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 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ใน 3 ดาน คือ 
ความสามารถในการทําโครงงาน ผลของการทําโครงงาน และเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน 
และเปรยีบเทยีบความคิดเห็นตอการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จําแนกตาม
เพศ ระดับชั้นที่เรียน และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งน้ีโดยการสมัภาษณแบบมีโครงสรางคือ ครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย จํานวน 9 คน และนักเรยีนชวงชั้นที่ 1 (ชั้น ป. 1-3) จํานวน 38 คน ทําการ
วิเคราะหเน้ือหาและสรุปประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณ กลุมตัวอยางสําหรับการสํารวจคือนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป. 4-6) จํานวน 260 คน โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นตอการเรียนรูแบบ
โครงงานซึ่งมีคาความเชื่อม่ันโดยรวมเทากับ .9037 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย 
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบรายคูดวยวิธีการ The Least Significant Difference 
Method - LSD  
 ผลการศึกษา สรุปไดดังน้ี 
 1.  ครูผูสอนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา โรงเรยีนปริยัตรัิงสรรค มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานความสามารถในการทําโครงงาน ผูเรียนมีความมั่นใจในตนเอง มีความ
กลาแสดงออกในการคิด ลงมือทําดวยตนเอง ดานผลของการทําโครงงาน ผูเรียนมีความคิดริเริม่
สรางสรรค มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความรับผิดชอบ และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดมากขึ้น และดาน
เจตคติตอการเรียนรูแบบโครงงาน ผูเรียนชอบขั้นการดาํเนินงานมาก เพราะไดเปนผูคิดเอง ลงมือ
ทําดวยตนเอง มีความสนุกสนาน และไดทํางานรวมกบัผูอ่ืน สวนขัน้ตอนที่ผูเรยีนไมชอบ คือขั้นการ
เขียนรายงานโครงงาน เพราะผูเรียนคิดวายาก โดยเฉพาะภาษาทีใ่ชในการเขียนรายงาน และ
ลายมือไมสวย 
 2.  นักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) โรงเรียนปริยัติรังสรรค มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัดาน
ความสามารถในการทําโครงงาน สามารถคิดและเลือกหัวขอโครงงานได โดยสมาชิกในกลุมรวมกัน
คิด และเลือกหัวขอที่จะศึกษา มีการวางแผนในการทาํโครงงาน และดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว
รวมกัน สามารถเขียนรายงานสรุปการดําเนินงาน และนําเสนอรายงาน โครงงานหนาชั้น ดานผล
ของการทําโครงงาน นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความรับผิดชอบ 
และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดมากขึ้น และดานเจตคติตอการเรียนรูแบบโครงงาน การเรียนรูแบบ
โครงงานมีประโยชน เพราะไดมีความรูในเนื้อหาที่ศึกษามากขึ้น ฝกใหคิดเปน ทําเปน มีความกลา



แสดงออก และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ขั้นที่ชอบมากที่สุดในการทําโครงงาน คือ ขั้น
ดําเนินงาน เพราะไดคิดเอง ทําเอง และมีความสนุกสนานในการทํางานกลุม ไมชอบขั้นการนําเสนอ
โครงงาน เพราะพูดเสียงเบา และไมม่ันใจในการนําเสนอ  
 3.  การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามความคิดเห็นของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) โรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม และราย
ดานอยูในระดบัมาก 
 4.  ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นตอการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) สรุปไดดังน้ี 
  4.1  นักเรียนที่เพศแตกตางกันมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการเรียนรูแบบโครงงานโดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียน
หญิงมากกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
นักเรียนหญิงมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวานักเรียนชาย ในดานผลของการทําโครงงาน และดาน
ความสามารถในการทําโครงงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ  
  4.2  นักเรียนที่ระดับชั้นแตกตางกันมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการเรยีนรูแบบโครงงาน
โดยภาพรวมแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี
คาเฉลีย่ความคิดเห็นมากกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
และนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานความสามารถในการทาํ
โครงงาน และดานผลของการทําโครงงานแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
  4.3  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตางกันมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการเรียนรู
แบบโครงงานโดยภาพรวมแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับดีเยี่ยมมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับ
ดี และระดับพอใชอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทั้ง 3 ดาน
แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 The purposes of this study were to study the perceptions on project approach in 
Thai language subject area primary education level in Prariyatrangsan School, Amphoe 
Mueang, Changwat Phetchaburi in 3 areas: project performance, project output, and attitude 
toward project approach; and compare the perceptions on project approach by sex, class 
level, and learning achievement.  
 The informants in this study through interviews consisted of 9 Thai language 
subject area teachers and 38 class interval level 1 (Prathomsuksa 1-3) students. The 
collected data from the interviews was analyzed using a content analysis. The survey 
sample consisted of 260 class interval level 2 (Prathomsuksa 4-6) students. The instrument 
used for data collection was a 5-point rating scale questionnaire with an alpha reliability of 
.9037. The statistics for data analyses were percentage, mean, standard deviation, t-test, 
One-Way ANOVA, and post-hoc LSD tests. 
 The findings were as follows. 
 1. The Thai language subject area teachers in Prariyatrangsan School perceived 
as follows: The project performance: Students having self confidence; having bravery in 
idea expression, self-doing; project results: students having creative thinking, self-
confidence, responsibilities, and working better with others; attitudes toward project: 
students preferred the doing-stage of the project because of having thinking and working by 
themselves, and having fun as well as working with others. The students did not like the 
writing stage of the project. They thought it was difficult especially in terms of writing 
language and not good hand-writing. 
 2.  The class interval level 1 (Prathomsuksa 1-3) students perceived as follows. 
They could think and choose project topics. In doing so, group members thought together 
and chose the study topics. They planned the project and followed the plan. They were able 
to write implementation summary report and present the project report in front of 
classmates. Project results: they had creative thinking, self confidence, responsibilities, and 
being able to work more with others. Attitudes toward project: The project approach was 



useful because they could acquire more knowledge content, have training thinking ability,  
doing ability, and bravery in idea expression. The most preferred stage of the project was 
the doing-stage because they could think and do by themselves. They had fun in 
groupwork. They did not like the presentation stage of the project because of low 
presentation voice and a lack of confidence in the presentation. 
 3. The project approach in Thai language subject area according to the 
perceptions of class interval level 2 (Prathomsuksa 4-6) students as a whole and individual 
aspects were at a high level. 
 4.  Comparisons of the perceptions of class interval level 2 (Prathomsuksa 4-6) 
students were as follows. 
  4.1  The students with different sex had significantly different mean scores of 
perceptions on the project, as a whole at .01 level.  The mean scores of female students  
was significantly higher than those of male students at .01 level. When considered 
individual aspects, the mean scores of female students were significantly higher than those 
of male students in project output and project performance aspects at .01 and .05 level 
respectively. 
  4.2  The students with different class level had significantly different mean 
scores of perceptions on the project, as a whole at .01 level: the mean scores of 
Prathomsuksa 4 students was significantly higher than those of Prathomsuksa 5 and 6 
at .05 level; the mean scores of Prathomsuksa 5 students was significantly higher than that 
of Prathomsuksa 6 at .05 level. When considered individual aspects, the mean scores of 
project performance and project output aspects were significantly different at .01 level 
  4.3 The students with different learning achievement had significantly different 
mean scores of perceptions on the project, as a whole at .01 level: the mean scores of 
students with excellent was significantly higher than those of good and moderate learning 
achievement at .05 level. When considered individual aspects, the mean scores of all 3 
aspects were significantly different at .01 level. 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณปูการ 
 

สารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จไดดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากอาจารย 
ที่ปรึกษาสารนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ สุภากิจ ซ่ึงอาจารยไดกรุณาใหกําลังใจและเวลาใน
การแนะนําชวยเหลือแกผูวจัิยดวยดีตลอดมา อีกทั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธและ
คณะกรรมการสอบปากเปลาสารนิพนธ ไดแกผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์  
อาจารย ดร.มารศรี สุธานิธ ิอาจารย ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน และผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ 
สุภากิจ ผูวิจัยซาบซึ้งในความกรุณาของคณาจารยทุกทาน จึงขอกราบขอบพระคณุทุกทานเปน
อยางยิ่ง 

นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยทุกทาน ที่ใหความรูแกผูวจัิยในการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอขอบพระคุณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ อาจารยประจําภาควชิาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พวงรัตน เกษรแพทย อาจารยประจําภาค
วิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายเขมณัฏฐ จันทรวงศ ศึกษานิเทศก 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษา คือเครื่องมือที่ชวยพัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถที่จะปรับตวัใหมีความ
พรอมที่จะเผชิญกับสภาพสังคม สิ่งแวดลอมในปจจุบนัที่มีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว และสลับ 
ซับซอน ดังน้ันการจัดการศึกษาจึงตองจัดใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงของโลก จากเหตุผล
ดังกลาว รัฐจึงไดกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ที่ 
มุงเนนใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนา คือ การพัฒนาคน นโยบายดงักลาวดําเนินการตอเน่ืองจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนา “คน” ในทุกมิติ
เปนองครวมอันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ความสําคัญของการศกึษา จึงไดกําหนดไวใน  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ไดแสดง
เจตนารมณในการยกระดับการศึกษาไทยใหสูงขึ้น ในมาตรา 10 ไดระบไุววา การจัดการศึกษาตองจัด
ใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัด
ใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และมาตรา 6 ระบุไววา การจดัการศึกษาตองเปนไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สตปิญญา ความรู และคุณธรรม  
มีจริยธรรม วฒันธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ (กระทรวงศกึษา 
ธิการ.  2545: 4) 
 การจัดการศึกษาจึงเปนหนาที่ของประชาชนทุกคนโดยเฉพาะอยางยิง่โรงเรียนซึ่งเปน
สถาบันที่อยูใกลชิดกับนักเรียนจึงมีหนาที่ใหความรูความเขาใจในวชิาตาง ๆ โดยพัฒนาความคิด 
สติปญญา ปรับปรุงแกไขพฤติกรรม ใหอยูในวถิีทีถู่กตอง สรางเจตคติ คานิยมทีถ่กูตอง สราง
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดขึ้นในชีวติผูเรียน เปนการพัฒนาความเปนมนษุยเปนองครวม 
ทั้งทางรางกาย จิตใจ สตปิญญา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ.์  2543: 31-49) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ระบุวาการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญทีสุ่ด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ สวนมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) 
ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรยีนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบตัใิหทํา
ได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะทีพึ่งประสงคไวทุกวิชา (ปรียา บุญวศิน.  2545: 79-89) 
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 ในการปฏิรูปการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนจะเกิดขึ้นได องคประกอบที่สําคัญคือ
ครูผูสอน ตองเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิด และการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การบอกความรูใหนักเรียน มาเปนการจัดการเรียนการสอนใหนักเรยีนรูจักคิด รูจักแสวงหาความรู
ดวยตนเอง สามารถคิดเอง ลงมือทําเองและพัฒนาตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ ครูตองปรับเปลี่ยนเจตคติ
จากยึดตัวครเูองเปนศูนยกลางมาเปนยึดเด็กเปนศูนยกลาง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต.ิ  2543: 1) 
 การจัดการเรียนรูมีลักษณะเปนกระบวนการทางปญญาที่พัฒนาบุคคลอยางตอเน่ืองตลอด
ชีวติ สามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ เปนกระบวนการเรียนรูทีมี่ความสุข บูรณาการเนื้อหา
สาระตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนไดมีความรูเกี่ยวกบัตนเอง และ
ความสัมพันธของตนเองกับสังคม โดยมีผูเรียน ครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมจัดบรรยากาศ
ใหเอ้ือตอการเรียนรูและมุงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือใหผูเรยีนเปนคนดี คนมีปญญา และ
คนมีความสุข (วัฒนาพร ระงับทุกข.  2545: 14) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่มีความ
สอดคลองกับความมุงหมายและแนวการจัดการศึกษาดังกลาว คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน (Project–based instruction) ซ่ึงมีลักษณะการจัดกระบวนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียน 
เปนผูกําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ฝกการวางแผน การดําเนินงานที่เปน
ระบบ การลงมือปฏิบัตติามแผน และการสรุปผลการเรยีนรูดวยตนเอง เปนการสงเสริมใหผูเรียน
สามารถคดิเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีทักษะในการคนควาหาความรู และไดเรยีนรูอยางมี
ความสุข (สุพล วังสินธุ.  2543: 11)  
 การจัดการเรียนรูแบบโครงงานนํามาใชเปนกิจกรรมการเรียนการสอนไดทุกสาระวิชา เชน 
โครงงานวิทยาศาสตร โครงงานศิลปะ โครงงานคณิตศาสตร โครงงานภาษาไทย เปนตน (ลัดดา  
ภูเกียรต.ิ  2544: 43) การจัดการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยมีสาระการเรียนรู 5 สาระ คือ 
สาระการอาน สาระการเขียน สาระการฟง การดู การพูด สาระหลักการใชภาษา และสาระวรรณคดี
และวรรณกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนภาษาไทย ใหสามารถใชภาษาสื่อสารไดเปนอยางดี 
สามารถอาน เขียน ฟง และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลและ
คิดเปนระบบ มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนาตนและ
สรางสรรคงานอาชีพ ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย สามารถนําทักษะทาง
ภาษามาประยุกตใชในชวีติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามสถานการณและบคุคลมี
มนุษยสัมพันธที่ดีและสรางความสามัคคใีนความเปนชาติไทย มีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทศัน โลก
ทัศนที่กวางไกล และลึกซึ้ง (กรมวิชาการ.  2543: 10)  
 การจัดการเรียนรูภาษาไทยเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสตูร
กําหนดนั้น สถานศึกษาจะตองจัดกระบวนการเรียนรูทีมุ่งเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การ
เผชิญสถานการณ จัดกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบตัิใหทาํได คิดเปน ทํา
เปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองผสมผสานสาระการเรียนรูตางๆ อํานวยความสะดวก
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เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมทั้งการใชงานวิจัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลจัดการเรียนไดทุกเวลา ทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธกิาร.  
2544: 3) 
 การทําโครงงานจะประสบความสําเร็จหรือไมตองขึ้นอยูกับปจจัยและความรวมมือจาก
บุคคลที่เกี่ยวของ โดยที่บุคคลเหลานี้ตองรูและกําหนดบทบาทของตนเองใหชัดเจน โดยเฉพาะ
บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาหรือครูผูสอนเปนผูมีความสําคัญมากเปนอันดับแรกในการดูแลการทํา
โครงงานของนักเรียน (ลัดดา ภูเกียรต.ิ  2544: 396) ซ่ึงทักษะการเขียนและการเรียบเรียงยังเปน
ทักษะที่ยากสาํหรับนักเรียน ดังน้ันครูผูสอนจะตองนํามาทบทวนเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนในระดับชั้นประถมตน และครูผูสอนตองชวยเหลือนักเรยีนในดาน 
การแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ (เฉลิมชัย วัดเขาหลาม.  2546: 28-29) 
 โรงเรียนปริยตัิรังสรรค มุงเนนพัฒนาครู – อาจารยทุกทานใหเปนนกัจิตวิทยาที่ดี สามารถ
กระตุน แนะนาํ ชี้แนะ เปนผูชวยใหนักเรยีนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค รูหลัก วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยยึดหลักวาผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ไดจัดสงครู อาจารยเขารวมอบรม สัมมนาในหนวยงานตางๆ เพ่ือให 
มีความรู ทักษะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถผลติ พัฒนาสื่อที่เอ้ือตอ 
การเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบตัิใหทําได คิดเปน ทําเปน 
แกปญหาเปน รักการอาน เกดิการใฝรูอยางตอเน่ือง การจัดดําเนินการดังกลาวเพือ่พัฒนาใหผูเรียน
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม การจัดการเรียนการสอนจึง
ผสมผสานสาระความรูรวมกับการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคไว
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู (โรงเรียนปริยตัิรังสรรค.  2548: 30-31) 
 ในปการศึกษา 2547 โรงเรียนปริยัตรัิงสรรค ไดดําเนินการจดัอบรมใหความรูครูผูสอน 
เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพ่ือใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน และเพือ่ใหสามารถนําความรูไปพัฒนาผูเรียนในการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนใหรูจักคิด รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถคิดเอง 
ลงมือทําเองและพัฒนาตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ครูผูสอนได
ดําเนินการจัดการเรียนรูแบบโครงงานบางแลว ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) และกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (โรงเรียนปริยัตรัิงสรรค.  2548: 2) 
 จากการสัมภาษณครูระดับประถมศึกษาของโรงเรียนปริยัติรังสรรค เกีย่วกับการดําเนิน 
การจัดการเรียนรูแบบโครงงานในกลุมสาระการเรียนรูดังกลาว ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 
สรุปไดวา ยังไมไดผลเทาทีค่วร สาเหตุประการหนึ่งมาจากความแตกตางระหวางผูเรียน ครูผูสอน
และผูเรยีนยังไมมีความเขาใจในขั้นตอนการทําโครงงานดีพอ และในทางปฏิบตัิครูบางคนยังไม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ยังเนนเนื้อหาวิชาเปนหลัก ไมจัดการเรียนรูแบบโครงงานตามที่
ไดรับการอบรมมา อาจเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานนั้นมีความยุงยาก มีลําดับขั้นตอนใน
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การทํามาก ตลอดจนยังไมมีการประเมินโครงงานที่นักเรียนทํา จึงทาํใหผูเรียนบางสวน ไมมีความ
กระตือรือรน ไมสนใจในการทําโครงงานใหสําเร็จ และขาดความรับผิดชอบ (โรงเรียนปริยตัิรังสรรค.  
2548: รายงานการประชุม) 
 งานวิจัยน้ีจึงมุงศึกษาการเรยีนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตามความคิดเห็นของครูผูสอนและ 
นักเรียน ใน 3 ดาน คือ ความสามารถในการทําโครงงาน ผลของการทําโครงงาน และเจตคติตอการ
เรียนรูแบบโครงงาน ผลของการศึกษาเปนประโยชนตอผูบริหารและครูในการพัฒนาและปรบัปรุง 
การจัดการเรียนรูแบบโครงงานใหมีประสทิธิผลยิ่งขึ้นตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน นักเรียนชวงชัน้ที่ 1 (ชั้น ป.1-3) และนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) ตอการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ใน 3 ดาน คือ ดานความสามารถ
ในการทําโครงงาน ดานผลของการทําโครงงาน และดานเจตคติตอการเรียนรูแบบโครงงาน 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) ตอการเรียนรู
แบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามเพศ ระดับชัน้ที่เรียน และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการศึกษาคนควาครั้งน้ีทําใหไดสารสนเทศเกีย่วกบัการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ของครูผูสอนและนกัเรียนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี   
 1.  เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารและครูผูสอน ไดทราบวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา ครูผูสอนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยและนักเรียนมีความ
คิดเห็นอยางไร เพ่ือจะไดนําขอมูลไปใชในการพิจารณา เพ่ือพัฒนาและปรบัปรุงการเรียนรูแบบ
โครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 2.  เพ่ือเปนแนวทางสําหรบัครูผูสอนในการพัฒนาการเรียนรูแบบโครงงานใหนักเรียน 
มีความสามารถในการทําโครงงาน สงเสริมผูเรียนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความเชื่อม่ัน 
ในตนเอง ความรับผิดชอบ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน ตลอดจนมีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนรูแบบ
โครงงานมากขึ้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก 
 1.  ครูผูสอนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนปริยัตรัิงสรรค 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในปการศึกษา 2549 จํานวนทั้งสิ้น 9 คน 
 2.  นักเรียนระดับประถมศกึษา ทั้งหมดจํานวน 1,798 คน แยกตามระดับชวงชั้นที่เรียน 
จําแนกเปน 2 กลุม คือ 
  2.1  นักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) โรงเรียนปริยัตรัิงสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ในปการศึกษา 2549 จํานวนทั้งสิ้น 961 คน 19 หองเรียน 
  2.2  นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) โรงเรียนปริยัตรัิงสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ในปการศึกษา 2549 จํานวนทั้งสิ้น 797 คน 18 หองเรียน 
 ผูใหขอมูลในการวิจัย 
 1.  ครูผูสอนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนปริยัตรัิงสรรค 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2549 จํานวน 9 คน เปนผูใหขอมูลในการสัมภาษณ 
 2.  นักเรียนระดับประถมศกึษา ทั้งหมดจํานวน 298 คน แยกตามระดับชวงชั้นทีเ่รียน 
จําแนกเปน 2 กลุม คือ  
  2.1  นักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) โรงเรียนปริยัตรัิงสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ในปการศึกษา 2549 จํานวน 38 คน ไดมาโดยการเลอืกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) หองเรียนละ 2 คน ไดตัวอยางนักเรียนระดบัชั้นประถมศกึษาปที่ 1 จํานวน 14 คน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 12 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 12 คน กลุม
ตัวอยางนี้เปนผูใหขอมูลในการสัมภาษณ  
  2.2  นักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชัน้ที่ 2 (ป.4-6) โรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี ในปการศกึษา 2549 โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 260 คน ใชวธิีการสุมแบบ
แบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชระดับชั้นเปนชั้นในการสุม แลวทาํการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก ไดกลุมตัวอยาง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
จํานวน 86 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่5 จํานวน 88 คน และระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 
86 คน  
 ตวัแปรที่ศึกษา  
  1.  ตวัแปรอิสระ ครูผูสอน 
   1.1   ระดับชวงชั้นทีท่ําการสอน 
     1.1.1  ชวงชัน้ที่ 1 (ป. 1-3) 
     1.1.2  ชวงชัน้ที่ 2 (ป. 4-6) 
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    1.2  ประสบการณในการสอน 
     1.2.1  นอยกวาหรือเทากับ 5 ป 
     1.2.2  5 ปขึ้นไป 
   2.  ตวัแปรอิสระ นักเรียน  
    2.1  เพศ 
     2.1.1  ชาย 
     2.1.2  หญิง 
    2.2.  ระดับชวงชั้นที่เรียน 
     2.2.1  ชวงชัน้ที่ 1 (ชั้น ป. 1-3)  
     2.2.2  ชวงชัน้ที่ 2 (ชั้น ป. 4-6) 
    2.3  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     2.3.1  ระดับพอใช 
     2.3.2  ระดับดี 
     2.3.3  ระดับดีเยี่ยม 
  3.  ตวัแปรตาม ไดแก การเรยีนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
    2.1  ความสามารถในการทาํโครงงาน 
    2.2  ผลของการทําโครงงาน 
    2.3  เจตคตติอการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของคําศัพทในการศึกษาดังน้ี 
 1.  การเรียนรูแบบโครงงาน หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการเรียนการสอนที่
