ่ายทีเพิ มสูงขึน
ง. เศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ดีกว่าทีจังหวัดราชบุรี
27. สาเหตุสาํ คัญของปัญหา ตามข้อ 26 คืออะไร
ก. ภาวะค่าครองชีพทีเพิ มสูงขึน
.
ข. ขาดความสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจจากภาครัฐ
ค. การจัดสรรเวลาในการทํางานบ้านของกลุ่มแม่บา้ นไม่ถกู ต้อง
ง. การขาดปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้านทีมีความรู้ในเรื องสมุนไพรไทย
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28. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรหนองรี พฒั นามีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร
ก. จัดสรรเวลาในการทํางานบ้านของกลุ่มแม่บา้ นใหม่ให้ถูกต้อง
ข. ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ค. ทํากิจกรรมเสริ มรายได้โดยร่ วมกันจัดตังเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ง. ไปศึกษาดูงานการทําลูกประคบสมุนไพรที จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
29. นักเรี ยนคิดว่าการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรหนองรี พฒั นาสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
ก. ชาวบ้านทุกคนในชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคีในการทํางานร่ วมกัน
ข. สมาชิกกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรหนองรี พฒั นายึดถือความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟื อย
ค. ทํางานโดยยึดหลัก “ยืนอยูบ่ นลําแข้งของตัวเอง หรื อ ไม่พึงพาจมูกคนอืนหายใจ”
ง. มีการร่ วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักการพึงพาตนเอง ใช้ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ นเพือสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่มฯ ซึงเป็ นส่วนหนึงการสร้างภูมคิ ุม้ กันทีดี
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30. นักเรี ยนเห็นด้วยหรื อไม่กบั คํากล่าวทีว่า “ ชุมชนทีเข้มแข็งจะสามารถพึงพาตนเองได้
และพึงพากันเองได้ ”
ก. เห็นด้วย เพราะ ไม่มีบุคคลใดทีจะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึนในชุมชนได้ดีและยังยืน
เท่ากับคนในชุมชนเอง
ข. เห็นด้วย เพราะการพึงพาตนเองแสดงถึงการเป็ นคนไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ส่วนการพึงพา
กันเองแสดงถึงความสามัคคี ซึงล้วนเป็ นเรื องสําคัญต่อการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะชุมชนทีเข้มแข็งสามารถพึงพาตนเองได้แล้วไม่จาํ เป็ นต้องอาศัย
พึงพาชุมชนอืนใดอีก
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะการทีชุมชนจะมีความเข้มแข็งต้องประกอบด้วยทังปัจจัยภายในคือ
คนในชุมชนทีเข้มแข็งและปัจจัยภายนอกคือการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐ
31. ประเทศทีมีการพัฒนาเศรษฐกิจแสดงว่ามีการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างไร
ก. ไม่เกิดภาวะเงินเฟ้ อ
ข. มีรายได้ต่อหัวอยูใ่ นระดับสูง
ค. ไม่ขาดดุลการค้าต่อประเทศใด
ง. มีการกระจายรายได้ทีเท่าเทียมกัน
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32. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมคี วามสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร
ก. ทําให้การวางแผนเศรษฐกิจเป็ นระบบและได้ผลดียงขึ
ิ น
ข. เป็ นการส่งเสริ มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาครัฐและเอกชน
ค. ช่วยกระจายรายได้และสร้างความเป็ นธรรมทางการเมืองและสังคม
ง. สนับสนุนและส่งเสริ มกิจการของรัฐวิสาหกิจให้พฒั นาขยายตัวมากขึน
33. การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 1 – 4 ส่งผลให้เกิดปัญหา