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง ไดศึกษาคนควา และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือ
กระบวนการอื่นๆ ไปใชในการศึกษาคนควาหาคําตอบในเรื่องนั้นๆ แลวสรปุความรูดวยตนเอง โดย
มีครูเปนผูคอยกระตุน แนะนํา ชวยเหลือ และใหกําลังใจในการทํางานของผูเรียนอยางใกลชิด  
 2.  การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หมายถึง การดําเนินงาน
ตามกระบวนการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง ไดศึกษา
คนควา และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ใหมีความสามารถในการทําโครงงานกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สามารถอาน เขียน ฟง และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมี
เหตุผลและคดิเปนระบบ ตลอดจนมีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรูและใชภาษาใน
การพัฒนาตน 
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 3.  ความสามารถในการทําโครงงาน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู 
ความคิดและการปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียน ใน 5 
ขั้นตอน คือ 
  3.1  ขั้นการคิดและเลือกหัวขอโครงงาน หมายถึง การสํารวจความสนใจของตนเอง 
โดยสังเกตและศึกษาขอมูลจากสิ่งแวดลอมรอบตัวหรือชุมชน ติดตามขาวสารบานเมือง หรือคิด
เชื่อมโยงจากเรื่องที่เรียนเพ่ือเลือกเรื่องที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม ที่มีความเปนไปไดในการดําเนินการ
ศึกษา และคัดเลือกเพ่ือรวมงานในกรณีที่เปนการทํางานกลุม 
  3.2  ขั้นการวางแผน หมายถึง การวางแผนการทํางานโดยปรึกษากับเพ่ือนรวมงาน 
เกี่ยวกบัประเด็นปญหาและขอบเขตในการศึกษา ทําการกําหนดวัตถปุระสงคของการศึกษา ศึกษา
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบัเรื่องที่ศึกษาเพื่อใหเกิดความรอบรู ตั้งสมมตฐิานที่เหมาะสมและมีความ
เปนไปได รวมทั้งทําการออกแบบการศกึษาที่ประกอบดวย วิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอนการเก็บขอมูล 
วัสดุอุปกรณ วิธีการวิเคราะหขอมูล และระยะเวลาในการศึกษา และนําขอมูลมาจัดทําเปนโครงราง
การทําโครงงาน  
  3.3  ขั้นการดาํเนินงาน หมายถึง การทําการศึกษาโดยสรางหรือจัดหาเครื่องมือ
สําหรับใชในการเก็บขอมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนทีก่ําหนด จดบันทึกขอมูล และ
รวมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทํางานในกลุมหรือครูเปนระยะ เพ่ือพัฒนางานอยางตอเน่ือง รวมทั้ง
ทําการวิเคราะหและสรปุผลขอมูลทีไ่ดจากการเก็บรวบรวมขอมูล   
  3.4  ขั้นการเขียนรายงานโครงงาน หมายถึง การนําเสนอผลงานการศึกษา โดยศึกษา
รูปแบบการเขยีนรายงานและเลือกรูปแบบที่เหมาะสมจัดทําเปนรายงานโครงงาน และนําเสนอตอครู
ที่ปรึกษาโครงงาน 
  3.5  ขั้นการนาํเสนอโครงงาน หมายถึง การศึกษาวิธีการนําเสนอผลงาน และเลือก
รูปแบบการนาํเสนอผลงานที่เหมาะสม มีการเตรียมการนําเสนอผลงาน และนําเสนอผลงานในหัวขอ
ตางๆ ที่ไดจากการศึกษาและทําการประเมินผลการทําโครงงานดวยตนเอง 
 4.  ผลของการทําโครงงาน หมายถึง ผลจากการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ที่สงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนเปนไปตามจุดมุงหมายของการเรียนรูแบบ
โครงงาน ไดแก คุณลักษณะในดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง ความรับผดิชอบ 
และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 5.  เจตคติตอการเรียนรูแบบโครงงาน หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นของครูผูสอน
และนักเรยีน ที่มีตอการเรียนรูแบบโครงงานตามขั้นตอนตางๆ ซ่ึงเปนผลมาจากการเรียนรู และ
ประสบการณในการเรียน แลวแสดงออกในทิศทางใดทศิทางหนึ่ง เชน ชอบหรือไมชอบ ยอมรับ
หรือไมยอมรับ พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ 
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 6.  ครูผูสอน หมายถึง ครูทีท่ําการสอนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3) และชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศกึษาปที่ 4-6) 
โรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 7.  ระดับชวงชั้นที่ทําการสอน หมายถึง ชั้นเรียนที่ครูทําการสอนในระดับประถมศึกษา 
จําแนกเปนระดับชวงชัน้ที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3) และชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6) 
 8.  ประสบการณในการสอน หมายถึง จํานวนปที่ครผููสอนไดทําการสอนในระดบั
ประถมศึกษา จําแนกเปน ประสบการณในการสอนนอยกวาหรือเทากับ 5 ป และ5 ปขึ้นไป 
 9.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กําลังศกึษาอยูในระดบัประถมศึกษา โรงเรียนปริยัติ
รังสรรค จําแนกตาม 
 10.  เพศ หมายถึง เพศชายและเพศหญงิ 
 11.  ระดับชวงชั้นทีเ่รียน หมายถึง ชั้นเรียนของนักเรยีนในระดับประถมศึกษา จําแนก
เปนระดับชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3) และชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6) 
 12.  ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนที่เปนระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม ถึงสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ของนักเรียนชวงชั้นที ่1-2 จําแนกเปน 3 ระดับ คือ 
  12.1  ระดับพอใช (ผลการเรียนเฉลีย่ 0 - 1.99) 
  12.2  ระดับดี (ผลการเรยีนเฉลี่ย 2.00 - 2.99) 
  12.3  ระดับดีเยี่ยม (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 - 4.00) 
 13.  โรงเรียนปริยัติรังสรรค หมายถึง โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทีเ่ปดสอน
ตั้งแตระดับชัน้ปฐมวยัถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สงักัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตัง้อยูเลขที่ 57 ถนนราชดําเนนิ ตําบลคลองกระแชง อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ เพชรา วงศประไพโรจน 
(2544-2545: 2) ที่กลาวถึง จุดมุงหมายของโครงงานวา 1. เพ่ือใหผูเรียนไดใชความรูและ
ประสบการณปฏิบตัิงานตามความสามารถ ความสนใจ และความถนดัของตนเอง ซ่ึงเปนการพฒันา
เต็มตามศักยภาพของผูเรียน 2. เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูจากแหลงความรูตางๆ ดวยตนเอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนไดฝกการทํางานอยางเปนระบบโดยใชกระบวนการแกปญหาตามระเบียบวิธีการ
วิทยาศาสตร โดยรูจักสังเกต รูจักตั้งคําถาม ตั้งสมมุติฐานได 4. เพ่ือพัฒนาความคดิสรางสรรค  
5. รูจักสรุปและทําความเขาใจกับสิ่งที่คนพบ และ 6. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน 
และเห็นคุณคาของการใชกระบวนการแกปญหา อันเปนการสรางลักษณะนิสัย จิตพิสัยใหเกิดกบั
ผูเรียน  
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 ความสามารถในการทําโครงงาน ของ อุดมศักดิ์ ธนะกจิรุงเรือง (2543: 18-20) และกิตติ
ชัย สุธาสิโนบล (2546: 7-8) ที่ไดกลาวถงึขั้นตอนการทําโครงงานมี 5 ขั้นตอน คอื ขั้นการคิดและ
เลือกหัวขอโครงงาน ขั้นการวางแผน ขั้นการดําเนินงาน ขั้นการเขียนรายงานโครงงาน และขั้นการ
นําเสนอโครงงาน และงานวิจัยของเพ็ญแข ลือหาญ.  (2546: 100) ที่ไดศึกษาการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูและการประเมินโครงงานสําหรับครูระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนนาหลวง 
สํานักงานเขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร พบวา ครูระดับประถมศึกษา เชื่อวาเด็กระดับประถมศึกษาก็
สามารถทําโครงงานได ถึงแมวาเด็กนักเรียนบางคนทีย่ังอานเขียนหนังสือไมคลองจะมีปญหาอยูบาง
แตเด็กกลุมน้ีก็ชวยเพื่อนทาํหนาที่อยางอ่ืนได และมีความสุข มองเห็นคุณคาในตนเอง ดังงานวิจัย
ของชัยรัตน สลุํานาจ (2547: 128) พบวา นักเรียนที่ปฏบิัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรมี
ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร อยูในระดับดี และงานวิจัยของอุรุยา กรดงาม.  (2547: 
74) พบวาคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรของนักเรียนสูงกวาเกณฑ
รอยละ 50 
 ผลของการทําโครงงาน ไดอาศัยแนวคิดจากงานวิจัยทีพ่บวา การทําโครงงานทําใหเกิด
ประโยชน คือ นักเรียนมีคณุสมบัติทางบวกอื่นๆ ไดแก ความคิดรเิริ่มสรางสรรค ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกบัผูอ่ืน (จิราภรณ ศิริทว.ี  2542: 35) การสอน
ภาษาอังกฤษแบบโครงงานทําใหนักเรียนมีความสามารถดานการคิดสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (สุเมธตา งามชัด.  2548: บทคัดยอ) งานวิจัยการใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงานตามแผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง คําและชนิดของคํา พบวา 
นักเรียนรอยละ 90 มีความสุขในการเรยีน เพราะไดมีโอกาสแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ซ่ึงเปนผลทํา
ใหเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของตนเอง รูจักและกลาที่จะเสนอความคิดของตนตอเพ่ือน 
รวมทั้งรูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนตามวิถทีางประชาธปิไตย ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการอยูรวมกัน
อยางเปนสุขในสังคม (เฉลมิ อุทกัง.  2545: 90-91)  
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรูภาษาไทย เรื่องพระมหาชนก
ฉบับการตูน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา แผนการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรูภาษาไทยที่ผู
ศึกษาคนควาพัฒนามีคาดัชนีประสทิธิผลรอยละ 51.32 แสดงวาผูเรยีนมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ 51.32 
(มาลิสา กิ่งเงียบ.  2544: บทคัดยอ) งานวิจัยการพัฒนาแผนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยแบบโครงงานเรือ่ง หุบเขาทานตะวัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการศกึษาพบวา แผนการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยแบบโครงงาน เรือ่งหุบเขาทานตะวัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่
ผูศึกษาคนควาพัฒนาขึ้นมีคาดัชนีประสทิธิผลเทากบั 0.67 แสดงวาผูเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ 
67 (เหรียญชยั สืบสําราญ.  2546: 82) และงานวิจัยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาป
ที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม พบวา การจัดการเรียนรูแบบโครงงานสามารถพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน อันไดแก ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู 
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คุณลักษณะความรับผิดชอบ คุณลักษณะความรวมมือสามัคคี คุณลกัษณะการกลาแสดงออกของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แผนกประถมสูงขึน้ (สิริพร ศรีสมวงษ.  2549: บทคัดยอ) 
 เจตคติตอการเรียนรูแบบโครงงาน ไดแนวคิดจากงานวจัิยซ่ึงพบวา การพัฒนา
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการใชโครงงาน 
ผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน (สมพิศ พูลเจริญ.  2547:39) งานวจัิย 
การพัฒนาการจัดการเรยีนรูและการประเมินโครงงานสําหรับครูระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 
โรงเรียนนาหลวง สํานักงานเขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร พบวา ครผููรวมทดลองการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน เริ่มมีเจตคตทิี่ดีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (เพ็ญแข ลือหาญ.  
2546: 100) และเจตคติตอการทําโครงงานสงผลตอทักษะการทํางานกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (ปยาพร ถาวรเศรษฐ.  2546: 84) และงานวิจัยการศึกษาความสามารถในการทํา
โครงงานคณิตศาสตร ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และเจตคตติอวชิาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 จากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร พบวา เจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังปฏิบตัิกจิกรรมโครงงานคณิตศาสตร มีคะแนนสูงขึ้น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (รุจิรัตน รุงหัวไผ.  2549: บทคัดยอ) 
 ตัวแปรอิสระของครูผูสอน ระดับชวงชั้นทีท่ําการสอน ไดมีงานวิจัยที่พบวา ครูโรงเรยีน
คาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี ที่มีระดับชวงชั้นตางกัน มีการพัฒนาทางวิชาการไมแตกตางกัน 
(อเนก ธรรมนิต.  2549: บทคัดยอ) และการใชสารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนการสอนของครูที่มี
ชวงชั้นที่สอน ตางกันโดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน (พรณิชา ชาตะพันธุ.  2549: บทคัดยอ) 
ประสบการณในการสอน ครูที่มีประสบการณในการสอนตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถภาพดานการสอนโดยรวม ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (สุพจน 
เต็มแยม.  2541: บทคัดยอ) ครูที่มีประสบการณการสอน 20-30 ป และครทูี่มีประสบการณการสอน
มากกวา 30 ป มีการปฏิบตัิในการจัดกระบวนการเรียนรูตามสภาพจริงโดยรวม 5 ดาน คือ 
กระบวนการเรียนรูที่สมดุลและมีความสขุ กระบวนการเรียนที่จะเรยีนรู การเรียนรูที่จะทําและอยู
รวมกัน การเรียนรูที่จะมีบคุลิกภาพสวนตัวที่ไดพัฒนาดีขึ้น และการเรียนรูที่จะแสวงหาวธิีเรียน 
มากกวาครูทีมี่ประสบการณการสอนต่ํากวา 20 ป (ชบา เด็ดดวง.  2549: บทคัดยอ) ครูที่มี
ประสบการณในการสอน 5-10 ป มีปญหาการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง ดานเตรียมการสอน 
มากกวาครูทีมี่ประสบการณในการสอน มากกวา 10 ป สวนครทูี่มีประสบการณในการสอน 5-10 ป 
มีปญหาการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ดานการสอน นอยกวา ครูที่มีประสบการณในการสอน 
มากกวา 10 ป และครทูี่มีประสบการณในการสอน 5-10 ป มีปญหาการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ดานการประเมินผล มากกวา ครูที่มีประสบการณในการสอน มากกวา 10 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (ลางสาด พุมดอกไม.  2546: 64) 
 ตัวแปรอิสระของนักเรียน มีผลงานวิจัยที่ใชตวัแปรเพศ เชน นักเรียนชายมีคาเฉลี่ยความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดานผลสัมฤทธิ์ตามความมุงหมายของรายวิชา
สูงกวานักเรียนหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  (วนิดา เด็ดดวง.  2549: บทคัดยอ) 
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นักเรียนที่มีเพศตางกัน มีคุณลักษณะความรับผิดชอบ วินัย กตัญู และดานจติใจเปนประชาธิปไตย 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 (ธิดา เลิศพรประสพโชค.  2547: บทคัดยอ) นักเรียนที่มี
เพศตางกัน มีการเรียนรูดวยการนําตนเองทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .05 (ธนพล เฉดิเจริญ.  2547: 126) ผลงานวิจัยทีใ่ชตัวแปรระดบัชั้นที่เรียน เชน  
นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนทีแ่ตกตางกัน มีความคิดเห็นดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีน
เปนสําคัญ และดานการปฏสิัมพันธระหวางครูกับนักเรยีนไมแตกตางกัน (สมลักษณ มธุรสสุวรรณ.  
2548: 87-88) ผลงานวิจัยทีใ่ชตวัแปรระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน
พอใช มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกบัประสิทธผิลการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่ํากวา
นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนดีและดีเยี่ยม (วนิดา เด็ดดวง.  2549: บทคัดยอ) นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนปานกลาง และ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง มีความคิดเห็นดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ สูงกวา
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา (สมลักษณ มธรุสสุวรรณ.  2548: 88) 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงในภาพประกอบ 1  
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ครูผูสอน 
1. ระดับชั้นทีท่ําการสอน 
     1.1 ชวงชัน้ที่ 1 (ป.1-3) 
     1.2 ชวงชัน้ที่ 2 (ป.4-6) 
2. ประสบการณในการสอน 
     2.1 นอยกวาหรือเทากบั 5 ป 
     2.2 5 ปขึน้ไป 