ทีสําคัญในปัจจุบนั ในข้อใด
ก. การว่างงาน
ข. ภาวะเงินเฟ้ อ
ค. การขาดดุลงบประมาณ
ง. ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้
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34. การพัฒนาชนบทของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 5
กําหนดนโยบายหลักไว้อย่างไร
ก. ให้คนในชนบทมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาของตนเองมากขึน
ข. ให้รัฐลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพือให้เกิดผลในวงกว้างต่อคนในชนบท
ค. เปลียนค่านิยมของคนในชนบทให้หนั มาสนใจต่อการประกอบธุรกิจมากขึน
ง. ส่งเสริ มให้คนในชนบทใช้เทคนิคการผลิตใหม่ๆในการเพาะปลูกเพือเพิ มผลผลิต
35. การพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 4
ทําให้แรงงานจากภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลสําคัญทีสุดในข้อใด
ก. ผลผลิตในภาคเกษตรกรรมมีปริ มาณเพียงพอสําหรับการบริ โภค
ข. การผลิตแบบยังชีพในภาคเกษตรกรรมทําให้เกษตรกรมีเวลาว่าง
ค. ระบบทุนนิยมผลักดันให้เกษตรกรละทิ งการเกษตรมาขายแรงงาน
ง. แรงงานมีฝีมือในภาคเกษตรกรรมได้รับค่าจ้างในอัตราสูงเมือเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
36. การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 1- 10
ยังไม่ประสบความสําเร็ จในเรื องใดมากทีสุด
ก. คนส่วนใหญ่อยูด่ ีกินดี
ข. มูลค่าการส่งออกเพิ มสูงขึน
ค. รายได้เฉลียของประชากรเพิ มสูงขึน
ง. ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมได้มาตรฐาน
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37. จากข้อ 36 อะไรเป็ นข้อจํากัดทีสําคัญทีสุดในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติทีผ่านมาของรัฐบาล
ก. ภาวการณ์ว่างงานของประชาชน
ข. การแข่งขันและกีดกันทางการค้าในตลาดโลก
ค. ความเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ง. ขีดความสามารถทางด้านการบริ หารและขีดจํากัดทางการคลัง
38. กรอบแนวคิดหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 ตรงกับข้อใด
ก. มีการกระจายรายได้อย่างเป็ นธรรมควบคู่กบั การสร้างสังคมคุณธรรม
ข. การพัฒนาประเทศเป็ นไปอย่างสมดุลบนพืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ค. ประชาชนมีความสุข มีความเสมอภาคและมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลียนแปลงใดๆทีเกิดขึน
ง. การพัฒนาฐานการผลิตและบริ การของประเทศให้เข้มแข็งบนพืนฐานความรู้และ
ความสร้างสรรค์ของคนไทย
39. “สังคมคุณธรรม” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 มีลกั ษณะอย่างไร
ก. ประชาชนมีค่านิยมในการยึดมันในความดี ความสุจริ ตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ข. รายได้ของประชาชนมีความเท่าเทียมกันและคนในสังคมมีความเป็ นนําหนึงใจเดียวกัน
ค. ประชาชนของประเทศมีคุณภาพชีวิตทีดีมีความสุขและคนในสังคมอยูร่ วมกันอย่างสันติ
ง. การสร้างโอกาสให้กลุ่มด้อยโอกาสเข้าถึงบริ การทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
40. การปรับโครงสร้างสังคมไทยให้มคี ุณภาพและมีภูมคิ ุม้ กันแข็งแกร่ ง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที 11 มีวิธีการอย่างไร
ก. การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสภาพแวดล้อมภายในประเทศ
ข. พัฒนาสังคมทีฐานราก ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้ดี
ค. การฟื นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมทีเสือมโทรม
ง. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กบั การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้

216

เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
เรือง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(1) ง
(2) ง
(3) ก
(4) ง
(5) ค
(6) ค
(7) ก
(8) ก
(9) ง
(10) ข
(11) ข
(12) ข
(13) ค
(14) ข
(15) ก
(16) ข
(17) ค
(18) ง
(19) ข
(20) ข

(21) ง
(22) ก
(23) ค
(24) ข
(25) ค
(26) ค
(27) ก
(28) ค
(29) ง
(30) ข
(31) ง
(32) ข
(33) ง
(34) ก
(35) ค
(36) ก
(37) ง
(38) ข
(39) ค
(40) ข
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
คําชีแจง
1. แบบสังเกตฉบับนีสร้างขึนเพือต้องการวัดพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตาม
ขันตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานนักเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 3 ระดับ ได้แก่
3 หมายถึง สูง
2 หมายถึง ปานกลาง
1 หมายถึง ตํา
2. ผูส้ อนศึกษาและทําความเข้าใจในการใช้แบบสังเกตและพฤติกรรมทีสังเกตโดย
ละเอียด โดยทําการสังเกตทังการพูดและการกระทําขณะทีนักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมทุกครัง
3. บันทึกชือและนามสกุลของนักเรี ยน วัน/เดือน/ปี ทีสังเกต แล้วใส่เครื องหมาย √ ใน
ช่องพฤติกรรมในแต่ละข้อย่อยให้ตรงกับความจริ งมากทีสุด
4. ความสามารถของนักเรี ยนในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามขันตอนการจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน ประกอบด้วย 5 ด้าน มีรายละเอียดของพฤติกรรมบ่งชี ดังนี
4.1 ความสามารถด้านการกําหนดปัญหา หมายถึง ระดับพฤติกรรมทีแสดงถึง
4.1.1 ความสามารถในการเสนอเงือนไขจําเป็ นของการเกิดปัญหาได้
4.1.2 สรุ ปสิ งทีเป็ นปัญหาได้
4.1.3 การอธิบายสาเหตุของปัญหาได้มากกว่าหนึงแนวคิด
4.2 ความสามารถด้านการวางแผนการทํางาน หมายถึง ระดับพฤติกรรมทีแสดงถึง
4.2.1 ความสามารถในการร่ วมปรึ กษาหารื อกับเพือนในกลุม่
4.2.2 มีขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ในการวางแผนการทํางาน
4.2.3 กําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลได้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4.3 ความสามารถด้านการสืบค้นและจัดกระทําข้อมูลหมายถึงระดับพฤติกรรมทีแสดงถึง
4.3.1 ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
4.3.2 จัดระบบข้อมูลเป็ นกลุ่มให้เข้าใจง่าย
4.3.3 โยงความสัมพันธ์ของเหตุและผลของข้อมูลในเรื องทีสืบค้นได้
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4.4 ความสามารถด้านการลงมือปฏิบตั ิ หมายถึง ระดับพฤติกรรมทีแสดงถึง
4.4.1 ความสามารถในการบันทึกผลความรู้โดยใช้ภาษาทีถูกต้องตามหลักภาษา
4.4.2 ลําดับข้อมูลได้ดีและไม่สบั สน
4.4.3 ประเมินผลงานของตนเองว่าบรรลุผลตามเป้ าหมายของกลุ่มหรื อไม่
4.5 ความสามารถด้านการนําเสนอข้อมูล หมายถึง ระดับพฤติกรรมทีแสดงถึง
4.5.1 ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลให้ผอู้ ืนเข้าใจได้ง่ายและกระจ่างชัด
4.5.2 ตอบคําถาม/ข้อสงสัยของเพือนในเรื องทีสืบค้นมาได้ชดั เจน
4.5.3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดข้อมูลให้ผอู้ ืนชวนติดตาม
5. เกณฑ์การให้คะแนน
3
2
1
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หมายถึ
กง ลาง ได้ปฏิบตั ิเป็ นประจํา
ห
ก
ั
น
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ส
หมายถึง
ได้ปฏิบตั ิบ่อยครัง
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง

ปฏิบตั ิบางครัง

เกณฑ์ตดั สินคุณภาพ
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย

2.51 – 3.00
1.50– 2.49
1.00– 1.49

สูง
ปานกลาง
ตํา

219

แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
ครังที .............วัน............... เดือน................................... ปี ............
พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถ
ความสามารถ
ด้ านการกําหนดปัญหา
การวางแผนการทํางาน
เสนอ
สรุ ป อธิ บาย
ร่ วม
มีขอ้
กาํ หนด
เงือนไข สิ งที สาเหตุ ปรึ กษา เสนอแนะ วิธีการ
ชือ-นามสกุล จําเป็ น เป็ น
ของ
หารื อ
ทีเป็ น
รวบรวม
กับ
ประโยชน์ ข้อมูลได้
(กลุ่มที..........) ของ ปั ญหา ปั ญหา
การเกิด
ได้
ได้
เพือนใน ในการ
ตาม
ปั ญหา
มากกว่า กลุ่ม
วาง
กระบวน
ได้
หนึง
แผนการ การทาง
แนวคิด
ทํางาน
วิทยา
ศาสตร์

ความสามารถ
ด้ านการสืบค้ นและจัดกระทําข้อมูล

สื บค้น
ข้อมูล
จาก
แหล่ง
ข้อมูล
หลาย
แหล่ง

จัดระบบ โยง
ความ
ข้อมูล
สั
เป็ นกลุ่ม มพันธ์
ให้เข้าใจ ของ
เหตุ
ง่าย
และผล
ของ
ข้อมูล
ในเรื อง

ม
ส
ุดกลาง
อ
ห
ก
ั
น
ำ
ส

1.