 
นักเรียน 

1. เพศ 
     1.1 ชาย 
     1.2 หญิง 
2. ระดับชวงชัน้ที่เรียน 
     2.1 ชวงชัน้ที่ 1 (ชั้น ป. 1-3)  
     2.2 ชวงชัน้ที่ 2 (ชั้น ป. 4-6) 
3. ระดับผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
     3.1 ระดับพอใช 
     3.2 ระดับดี 
     3.3 ระดับดีเยี่ยม 

  
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

 ผูวิจัยตั้งสมมติฐานในการวจัิย ดังน้ี  
 1.  ความสามารถในการทําโครงงาน ผลของการทําโครงงาน และเจตคติตอการเรยีนรู
แบบโครงงาน ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ทีมี่เพศตางกัน มีความแตกตางกัน 
 2.  ความสามารถในการทําโครงงาน ผลของการทําโครงงาน และเจตคติตอการเรยีนรู
แบบโครงงาน ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ทีมี่ระดับชั้นที่เรียนตางกัน มีความแตกตางกัน 
 3.  ความสามารถในการทําโครงงาน ผลของการทําโครงงาน และเจตคติตอการเรยีนรู
แบบโครงงาน ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ทีมี่ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความแตกตางกัน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

 
การเรียนรูแบบโครงงาน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
1. ความสามารถในการทําโครงงาน  
2. ผลของการทําโครงงาน 
3. เจตคตติอการเรียนรูแบบโครงงาน 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผูศึกษาไดรวบรวมเอกสารงานวิจัย และแนวคิด
ที่เกี่ยวของ นําเสนอดังหัวขอตอไปน้ี 
 1.  โรงเรียนปริยัติรังสรรค จังหวัดเพชรบุรี 
  1.1  ขอมูลทัว่ไป 
  1.2 ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน 
  1.3  นโยบายในการพัฒนาโรงเรียน 
  1.4  ภารกิจหลัก (Mission) และเปาหมาย 
  1.5 การเรียนรูแบบโครงงานของโรงเรียนปริยัติรังสรรค 

2.  การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
  2.1  หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  2.2  วิสัยทัศนการเรียนการสอนภาษาไทย 

  2.3  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  2.4  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

  2.5  การสอนภาษาไทยโดยการเรียนรูแบบโครงงาน   
3.  การเรียนรูแบบโครงงาน  

  3.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูแบบโครงงาน 
  3.2  ความหมายของโครงงาน 
  3.3  จุดมุงหมายของการเรยีนรูแบบโครงงาน 
  3.4  ลักษณะการเรียนรูแบบโครงงาน 
  3.5  ประเภทของโครงงาน 
  3.6  การประเมินผลโครงงาน 
  3.7  ประโยชนของการทําโครงงาน 
 4.  การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  4.1  ความสามารถในการทาํโครงงาน 
   4.1.1  ขั้นที่ 1 การคิดและเลือกหัวขอโครงงาน 
   4.1.2  ขั้นที่ 2 การวางแผน  
   4.1.3  ขั้นที่ 3 การดําเนินงาน  
   4.1.4  ขั้นที่ 4 การเขียนรายงานโครงงาน 
   4.1.5  ขั้นที่ 5 การนําเสนอโครงงาน 
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  4.2  ผลของการทําโครงงาน 
   4.2.1  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
   4.2.2  ความเชื่อม่ันในตนเอง  
   4.2.3  ความรบัผิดชอบ  
   4.2.4  การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
  4.3  เจตคตติอการเรียนรูแบบโครงงาน 
   4.3.1  ความหมายของเจตคต ิ 
   4.3.2  ประเภทของเจตคต ิ
   4.3.3  ลักษณะของเจตคต ิ
   4.3.4  องคประกอบของเจตคต ิ
   4.3.5  ประโยชนของเจตคต ิ

5.  เอกสารเกีย่วกับตวัแปรอิสระที่ใชในการวิจัย 
5.1  ดานครูผูสอน 
 5.1.1  ระดับชวงชั้นทีท่ําการสอน 
 5.1.2  ประสบการณในการสอน 
5.2  ดานนักเรียน 
 5.2.1  เพศ 
 5.2.2  ระดับชวงชั้นทีเ่รียน 

   5.2.3  ระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 6.  งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
  6.1  งานวิจัยในประเทศ 
  6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 