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2

1 3

ทีสื บค้น
ได้

ความสามารถ
ความสามารถ
ด้ านการลงมือปฏิบัติ
ด้ านการนําเสนอข้ อมูล
บันทึก ลําดับ ประเมิน
ถ่าย
ตอบ
มี
ผล
ข้อมูล ผลงาน
ทอด คําถาม/ ความคิด
ความรู้
ได้ดี
ของ
ข้อมูล
ข้อ
สร้าง
โดยใช้
และ
ตนเอง ให้ผอู้ ืน สงสัย
สรรค์
ภาษาที
ไม่
ว่าบรรลุ เข้าใจ
ของ
ในการ
ถูกต้อง สับสน ผลตาม ได้ง่าย เพือน ถ่ายทอด
ตาม
เป้ า
และ ในเรื อง ข้อมูล
หลัก
หมาย กระจ่าง
ที
ให้ผอู้ ืน
ภาษา
ของกลุ่ม
ชัด
สื บค้น
ชวน
หรื อไม่
มาได้
ติดตาม
ชัดเจน

2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ลงชือ ......................................................................ผู้ประเมิน
( .......................................................................)

รวม

45
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แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน
ชือโครงงาน ................................................................................................
รายชือผูจ้ ดั ทํา
1. …………………………………………..
3. …………………………………………..
5. …………………………………………..
7. …………………………………………..
9. …………………………………………..

2
4
6
8

ชัน ม. 5/3

……………….…………………………..
……………….…………………………..
……………….…………………………..
……………….…………………………..
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คําชีแจง ให้ผปู้ ระเมินทําเครื องหมาย  ลงในช่อง ระดับคุณภาพตามรายการประเมิน
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
3 หมายถึง สูง 2 หมายถึง ปานกลาง 1 หมายถึง ตํา
รายการประเมิน
1. ความสามารถด้ านการวางแผนการทํางาน
1.1 การกําหนดเรื องทีศึกษา
1.2 การกําหนดปัญหาและตังสมมติฐาน
1.3 การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงาน
1.4 การกําหนดวัสดุอุปกรณ์และเครื องมือในการสืบค้น
1.5 การแบ่งภาระหน้าทีให้สมาชิก
2. ความสามารถด้ านกระบวนการทํางาน
2.1 การกําหนดวิธีการและขันตอนการดําเนินงาน
2.2 การปฏิบตั ิตามวิธีการและขันตอนทีกําหนด
2.3 การใช้วสั ดุอุปกรณ์/เครื องมือในการทํางาน
2.4 ข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งประกอบการทําโครงงาน

3

คะแนน
2

1
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คะแนน

รายการประเมิน

3

2

1

2.5 การบันทึกข้อมูลและจัดกระทําข้อมูล
2.6 การสรุ ปและเรี ยบเรี ยงข้อมูล
2.7 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
2.8 การแสดงบทบาทตามทีได้รับมอบหมายของสมาชิก
2.9 ความมีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
2.10 ทํางานเสร็ จตรงเวลา
3. ความสามารถด้ านผลงานและการนําเสนอ
3.1 การจัดทํารู ปเล่มรายงาน
3.2 ข้อมูลทีนํามาจัดแสดงผลงาน
3.3 ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน
3.4 ความพร้อมในการนําเสนอโครงงาน
3.5 การตอบข้อซักถามในการนําเสนอผลงาน
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ลงชือ ........................................................ ผูป้ ระเมิน
( .................................................................)
...................../............................./....................
เกณฑ์ตดั สินคุณภาพ
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลีย

2.51 – 3.00
1.50– 2.49
1.00– 1.49

สูง
ปานกลาง
ตํา

222

เกณฑ์การให้ คะแนนความสามารถในการทําโครงงาน
ส่ วนที 1 การวางแผนการทํางาน (15 คะแนน)
รายการประเมิน
1.1 การกําหนด
เรื องทีศึ กษา

1.2 การกําหนด
ปั ญหาและ
ตังสมมติฐาน
1.3 การวิเคราะห์
และวางแผน
การปฏิ บตั ิงาน
1.4 การกําหนดวัสดุ
อุปกรณ์และ
เครื องมือ
ในการสื บค้น
1.5 การแบ่งภาระ
หน้าทีให้สมาชิ ก

คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
สู ง (3)
ปานกลาง (2)
ตํา (1)
ระบุความเป็ นมา
ระบุความเป็ นมา ความสําคัญ ระบุความเป็ นมา ความสําคัญ
ความสําคัญของปั ญหา
ของปั ญหา วัตถุประสงค์
ของปั ญหา วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ชดั เจน
ชัดเจนบางส่ วนและ
ไม่ชดั เจนและไม่น่าสนใจ
น่าสนใจ
ไม่น่าสนใจ
ตังสมติฐานสอดคล้อง กับ ตังสมมติฐานสอดคล้อง
ตังสมมติฐาน
ปั ญหาและมีความสัมพันธ์ กับปั ญหา
ไม่สอดคล้องกับปั ญหา
เป็ นเหตุเป็ นผลชัดเจน
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การวิเคราะห์และ
วางแผนการปฏิบตั ิงาน
เรี ยงลําดับเป็ นขันตอนและ
มีรายละเอียดครบถ้วน
กําหนดได้ถูกต้อง
สอดคล้องกับกระบวนการ
สื บค้น

การวิเคราะห์และวางแผน
การปฏิบตั ิงานเรี ยงลําดับเป็ น
ขันตอนแต่มีรายละเอียด
ไม่ครบถ้วน
กําหนดถูกต้องบางส่ วน

มีการกําหนดภาระหน้าทีให้ มีการกําหนดภาระหน้าที
สมาชิ กทุกคนชัดเจน
ให้สมาชิ กไม่ครบทุกคน
และไม่ชดั เจน

การวิเคราะห์และ
วางแผนการปฏิบตั ิงาน
ไม่เป็ นลําดับขันตอนและ
ไม่มีรายละเอียด
กําหนดไม่ถูกต้อง

ไม่มีการแบ่งภาระหน้าที
ให้สมาชิ ก

ส่ วนที 2 ความสามารถด้ านกระบวนการทํางาน (30 คะแนน)

รายการประเมิน
2.1 การกําหนด
ขันตอน
การดําเนินงาน

คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
สู ง (3)

กําหนดขันตอน
การดําเนินงานชัดเจน
สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง

2.2 การปฏิบตั ิตาม
ปฏิบตั ิงานตามขันตอน
วิธีการและขันตอน ทีกําหนดทุกขันตอน
ทีกําหนด
อย่างครบถ้วน

ปานกลาง (2)

ตํา (1)

กําหนดขันตอนการ
ดําเนินงานชัดเจนบางส่ วน
สามารถปฏิบตั ิได้บา้ ง

กําหนดขันตอนการ
ดําเนินงานไม่ชดั เจน
ไม่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง

ปฏิบตั ิงานตามขันตอน
ทีกําหนดครบถ้วนบาง
ขันตอน

ไม่ปฏิบตั ิงานตามขันตอน
ทีกําหนด
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รายการประเมิน

คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
สู ง (3)
ใช้วสั ดุอุปกรณ์/เครื องมือ
ในการทํางานทุกชนิ ด
ถูกต้องกับชิ นงาน

ปานกลาง (2)
ใช้วสั ดุอุปกรณ์/เครื องมือ
ในการทํางานบางชนิ ดถูกต้อง
กับชิ นงาน

ตํา (1)
ใช้วสั ดุอุปกรณ์/เครื องมือ
ในการทํางานทุกชนิ ด
ไม่ถูกต้องกับชิ นงาน

2.4 ข้อมูล/ข้อเท็จจริ ง
ประกอบการ
ทําโครงงาน

มีการศึ กษาข้อมูลหรื อ
ข้อเท็จจริ งครอบคลุม
ทุกประเด็นทีศึ กษา

มีการศึ กษาข้อมูลหรื อ
ข้อเท็จจริ งแต่ไม่ครอบคลุม
ประเด็นทีศึ กษา

มีการศึ กษาข้อมูลหรื อ
ข้อเท็จจริ งแต่ไม่ตรงกับ
ประเด็นทีศึ กษา

2.5 การบันทึกข้อมูล
และจัดกระทํา
ข้อมูล

บันทึกข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ครบถ้วน
และจัดกระทําข้อมูล
อย่างเป็ นระบบถูกต้อง
ชัดเจน