1.  โรงเรียนปริยัติรังสรรค จังหวัดเพชรบุรี 
 ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับโรงเรยีนปริยัตรัิงสรรค จังหวัดเพชรบุรี เชน ทีต่ั้ง ปรัชญาการศึกษา 
วิสัยทศัน นโยบายในการพัฒนาโรงเรียน ภารกิจหลักและเปาหมาย มีดังตอไปน้ี 
 1.1  ขอมูลทัว่ไป 
  โรงเรียนปริยตัิรังสรรค ตั้งอยูเลขที่ 57 ถนนราชดําเนนิ ตําบลคลองกระแชง อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท 0-3242-5189 โทรสาร 0-3240-0834  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสรมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ พ้ืนที่ 5 ไร 1งาน 22 ตารางวา มีอาคาร 4 หลัง เปนอาคารเรียนสําหรับ
นักเรียน สนามกีฬาโรงเรียน 1 แหง อาคารประกอบอาหาร 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ศาลาการ
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เปรียญ 1 หลัง ชั้นบนใชเปนหองนาฏศิลปและชัน้ลางใชเปนหองศิลปะ (โรงเรียนปริยัติรังสรรค. 
2548: 1) 
 โรงเรียนปริยตัิรังสรรค จัดระดับการศึกษาโดยแบงออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย 
ไดแกชั้นอนุบาลปที่ 1-3 ชวงชั้นที่ 1 ไดแกชั้นประถมศกึษาปที่ 1-3 ชวงชั้นที่ 2 ไดแกชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 และชวงชั้นที่ 3 ไดแกชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 -3 
 1.2  ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน 
  โรงเรียนปริยตัิรังสรรค มีปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน คือ “พัฒนาการดี มีวินัย ใฝ
เรียนรู คูคุณธรรม นําประชาธิปไตย” หมายถึง การมุงเนนใหนักเรียนมีพัฒนาการครบทุกดานอยาง
สมดุล มีวินัยใฝการเรียน เปนผูมีจิตใจงาม และเปนผูนําดานประชาธปิไตย สามารถดํารงชีวติและอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข คําขวัญของโรงเรียน “พัฒนาคน เพ่ือพัฒนาสังคม” หมายถึงคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของโรงเรียนที่มุงเนนใหเปนเอกลักษณของนักเรียน โรงเรียนปริยตัิรังสรรค ยึดถือเปน
แนวปฏบิัตขิองตนเอง สีประจําโรงเรียน สีประจําโรงเรยีนคือ “นํ้าเงิน–เหลือง” สีนํ้าเงิน หมายถึง 
ความสดใสและมั่นคงในการปฏิบตัิตนของนักเรียนใหเปนผูคิดดี ทําดี และปฏบิัติดี สีเหลืองหมายถึง 
ความเปนผูมีจิตใจงาม มีคณุธรรมและมีวินัยในตนเอง อักษรยอของโรงเรียน “ป.ร.” วิสัยทัศน 
(Vision) คือ โรงเรียนปริยตัรัิงสรรคจะมุงพัฒนาการบริหารและการจดัการใหครู ผูปกครองและ
ชุมชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มีคุณธรรมและมี
สติปญญา สามารถคิดเปนและแกปญหาไดตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยเฉพาะการเรียนรูใน
วิชาคณติศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร ตลอดจนมีความสามารถ
ในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม (โรงเรียนปริยตัิรังสรรค.  2549: 15-16) 
 1.3  นโยบายในการพัฒนาโรงเรียน 
  โรงเรียนปริยตัิรังสรรค มีนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนดังน้ี (โรงเรียนปริยัตรัิงสรรค.  
2549: 28) 
  1.  การสืบสานและสงเสริมภูมิปญญาไทยและการพัฒนาวัฒนธรรมพื้นบาน สงเสริม 
ใหมีการพัฒนา รวบรวม องคความรูด้ังเดิม ประวตัิศาสตรทองถิ่น ภูมิปญญาไทยทุกแดน วัฒนธรรม
พ้ืนบาน และวัฒนธรรมของชมุชนตาง ๆ แลวสบืสานโดยการเผยแพรคุณคาออกไปใหแพรหลาย
ดวยวธิีการและสื่อตาง ๆ รวมทั้งบรรจุไวเปนสาระสําคญัในการเรียนรูทุกระดับ เพ่ือใหประชาชน
เขาใจ เห็นคณุคาและยอมรับซ่ึงกันและกัน อันกอใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมและนําไปสู
การเลือกสรรและปรบัปรุงใหเหมาะสมกับวถิีชวีิตในปจจุบันและอนาคต 
  2.  การทํานุบาํรุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม สืบสาน เสริมสรางเอกลักษณ และ
เผยแพรเกี่ยวกับภูมิวัฒนธรรมไทยในสังคมโลก ทํานุบํารุงรักษาสืบสาน สรางสรรคและพัฒนามรดก
วัฒนธรรม เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับเอกลักษณที่ดีเดนของชาติ ตลอดจน
เผยแพรภาพลักษณเกีย่วกบัภูมิและศักดิ์ศรีของวัฒนธรรมไทยใหแกคนไทยและสงัคมโลก 
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  3.  การพัฒนาจิตใจ ใหศาสนธรรมเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาจิตใจของประชาชนให
เปนคนด ี
  4.  การบริหารและการจัดกจิการศาสนา ทํานุบํารุงการศาสนาดวยการปรับปรุงการ
บริหารการศาสนาใหเขมแขง็ยิ่งขึ้น 
 ในการจัดการศึกษาโรงเรยีนปริยัติรังสรรคไดกําหนดนโยบายของโรงเรียนใหสอดคลอง
ตามความมุงหมายของหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีจุดเนน ในแตละดานดังน้ี (โรงเรียนปริยัติรังสรรค.  
2549: 30-31) 
  1.  ดานนักเรยีน 
  ระดับกอนประถมศึกษา เนนการเตรียมความพรอมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยาง
สมดุล และสอดคลองกับหลกัสูตรและเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและอยูในสังคมอยางมีความสขุ 
  ระดับประถมศึกษา เนนกระบวนการเรียนรู การพัฒนาตนเองและการรวมกิจกรรม 
อยางมีความสุขในการเรยีน คิดเปนทําเปนและแกปญหาได มีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยดีงาม 
  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน เนนกระบวนการเรียนรู สามารถคนพบความสามารถ 
ความถนัดความสนใจของตนเอง เลือกแนวทางที่จะทาํประโยชนใหกับสังคม มีทกัษะในการเลอืก
และตัดสินใจการประกอบสัมมาชีพ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และคํานึงถึงประโยชนของสังคมโดยรวม 
  2.  ดานครู–อาจารย 
  พัฒนาครู–อาจารย ใหเปนนักจิตวทิยาทีดี่ สามารถกระตุน แนะนําชีแ้นะเปนผูชวยให
นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค รูหลัก วธิีการจัดการศึกษา สามารถเปนแบบอยางที่ดี ในดาน
วิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน ตลอดจนมีการพัฒนา
ตนเองเพื่อความเปนครูมืออาชีพ และไดรับสวัสดิการที่เหมาะสม 
  3.  ดานชุมชน 
  ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน นําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาเปนแหลง
การเรียนรูสําหรับนักเรียน ผูปกครองและครูมีความเขาใจและใหความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน
ดวยความเต็มใจ 
  4.  ดานอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ 
  จัดอาคารสถานที่ใหเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนกัเรียน จัดสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดบรรยากาศการเรียนรู ที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มี
บรรยากาศ รมรื่นสวยงาม สุขาภิบาลของโรงเรียนมีความปลอดภัยและถูกสขุลักษณะ ตลอดจน
จัดหาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานการสอน
ของครูไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนทีพึ่งพอใจของนักเรียน 
  5.  ดานการบริหารจัดการ 
  การบริหารการจัดการของโรงเรียน ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการโรงเรยีนและคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน โดยมีผูแทน
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หลายฝายจากภายในและภายนอกโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการบริหารและการจัดการ เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาโรงเรียนใหกอเกิดประโยชนสูงสุด 
 1.4  ภารกิจหลัก และเปาหมาย 
     โรงเรียนปริยัติรังสรรคมีภารกิจหลักดังน้ี (โรงเรียนปริยัติรังสรรค.  2549: 4-5) 
   1.  จัดการศึกษาและอบรมเลี้ยงดูใหกับนักเรียน ระดับกอนประถมศกึษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   2.  สรางเสริม ปลูกฝง คุณธรรม–จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิด
กับผูเรียน 
   3.  พัฒนาการใหผูเรียนทุกระดับการศึกษามีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง
และมีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมกับวัย 
   4.  ใหคําปรึกษา แนะนําและแกปญหาเกีย่วกับการศึกษาและอาชีพใหกับนักเรียน
และบคุคลที่สนใจทั่วไป 
   5.  จัดการศึกษาใหผูเรยีนทีด่อยโอกาสทางการศึกษาและชุมชนที่อยูหางไกล 
  เปาหมาย (Goal) 
   1.  จัดการศึกษาทุกระดบั โดยไมเก็บคาเลาเรยีนและใหผูเรียนมีคุณภาพตาม
ศักยภาพของ แตละบุคคล 
   2.  มุงเนนการเรียนรู วชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิดทักษะและความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับผูเรียน 
   3.  สงเสริมใหนักเรียนเปนผูนําและผูตามที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
   4.  มุงเนนใหผูเรียนใชขอมูลตาง ๆ ในการนํามาตัดสินใจ เพ่ือสรางเสริมในการ
พัฒนาตนเองและแกปญหาไดตามความเหมาะสม โดยรับคําปรึกษา ขอมูลจากครปูระจําชั้น คณะ
ผูบริหารโรงเรยีน และฝายแนะแนวของโรงเรียน 
   5.  มุงพัฒนาครูและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทันตอ
เหตุการณ โดยพัฒนาครูและบุคลากรในรปูแบบตาง ๆ ตลอดปการศกึษา 
   6.  พัฒนาอาคารสถานที่และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในดานวัสดุ อุปกรณให
พอเพียง และจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนการสอนและมีสภาพรมร่ืนสวยงาม 
   7.  ใหครู ผูปกครอง และชมุชน เขามามีสวนในการวางแผนในการปฏิบัติและการ
ประเมินผล การปฏิบตัิงานของโรงเรียน 
  ปจจุบันโรงเรียนปริยัตรัิงสรรค มีพระครูวชิรปญญานุโยค เจาอาวาสวดักุฎีดาวเปนผูรับ
ใบอนุญาต นายสุพล อนามัย เปนผูจัดการและครใูหญ ครูทั้งสิ้นจํานวน 147 คน ครูผูชาย จํานวน 
32 คน ครูหญิง จํานวน 115 คน จํานวนนกัเรียนทั้งสิ้น 3,132 คน นักเรียนชาย 1,473 คน หญิง 
1,496 คน แยกเปนระดับปฐมวัย 797 คน นักเรียนชาย 410 คน หญิง 387 คน ระดับประถมศกึษา  
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จํานวน 1,798 คน นักเรียนชาย 876 คน นักเรียนหญิง 922 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 537 คน นักเรียนชาย 276 คน นักเรียนหญิง 261 คน   
  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปริยัติรังสรรคยึดตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธกิารมีการจัดรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร โดยคาํนึง 
ถึงความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักการ
และจุดมุงหมายของหลักสตูร โดยมีแนวคิดหลักที่ใชในการพัฒนาโรงเรียน คือ ระดมทรัพยากร
บุคคลและการทํางานแบบมีสวนรวม มีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ บริหารงานตามวงจร 
PDCA มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลเปนระยะๆโดยผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินงาน โดยแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 6 ฝาย ไดแก 
ฝายวชิาการ ฝายธุรการ ฝายปกครอง ฝายบริการ ฝายบริหารงานทั่วไป และฝายสัมพันธชุมชน 
(โรงเรียนปริยตัิรังสรรค.  2549: 7-14) 
 1.5 การเรียนรูแบบโครงงานของโรงเรยีนปริยัติรังสรรค 
  โรงเรียนปริยตัิรังสรรค มุงเนนพัฒนาครู–อาจารยทุกทานใหเปนนักจิตวิทยาที่ดี 
สามารถกระตุน แนะนํา ชี้แนะ เปนผูชวยใหนักเรียนเกดิความคิดริเริม่สรางสรรค รูหลัก วิธีการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักวาผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองได และ
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญทีสุ่ด โดยจัดสงครู อาจารยเขารวมอบรม สัมมนาในหนวยงานตาง ๆ 
เพ่ือใหมีความรู ทักษะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถผลติ พัฒนาสื่อที่เอ้ือ
ตอการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัตใิหทําได คิดเปน ทําเปน 
แกปญหาเปน รักการอาน เกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง การจัดดําเนินการดังกลาวเพือ่พัฒนาใหผูเรียน
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม การจัดการเรียนการสอนจึง
ผสมผสานสาระความรูรวมกับการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคไว
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู (โรงเรียนปริยตัิรังสรรค.  2549: 30-31) 
  การเรียนรูแบบโครงงานของโรงเรียนปรยิัติรังสรรค ไดนําขอเสนอแนะจากรายงาน
การประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ในมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง
และมีวสิัยทศัน และมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา.  2546: 2-3) 
ที่ไดเสนอแนะดานผูเรียนวา ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทกุกลุมสาระ ควรจัดให
ผูเรียนไดเรียนรูโดยอิสระตามกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูควรจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลาย สงเสริมพัฒนาดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห กระตุนใหผูเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรค จินตนาการ รูจักแกปญหา และควรไดรับโอกาสในการศึกษาคนควา แสวงหา
ความรูดวยตนเอง ผูสอนแนะนําชวยเหลอื  