บันทึกข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ครบถ้วน
บางส่ วน และจัดกระทําข้อมูล
ถูกต้องบางส่ วน

บันทึกข้อมูลไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และ
การจัดกระทําข้อมูล
ไม่ถูกต้อง

2.6 การสรุ ปและ
เรี ยบเรี ยงข้อมูล

สรุ ปข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ครบถ้วน
มีการเรี ยบเรี ยงข้อมูล
ตามลําดับขันตอน
สื อความหมายชัดเจน

สรุ ปข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ครบถ้วน
บางส่ วน มีการเรี ยบเรี ยง
ข้อมูลตามลําดับขันตอน
แต่สือความหมายไม่ชดั เจน

สรุ ปข้อมูลไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์และไม่ครบถ้วน
การเรี ยบเรี ยงข้อมูล
ไม่ตามลําดับขันตอน
และไม่สือความหมาย

2.7 การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า

มีวิธีการแก้ปัญหาที เกิดขึน
ปั จจุบนั อย่างมีเหตุผล
เชิ งสร้างสรรค์ได้ชดั เจน

มีวิธีการแก้ปัญหาที เกิดขึน
ปั จจุบนั อย่างมีเหตุผล
เชิ งสร้างสรรค์ได้ไม่ชดั เจน

ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาทีเกิดขึน
ปั จจุบนั ได้ตอ้ งปรึ กษาครู

2.8 การแสดง
บทบาททีได้รับ
มอบหมายของ
สมาชิ กกลุ่ม

ทุกคนมีหน้าทีและ
รับผิดชอบต่อหน้าที
ของตนเองอย่างเต็มที

มีสมาชิ ก 1-2 คน ไม่ปฏิบตั ิ
ตามหน้าทีและ
ความรับผิดชอบของตนเอง

มีสมาชิ กมากกว่า 2 คน ขึนไป
ไม่ปฏิบตั ิตามหน้าทีและ
ความรับผิดชอบของตนเอง

2.9 ความมีระเบียบ
วินยั ในการ
ปฏิบตั ิงาน

ทุกคนให้ความร่ วมมือและ
ตังใจทํางานอย่างดี ทุกครัง

มีสมาชิ ก 1-2 คน ไม่ให้
ความร่ วมมือและไม่ตงใจ
ั
ทํางาน

มีสมาชิ กมากกว่า 2 คน
ขึนไปไม่ ให้ความร่ วมมือ
และไม่ตงใจทํ
ั างาน

2.10 ทํางานเสร็ จ
ตรงเวลา

ส่ งชิ นงานภายใน
เวลาที กําหนด

ส่ งชิ นงานช้ากว่าเวลา
ทีกําหนด 1 วัน

ส่ งชิ นงานช้ากว่าเวลา
ทีกําหนดเกิน 1 วัน

2.3 การใช้วสั ดุ
อุปกรณ์/ เครื องมือ
ในการทํางาน
มีความเหมาะสม
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ส่ วนที 3 ความสามารถด้ านผลงานและการนํ าเสนอ ( 15 คะแนน)
รายการประเมิน

คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
สู ง (3)
ปานกลาง (2)
การจัดองค์ประกอบรู ปเล่ม ขาดองค์ประกอบใด
รายงาน มีปก คํานํา สารบัญ องค์ประกอบหนึ ง
การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม ครบถ้วนและ
มีรูปแบบถูกต้อง

ตํา (1)
ขาดสององค์ประกอบขึนไป

3.2 ข้อมูลทีนํามา
จัดแสดงผลงาน

มีขอ้ มูลครบถ้วน
การลําดับข้อมูลถูกต้อง
ชัดเจนมีสืออุปกรณ์
ครบถ้วน

มีขอ้ มูลครบถ้วน
การลําดับข้อมูลถูกต้อง
แต่ ขาดความชัดเจนบางส่ วน
มีสืออุปกรณ์ประกอบ

มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
การลําดับข้อมูลสับสน
ขาดความชัดเจนและ
ไม่มีสืออุปกรณ์ประกอบ

3.3 ความคิด
สร้างสรรค์
ของผลงาน

โครงงานมีแนวคิดแปลก
ใหม่ ไม่เคยมีใครปฏิบตั ิมา
ก่อนหรื อเป็ นการคิดนอก
กรอบอย่างสร้างสรรค์
นําเสนอด้วยท่าทาง นําเสี ยง
ทีน่าสนใจมีการสบสายตา
ผูฟ้ ั ง ดี มาก การลําดับข้อมูล
ชัดเจนและมีสืออุปกรณ์
ครบถ้วน

บางส่ วนของโครงงาน
แปลกใหม่ไปจากทีมี
ผูท้ าํ อยูแ่ ล้ว

โครงงานคล้ายคลึงกับ
สิ งทีเคยทํามาแล้ว

นําเสนอด้วยท่าทาง นําเสี ยง
ค่อนข้างน่าสนใจ มีการ
สบสายตาผูฟ้ ั งดี แต่การลําดับ
ข้อมูลขาดความชัดเจน
บางส่ วนและมีสืออุปกรณ์
ประกอบบางชิ น

ท่าทาง นําเสี ยง เรี ยบๆ
ไม่น่าสนใจ มีการสบสายตา
ผูฟ้ ั งบ้างแต่การลําดับข้อมูล
สับสน และไม่มีสืออุปกรณ์
ประกอบ

ตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น

ตอบข้อซักถามส่ วนใหญ่
ถูกต้อง

ตอบข้อซักถาม
ถูกต้องบางส่ วน

3.1 การจัดทํารู ปเล่ม
รายงาน

3.4 ความพร้อม
ในการนําเสนอ
โครงงาน

3.5 การตอบข้อซักถาม
ในการนําเสนอ
ผลงาน

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

225

แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

คําชีแจง
1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนีแบ่งคําถามออกเป็ น 2 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ตอนที 2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
2. ในการตอบคําถาม คําตอบทุกข้อจะไม่มีขอ้ ถูกหรื อข้อผิด ขอให้นกั เรี ยนตอบตามความ
คิดเห็นหรื อสภาพทีเป็ นจริ งเพราะความคิดเห็นจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู้
3. คําตอบของนักเรี ยนจะไม่มีผลต่อผลการเรี ยนของนักเรี ยน
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วิธีตอบ
1. นักเรี ยนอ่านคําอธิบายแต่ละตอนให้เข้าใจก่อนตอบคําถาม
2. ขอให้นกั เรี ยนตอบคําถามทุกข้อให้ครบถ้วน
คําชีแจง
แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน มีทงหมด
ั
15 ข้อ
โดยแต่ละข้อจะประกอบด้วยข้อความเกียวกับการจัดการเรี ยนรู้อยูท่ างด้านซ้ายมือ ส่วน
ด้านขวามือเป็ นระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ซึงเป็ นเกณฑ์ใช้ในการพิจารณาข้อความ ดังนี
ระดับ 5 หมายถึง นักเรี ยน เห็นด้ วยมากทีสุ ด กับข้อความทีกําหนดให้
ระดับ 4 หมายถึง นักเรี ยน เห็นด้ วยมาก
กับข้อความทีกําหนดให้
ระดับ 3 หมายถึง นักเรี ยน เห็นด้ วยปานกลาง กับข้อความทีกําหนดให้
ระดับ 2 หมายถึง นักเรี ยน เห็นด้ วยน้ อย
กับข้อความทีกําหนดให้
ระดับ 1 หมายถึง นักเรี ยน เห็นด้ วยน้ อยทีสุ ด กับข้อความทีกําหนดให้
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ตัวอย่าง
รายการ

เห็นด้ วย
มากทีสุ ด

0. การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานน่าสนใจ
ทําให้นกั เรี ยนอยากเข้าร่ วมกิจกรรม
00. การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานมีกิจกรรม
การเรี ยนการสอนทีฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่ม

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย
มาก
ปานกลาง
น้ อย

เห็นด้ วย
น้ อยทีสุ ด
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ข้อ 0. แสดงว่า นักเรี ยนเห็นด้วยมากกับข้อความทีว่า “การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานน่าสนใจ
ทําให้นกั เรี ยนอยากเข้าร่ วมกิจกรรม”
ข้อ 00. แสดงว่า นักเรี ยนเห็นด้วยมากทีสุดกับข้อความทีว่า “การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่ม”
ตอนที 1

ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดเรียนรู้แบบโครงงาน

คําชีแจง
อ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียดแล้วพิจารณาว่า เมือนักเรี ยนเรี ยนเนือหาใน
หน่วยการเรี ยนรู้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จบแล้วนักเรี ยนเคยปฏิบตั ิกิจกรรมหรื อมีความคิดเห็นตามข้อความเหล่านีในระดับใด แล้ว
ใส่เครื องหมาย  ลงในช่องว่างทีตรงกับการปฏิบตั ิหรื อความคิดเห็นทีเป็ นความจริ งของนักเรี ยน
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ระดับความคิดเห็น
รายการ

เห็นด้ วย
มากทีสุ ด

1. ด้ านบรรยากาศการเรียนรู้
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานน่าสนใจ
ทําให้นกั เรี ยนอยากเข้าร่ วมกิจกรรม
1.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
บรรยากาศในการเรี ยนรู ้สนุกสนานเป็ น
กันเองระหว่างเพือนในห้องเรี ยน
1.3 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้
1.4 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
1.5 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนกล้าแลกเปลียนความรู ้/ความคิดเห็น
กับเพือน
2. ด้ านการจัดการเรียนรู้
2.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมีกิจกรรม
การเรี ยนการสอนทีฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่ม
2.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนกล้าคิดกล้าตอบคําถามและ
กล้าแสดงความคิดเห็น
2.3 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน ช่วยให้
นักเรี ยนได้คน้ พบความรู ้ดว้ ยตนเองจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
2.4 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้ฝึก
ปฏิบตั ิกิจกรรมทีตนเองไม่ถนัดไปพร้อมกับ
การเรี ยนเนือหาสาระ
2.5 นักเรี ยนต้องการให้ครู จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ย
วิธีการเรี ยนรู ้แบบโครงงานอีกในเนือหา
สาระอืนๆ

เห็นด้ วย
มาก
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เห็นด้ วย
ปานกลาง

เห็นด้ วย
น้ อย

เห็นด้ วย
น้ อยทีสุ ด
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ระดับความคิดเห็น
รายการ

เห็นด้ วย
มากทีสุ ด

เห็นด้ วย
มาก

เห็นด้ วย
ปานกลาง

เห็นด้ วย
น้ อย

เห็นด้ วย
น้ อยทีสุ ด

3. ด้ านประโยชน์ ทีได้ รับจากการเรียนรู้
3.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนสามารถนําความรู ้ทีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนเกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั เพือน
3.3 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนช่วยเหลือผูอ้ ืนมากขึน
3.4 นักเรี ยนมีความรู ้สึกว่าการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงานช่วยให้นกั เรี ยนทํางาน
ได้อย่างเป็ นระบบและรอบคอบ
3.5 การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานช่วยให้
นักเรี ยนเข้าใจเนือหาได้ง่ายและชัดเจน
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ตอนที 2 ให้ นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นจากคําถามทีกําหนดให้
1. นักเรี ยนพบปัญหาใดบ้างในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………
2. นักเรี ยนมีขอ้ เสนอแนะอย่างไรบ้างเกียวกับกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก จ

ภาพกิจกรรม

230

ภาพกิจกรรมต่างๆทีนักเรียนปฏิบัตขิ ณะเรียนรู้ตามขันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
สมาชิกกลุ่มร่ วมด้ วยช่ วยกันเรียนรู้
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สมาชิกกลุ่มร่ วมแรงร่ วมใจกันทํางาน
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สมาชิกกลุ่มเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัตจิ ริง
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กิจกรรม : การศึกษาปัญหาเศรษฐกิจในชุ มชนทีนักเรียนสนใจ
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กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชู ปถัมป์
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชือ-สกุล

นางดวงพร อิ มแสงจันทร์

ทีอยู่

157/3 หมู่ 3 ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ทีทํางาน

โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประวัตกิ ารทํางาน
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พ.ศ. 2528

โรงเรี ยนอู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2532

โรงเรี ยนสายธรรมจันทร์ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2550

โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