 

 

19 
  

 

  สวนขอเสนอแนะดานครู ไดแก ครูควรไดรับการพัฒนาอบรมทางดานการจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ ควรจัดประสบการณ
การเรียนรู บรรยากาศการเรียนรูที่เอ้ืออํานวยสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะดานความคิดริเริ่มสรางสรรค 
จินตนาการ การวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาได ตลอดจนการสงเสริมเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่
ชัดเจน และนาํผลการประเมินไปปรับปรงุการเรียนการสอนใหชัดเจน  
  ผูบริหารของโรงเรียนปริยตัรัิงสรรคไดใหฝายวชิาการรวบรวมหัวขอการขอรับการ
สนับสนุนจากผูบังคับบัญชา จากรายงานผลปฏบิัติการสอนประจําปการศึกษา 2547 ของครูผูสอน
โรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบวา ครูผูสอนตองการพัฒนา และอบรมใน
เรื่อง การเรียนรูแบบโครงงาน ผูบริหารโรงเรียนจึงไดจัดใหมีการจัดอบรมใหความรูครูผูสอน 
เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน จัดอบรมครั้งที่ 1 โดย นายถวลัย สนธิอนุเคราะห 
อดีตศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนปริยัติรังสรรค เปนวิทยากร
อบรม ในวันที ่20-22 เมษายน พ.ศ. 2548 และจัดอบรมครั้งที่ 2 โดย นางจิระพัน มาทรง อาจารย 3 
ระดับ 9 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ในวนัที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2548 ซ่ึงในการจัดการอบรมใหความรูครู
น้ีมีจุดประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
เพ่ือใหครูผูสอนสามารถนาํไปพัฒนาผูเรียนในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมให
ผูเรียนใหรูจักคิด รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถคิดเอง ลงมือทําเองและพัฒนาตนเองใหดี
ขึ้นอยูเสมอ 
  ผูบริหารของโรงเรียนปริยตัรัิงสรรคจึงไดมีนโยบายใหครูผูสอนที่เปนอาจารยประจําชั้น
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานทั้ง 4 ระดับ โดยเริ่มตั้งแตระดับปฐมวยั ไดแกชั้นอนุบาลปที ่1-3 
ชวงชั้นที1่ ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ชวงชั้นที่ 2 ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที ่4-6 และชวงชัน้ที่ 
3 ไดแกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 -3 และใหจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในทุกกลุมสาระการเรยีนรู
ทั้ง 8 กลุมสาระ ซ่ึงในปการศึกษา 2548 ครูผูสอนไดดําเนินการสอนแลวในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย คณิตศาสตร วทิยาศาสตร สงัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ (วชิา
ภาษาอังกฤษ) และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ยังมีกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
และกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษายังไมไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน ซ่ึงจะดําเนินการจัดการเรียนรูแบบโครงงานในปการศึกษา 2549 และใหบูรณาการกับกลุม
สาระการเรียนรูทั้ง 8 เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการเรียนรู เนนการฝก การปฏิบตัิจริง และเปนการ
เรียนรูที่เกิดจากความเชื่อม่ันในตนเอง สงเสริมคุณธรรมในดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ความ
เชื่อม่ันในตนเอง ความรับผดิชอบ และการทํางานรวมกบัผูอ่ืน เพ่ือจะไดอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 
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2.  การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 27 ไดกําหนดใหคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรางหลักสูตรแกนกลางของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงมาตรา 4 กลาวถงึความหมายของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไววา การศึกษา
กอนระดับอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  2545: 2-15)  
 กรมวิชาการ (2545: 5) ไดเสนอกรอบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยจัดการศึกษาใน
ระบบอยางตอเน่ือง 12 ป ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถงึระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดแบง
เปน 4 ชวงชัน้ ชวงชั้นละ 3 ป ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน คือ ชวงชั้นที่ 1 ชัน้ประถมศึกษาปที่ 
1-3 ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศกึษาปที่ 4-6 ชวงชั้นที่ 3 ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1-3 ชวงชัน้ที่ 4 ชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 4-6 และกําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสตูร ซ่ึงประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ
กระบวนการเรยีนรู และคณุลักษณะหรอืคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุมสาระ 
ดังน้ีคือ กลุมภาษาไทยกลุมคณิตศาสตร กลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมศิลปะ และกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 2.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการ
กําหนดคุณภาพของผูเรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะสวนทีจํ่าเปนเพ่ือเปน
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี (กรมวิชาการ.  2545: 12) 
  สาระที่  1 : การอาน 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใช
ตัดสินใจ แกปญหาและสรางวิสัยทศันในการดําเนินชีวติและมีนิสัยรักการอาน 
  สาระที่  2 : การเขียน 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน เขียนเพ่ือสื่อสาร เขียน
เรียงความ ยอความและเขยีนเร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
  สาระที่  3 : การฟง การดู การพูด 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 3.1 : สามารถเลือกฟงและดอูยางมีวิจารณญาณและพดู
แสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
  สาระที่  4 : หลักการใชภาษา 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย 
การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติ
ของชาต ิ
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   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสรมิสราง
ลักษณะนิสัยบุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และ
ชีวติประจําวัน 
  สาระที่  5 : วรรณคดีและวรรณกรรม 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 5.1  : เขาใจและแสดงความคดิเห็น วิจารณวรรณคดี
และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนาํมาประยุกตใชในชวีติจริง 

 2.1.1.  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) มีรายละเอียด ดังน้ี (กรมวิชาการ.  2545: 
18-29) 
  สาระที่  1 : การอาน 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใช
ตัดสินใจ แกปญหาและสรางวิสัยทศันในการดําเนินชีวติและมีนิสัยรัก การอาน 

มาตรฐานการเรียนรู 
    1.  สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอานเขาใจความหมายของคําและ

ขอความที่อาน 
    2.  สามารถสรุปใจความสําคัญและรายละเอียดของเรือ่ง หาคําสําคัญหรือใช

แผนภาพความคิด เชน เครือ่งมือพัฒนาความเขาใจ การอานรูจัก ใชคําถามเกี่ยวกบัเนื้อหาและ
แสดงความรูความคิดคาดคะเนเหตกุารณเรื่องราวจากเรื่องที่อานและกําหนดแนวทางปฏิบัต ิ

    3.  สามารถอานในใจอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดรวดเร็ว 
ถูกตองตามลกัษณะคําประพันธและอักขรวิธีและจําบทรอยกรองที่ไพเราะ 

    4.  เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบันเทิงมีมารยาทใน
การอานและรกัการอาน 
  สาระที่  2 : การเขียน 

 มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน เขียนเพ่ือสื่อสาร เขียน 
เรียงความ ยอความและเขยีนเร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
    1.  สามารถเขียนคําไดถูกความหมาย และสะกดการันตถูกตอง และใชความรู
และประสบการณเขียนประโยค ขอความและเรื่องราวแสดงความคิดความรูสึกและความตองการและ
จินตนาการใชกระบวนการเพื่อพัฒนางานเขียน 
    2.  มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขยีนและใชทักษะการเขียนจดบันทึก
ความรูประสบการณ และเรือ่งราวในชวีิตประจําวัน 
  สาระที่  3 : การฟง การดู การพูด 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 3.1 : สามารถเลอืกฟงและดอูยางมีวิจารณญาณและ 
พูดแสดงความรูความคิด ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
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    1.  สามารถจับใจความสําคญัสิ่งที่ไดฟงและไดดูและเขาใจเนื้อหาถอยคําการ
ใชนํ้าเสียงและกิริยาทาทางของผูพูดแสดงทรรศนะเรื่องที่ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ 
    2.  สามารถตัง้คําถามตอบคําถามสนทนาแสดงความคดิเห็นเลาเรื่องถายทอด
ความรูความคิด ความรูสึกและประสบการณใชถอยคําเหมาะแกเรื่องและอยางสรางสรรคตาม
หลักการพูด มีมารยาทการฟง การดูและการพูด 
  สาระที่  4 : หลักการใชภาษา 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย 
การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัต ิ
ของชาต ิ
    1.  สามารถสะกดคําโดยนําเสียงและรปูของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต มา
ประสมเปนคําอานและเขยีนคําไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา 
    2.  เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา และประโยค การเรียงลําดับ
คําและเรยีบเรยีงประโยคตามลําดับ ความคิดเห็นขอความที่ชัดเจน 
    3.  สามารถใชภาษาสื่อสารในชวีิต ประจําวันแลกเปลีย่นความคิดเห็นดวย 
ถอยคําสุภาพและรูจักคิด ไตรตรองกอนพูดและเขยีน 
    4.  เขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน และ
ภาษาถิ่น 
    5.  สามารถเลือกใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงาย ๆ  
    6.  สามารถนาํปริศนาคําทายและบทรองเลนในทองถิ่นมาใชในการเรยีนและ 
เลน 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสรมิสรางลักษณะ 
นิสัย บุคลิกภาพและความสัมพันธระหวางภาษากับวฒันธรรม อาชีพ สังคมและชวีิตประจําวัน 
    1.  สามารถใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเขียน การแสวงหาความรูกับ 
การทํางานรวมกับผูอ่ืน และใชเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาการเรียน 
    2.  เขาใจความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียน ใชภาษาไดเหมาะสม
กับบุคคลและสถานการณ การสื่อสารใชภาษาในกลุมสาระการเรียน 
    3.  ใชภาษาพดูและภาษาเขยีนตามความเปนจริงเหมาะแกกาลเทศะ 
  สาระที่  5 : วรรณคดีและวรรณกรรม 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 5.1 : เขาใจและแสดงความคดิเห็น วิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และนาํมาประยุกตใชในชวีติจริง 
    1.  สามารถอานนิทานเรื่องสั้นงาย ๆ สําหรับเด็กสารคดีและบทความ  
บทรอยกรองและบทละครที่เหมาะสมกบัเด็กใหไดความรูและความบันเทิงไดขอคิดเห็นจาการอาน 
และนําไปใชในชีวติ 
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 2.1.2  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) มีรายละเอียด ดังน้ี (กรมวิชาการ.  2545: 
18-29) 
  สาระที่  1 : การอาน 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด 
ไปใชตัดสินใจ แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนนิชีวติและมีนิสัยรักการอาน 
    1.  สามารถอานไดคลองแคลว รวดเรว็ ยิ่งขึ้นเขาใจความหมายของคํา 
สํานวนโวหาร การบรรยาย การพรรณนา การเปรียบเทยีบ การใชบรบิทเขาใจ ความหมายของ
ถอยคําสํานวนและเนื้อเรื่องและใชแหลงความรูพัฒนาความสามารถการอาน 
    2.  สามารถแยกขอเท็จ จริงและขอคิดเห็น วิเคราะหความ ตีความ สรุปความ
จากเรื่องที่อานและใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดพฒันาความสามารถในการอานโดย
นําความรู ความคิดจากการอานไปใชแกปญหา ตัดสินใจ คาดการณ และใชการอานเปนเครื่องมือ
พัฒนาตน การตรวจสอบความรูและคน ควาเพิ่มเติม 
    3.  สามารถอานในใจและอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองได
คลองแคลว รวดเรว็ ถูกตองตามลักษณะคําประพันธและอักขรวิธีและจํา บทรอยกรองที่มีคุณคาทาง 
ความคิด และความงดงามทางภาษา สามารถอธิบายความหมายและ คุณคา นําไปใชอางอิงเลอืก
อานหนังสือและสื่อสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเลกทรอนิคสตาม จุดประสงคอยางกวางขวาง  
มีมารยาทการอานและนิสัยรักการอาน 
  สาระที่  2 : การเขียน 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน เขียนเพ่ือสื่อสาร  
เขียนเรียงความ ยอความและเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและ 
รายงานการศกึษาคนควาอยางมีประสิทธภิาพ 
    1.  สามารถเขียนเรียงความยอความ ชี้แจงการปฏิบัตงิาน การรายงานเขียน
จดหมายสื่อสารไดเหมาะสมกับโอกาส และ จุดประสงค เขียนเร่ืองราวจากจินตนาการหรือเรื่องราวที่
สัมพันธกับชวีติจริง ใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน 
    2.  มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขยีน และการศกึษาคนควา โดยใช
ทักษะการเขียนจดบันทึกขอมูลความรู ประสบการณ เหตกุารณ และการสังเกตอยางเปนระบบ นํา
วิธีการของแผนภาพความคดิมาพัฒนางานเขียน และการรายงานและเขียนสื่อสารไดตามจุดประสงค
อยางมีมารยาททางสังคม 
  สาระที่  3 : การฟง การดู การพูด 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 3.1 : สามารถเลือกฟงและดอูยางมีวิจารณญาณและพดู
แสดงความรูความคิด ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
    1.  สามารถจับประเด็นสําคญัแยกขอเท็จจริง และขอคดิเห็นสรุปความ
วิเคราะหเรื่องตามขอเท็จจรงิ เขาใจจุดประสงคของเรื่องและของผูพูด เขาใจถอยคํา นํ้าเสียงที่
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แสดงออกกิริยาทาทาง สามารถรับสารจากการฟง และการดู โดยสังเกต เปรียบเทียบกับ
ประสบการณในชีวติจริงและแสดงความรูและทรรศนะจากเรื่องที่ฟงและดูไดอยางกวางขวาง 
    2.  สามารถสนทนาโตตอบพูดแสดงความรู ความคิด พูดวิเคราะหเร่ืองราว 
พูดตอหนา ชุมชน และพูดรายงาน โดยใชถอยคําเหมาะแกเรื่องและจุดประสงคตามหลักการพูด  
มีมารยาทการฟง การดู และการพูด 
  สาระที่  4 : หลักการใชภาษา 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย 
การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัต ิ
ของชาต ิ
    1.  สามารถสะกดคําในวงคาํศัพทที่กวางและยากขึ้น อานและเขียนคาํได
ถูกตองคลองแคลว 
    2.  สามารถใชคํา กลุมคําตามชนิดและหนาที่มาเรียบเรียงเปนประโยค ใช
ประโยค สื่อสารไดชัดเจน รูจักใชคําที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
    3.  สามารถใชภาษาในการสนทนา เชื้อเชิญ ชักชวนปฏิเสธ ชี้แจง ดวย
ถอยคําสุภาพ และใชคําราชาศัพทไดถูกตอง รูจักคิดไตรตรองกอนพูดและเขยีน 
    4.  เขาใจลักษณะของคําไทย คําภาษาไทยถิ่น คําภาษาตางประเทศที่ 
ปรากฏในภาษาไทยซึ่งทําใหมีคําใชมากขึ้น 
    5.  สามารถแตงบทรอยกรองประเภทกาพยและกลอนโดยแสดงความคิดเชิง
สรางสรรค 
    6.  สามารถเลานิทานพื้นบานและตํานานพื้นบานในทองถิ่นอยางเห็นคุณคา 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสรมิสราง 
ลักษณะนิสัยบุคลิกภาพและความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชพี สังคมและชวีิตประจําวัน 
    1.  สามารถใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียน การแสวงหา 
ความรู การดํารงชีวติและการอยูรวมกันในสังคม และใชเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาความรู 
    2.  เขาใจระดับของภาษา ลกัษณะของภาษาพูด และภาษาเขียนใชภาษาได 
ถูกตองเหมาะกับบุคคลและสถานการณ ใชภาษาในกลุมสาระการเรยีนรูตาง ๆ ในการพัฒนาความรู 
เห็นคุณคาการใช ตวัเลขไทย 
    3.  ใชภาษาอยางถูกตอง มีคุณธรรม โดยการพูดและเขยีนตามความเปนจริง 
และเหมาะแกสถานการณ ไมสรางความเสียหายแกผูอ่ืนใชภาษาอยางสรางสรรค เปนประโยชนตอ
สวนรวม และสรางความสามัคคีสอดคลองกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม เขาใจการใช
ภาษาของกลุมบุคคลในชุมชน 
  สาระที่  5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
   มาตรฐานการเรียนรูที่  ท  5.1 : เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคด ี
และวรรณกรรมไทย 
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    1.  อยางเห็นคุณคา และนาํมาประยุกตใชในชวีติจริง  
    2.  สามารถเลือกอานหนังสือไดหลากหลายทั้งนิทาน ตํานาน เรื่องสั้น สารคดี 
บทความ บทรอยกรอง บทละคร ตามจุดประสงคของการอานใชหลักการพิจารณาหนังสือพิจารณาให
เปนคุณคาและนําไปใชในชวีิตจริง 
 2.1.3.  คุณภาพของผูเรียน 
  เม่ือจบหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลว ผูเรียนตองมีความรู ความสามารถและ
คุณธรรม จริยธรรมและคานยิม ดังน้ี 
   1.  สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี 
   2.  สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูด ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   3.  มีความคิดสรางสรรค คดิอยางมีเหตุผลและคิดอยางเปนระบบ 
   4.  มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรู และใชภาษาในการพัฒนาตน 
และสรางสรรคงานอาชีพ 
   5.  ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย ภูมิใจและชืน่ชมใน
วรรณคดีและวรรณกรรมซึง่เปนภูมิปญญาของคนไทย 
   6.  สามารถนาํทักษะทางภาษามาประยกุตใชในชวีติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
และถูกตองตามสถานการณและบคุคล 
   7.  มีมนุษยสมัพันธที่ดี และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย 
   8.  มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทศันโลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง 
  2.1.4  คุณภาพผูเรียนภาษาไทย เม่ือจบชวงชั้นที่ 1 ชัน้ประถมศึกษาปที่ 1-3 ผูเรยีน
ตองมีความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม ดังน้ี (กรมวิชาการ.  2545: 10) 
   1.  อานไดคลองและอานไดเร็ว 
   2.  เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา ประโยค และเขาใจขอความที่อาน 
   3.  นําความรูที่ไดจากการอานมาคิด คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณ และ
กําหนดแนวทางการปฏิบัต ิ
   4.  เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบันเทิง 
   5.  พูดและเขยีนแสดงความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการและจินตนาการ 
   6.  จดบันทึกความรู ประสบการณ และเรื่องราวในชวีติประจําวัน 
   7.  จับใจความสาํคัญ ตั้งคาํถาม ตอบคําถาม สนทนา แสดงความคดิเห็น เลาเรื่อง 
ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก และประสบการณจากเรื่องที่ฟงที่ดู 
   8.  เขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่น 
   9.  ใชคําคลองจองแตงบทรอยกรองงาย ๆ 
   10.  ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะ และนําไปใชในการพดูและการเขยีน 
   11.  นําปริศนาคําทายและบทรองเลนในทองถิ่นมาใชในการเรียนและเลน 



 

 

26 
  

 

   12.  ใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียน การแสวงหาความรู และใชได
เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ 
   13.  นําความรูที่ไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปใชในชีวติ 
   14.  มีมารยาทการอาน การฟง การดู และการพูด 
   15.  มีนิสัยรักการอานและการเขียน 
  2.1.5  คุณภาพผูเรียนภาษาไทยเมื่อจบชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4- 6 ผูเรยีน
ตองมีความรู ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม ดังน้ี (กรมวิชาการ.  2545: 10-11) 
   1.  อานไดคลองและอานไดเรว็ 
   2.  เขาใจความหมายของคํา สํานวน โวหาร การเปรียบเทียบ อานจับประเด็น
สําคัญ แยกขอเท็จจริง และขอคิดเห็น วิเคราะหความ ตีความ สรุปความ 
   3.  นําความรูที่ไดจากการอานไปใชแกปญหา ตัดสินใจ คาดการณ และการใชการ
อานเปนเครื่องมือในการพัฒนาตน 
   4.  เลือกอานหนังสือและสือ่สารสารสนเทศจากแหลงเรียนรูไดตามจดุประสงค 
   5.  เขียนเรียงความ ยอความ จดหมาย เขยีนอธิบาย เขียนชี้แจงการปฏิบตัิงาน
และรายงาน เขียนเร่ืองราวจากจินตนาการและเรื่องราวที่สัมพันธกบัชีวติจริง จดบันทึกความรู 
ประสบการณ เหตุการณ และการสังเกตอยางเปนระบบ 
   6.  สรุปความ วิเคราะหเรื่องที่ฟงที่ดูและเปรียบเทียบกบัประสบการณในชีวติ 
   7.  สนทนา โตตอบ พูดแสดงความรู ความคิด ความตองการ พูดวิเคราะห
เรื่องราว พูดตอหนาชุมชน และพูดรายงาน 
   8.  ใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียน การดํารงชีวติ และการอยูรวมกันใน
สังคม รวมทั้งใชไดถูกตองเหมาะกับบุคคลและสถานการณ 
   9.  เขาใจลักษณะของคําไทย คําภาษาถิ่น และคําภาษาตางประเทศที่ปรากฏใน
ภาษาไทย 
   10.  ใชทักษะทางภาษาเพือ่ประโยชนไดตามจุดประสงค 
   11.  ใชหลักการพิจารณาหนังสือ พิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรมใหเห็นคุณคา 
และนําประโยชนไปใชในชวีติ 
   12.  ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะและมีคณุคาทางความคิด และนําไปใชในการ
พูดและการเขยีน 
   13.  แตงกาพยและกลอนงาย ๆ 
   14.  เลานทิานพื้นบานและตํานานพื้นบานในทองถิ่น 
   15.  มีมารยาทการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด 
   16.  มีนิสัยรักการอานและการเขียน 
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 2.2  วิสัยทัศนการเรียนการสอนภาษาไทย 
  ภาษาไทยเปนเครื่องมือการสื่อสารของคนในชาติ เพ่ือความเขาใจกนัและใชภาษา
ประกอบกิจการงานทั้งสวนตน ครอบครวั และกิจกรรมในสังคมและประเทศชาติ ภาษาไทยยังเปน
เครื่องมือการเรียนรูการบันทึกเรื่องราวจากอดีตถึงปจจุบัน และยังเปนวัฒนธรรมของชาติ ดังน้ันการ
เรียนการสอนภาษาไทย จึงตองสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และสอนภาษาไทยใหคนรักการอาน 
การเขียน ที่จะแสวงหาความรูและประสบการณ บันทึกความรูและขอมูลขาวสารสอนภาไทยใหใช
ภาษาไทยไดถูกตองในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษา ใหผูเรียนเกิดความชื่นชม ซาบซึ้งและภูมิใจใน
ภาษาไทย เห็นคุณคาของวรรณคดี และวรรณกรรม ตลอดจนภูมิปญญาทางภาษาของบรรพบุรุษที่
ไดสรางสรรคผลงานซึ่งเปนสวนเสริมความงดงามในชีวติ (กรมวิชาการ.  2545: 7-9) 
  ภาษาไทยเปนสื่อของความคิด ผูเรียนทีมี่ภาษาใชกวางขวางมีมวลคําในการใชพูด ฟง 
อาน เขียนมาก ผูเรียนจะคดิไดกวางขวางลึกซึ้ง และสรางเสริมความชาญฉลาด สามารถคิด
สรางสรรค คดิวิพากษวิจารณ คิดตัดสินใจแกปญหา และวินิจฉัยอยางมีเหตุผล ดังน้ันการสอน
ภาษาไทยจําเปนตองเสริมสรางใหผูเรียนขยายประมวลคําทั้งการพดู การฟง การอานและการเขียน
ใหมาก เพ่ือใหผูเรียนใชภาษาในการคิดสรางสรรค คดิวิพากษวิจารณ คิดตัดสินใจแกปญหา วนิิจฉัย
เรื่องราวและสงเสริมใหผูเรียนใชภาษาอยางมีเหตุผล ใชภาษาในเชิงสรางสรรค และใชภาษาอยาง
สละสลวยซึ่งจะชวยสรางเสริมบุคลกิภาพของผูใชภาษาใหเกิดความนาเชื่อถือ 
  ภาษาไทยเปนวิชาทักษะทีต่องฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสาร การอาน และการฟงเปนทักษะทางการรับรูเรื่องราว ความรูและประสบการณ การพูดและ
การเขียนเปนทักษะของการแสดงออกดวยการแสดงความคิดความเห็น ความรูและประสบการณ 
สวนการดูเปนการรับรูขอมูลขาวสารจากสือ่ตางๆ ทั้งโทรทัศน ภาพยนตร ละคร คอมพิวเตอร
ตลอดจนการตูน และสามารถแสดงทรรศนะขอมูลขาวสารดวยการการพูดและการเขียน การดูจึงเปน
การเรียนรูและการแสดงทรรศนะขอมูลขาวสารดวยการพูดและการเขียน การดูจึงเปนการเรียนรูและ
การแสดงทรรศนะของตน และการดูนับวนัจะมีความสาํคัญและมีอิทธิพลตอการดํารงชีวติ ผูเรียน
จะตองประเมินสิ่งที่ดูและใชการดูใหเปนประโยชนในการหาความรู การเรียนภาษาใชถอยคําตรง
ตามความหมาย ถูกตองตามฐานะของบคุคลและสถานการณอยางมีประสิทธิภาพ  
  ภาษาไทยมีสวนที่เปนเนื้อหาสาระ ไดแก กฎเกณฑทางภาษา ซ่ึงผูใชภาษาจะตองรู
และ ใชภาษาใหถูกตอง นอกจากนั้นยังมีวรรณคดีและวรรณกรรม ตลอดจนบทรองเลนของเด็ก 
เพลงกลอมเด็ก ปริศนาคําทาย เพลงพื้นบาน วรรณกรรมพื้นบานที่เปนคติชนหรือภูมิปญญาทาง
ภาษาที่ถายทอดความรูสึกนึกคิด คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณ ีเรื่องราวของสังคมในอดีต ความ
งดงามทางภาษาในบทประพันธ ทั้งรอยแกวและรอยกรองเปนสวนทีเ่ปนเนื้อหาสาระชวยใหเกิด
ความซาบซึ้งและความภาคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบรุุษไดสั่งสมและบอกกลาวถึงความดี ความงาม การ
ประพฤตตินไวในวรรณคดแีละในคตชิน ซ่ึงสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน  
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  การเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในสวนของบทรอยกรองผูเรียนจะตองเห็นความงาม
ของถอยคําในบทรอยกรอง เขาใจเรื่องราวของวรรณคดี สามารถทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะจะ
เปนตนทุนหรอืพ้ืนฐานของการแตงบทรอยกรอง ดังน้ันการเรียนการสอนจําเปนตองใหผูเรียนได
ทองจําบทอาขยานที่เปนบทรอยกรองที่ไพเราะดวย และการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม 
ยังทําใหผูเรียนไดเรียนรูสังคม ชีวติ และวัฒนธรรมของคนไทยอีกดวย 
  ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพวิเตอรมีบทบาทสําคัญในการ
สื่อสาร และนกัเรียนสวนหนึ่งมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส 
นักเรียนอาจใช Word Processing ในการเรียนภาษาไทย การรวบรวมขอมูลขาวสาร การเขียน
โครงงาน การเขียนรายงานดวยแผนดิสกสงครูแทนที่จะเขียนรายงานเปนแผนกระดาษ การใช 
Word Processing จะชวยใหนักเรียนใชในกระบวนการเขียน จะใชในการปรับปรงุพัฒนาบทเขยีน
ของนักเรียน ทั้งในขั้นยกราง ขั้นปรับปรุง พัฒนาและสามารถพิมพรายงานออกมาดวยความ
เรียบรอยเปนการเขียนขั้นสดุทาย และนักเรียนอาจใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลขาวสารตาง ๆ 
ใช E-Mail ในการสงขอมูลขาวสารการเรียนรูกับเพ่ือนทัง้ในโรงเรียนและเพื่อนตางโรงเรียน ดังน้ันครู
ภาษาไทยจะตองเรียนรูเกีย่วกับคอมพิวเตอรและการเชื่อมโยงเทคโนโลยีในการพฒันาการเรียน 
นักเรียนอาจเชื่อมโยงสอบถามปญหาการเรียนกับครูโดยใชโทรศัพทมือถือหรือทางคอมพิวเตอรก็ได
ซ่ึงจะเปนการนําเทคโนโลยมีาใชในการพฒันาการเรียนการสอน แมแตการนําคอมพิวเตอรชวยสอน 
(CAI) มาใชก็จะเปนสิ่งที่เกดิขึ้นในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทยในอนาคตอยางหลกีเลีย่ง
ไมพน (กรมวิชาการ.  2545: 9) 
 2.3  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  การสอนภาษาไทยในปจจุบันตองเปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิม ไมเนนการอานออกเขียน
ไดเพียงอยางเดียว แตจะเนนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธภิาพ และใช
ภาษาในการแกปญหาในการดํารงชีวิตและปญหาของสงัคม เนนการสอนภาษาในฐานะเครื่องมือ
ของการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถนําความรูมาใชในการ
พัฒนาตนเอง นอกจากนั้นยังตองสอนภาษาเพื่อพัฒนาความคิด ผูเรียนที่มีความคิดจะตองมี
ประสบการณและประมวลคาํมากพอที่จะสรางความคิดไดลึกซึ้ง และคิดไดอยางชาญฉลาดรอบคอบ 
ขณะเดียวกันการสอนภาษาไทยตองการรักษาภาษาไทยในฐานะเปนวัฒนธรรม และถายทอด
วัฒนธรรมทีบ่รรพบุรุษไดสรางสรรคในรปูของหลักภาษา ซ่ึงเปนกฎเกณฑการใชภาษา วรรณคดี
และวรรณกรรม ผูเรียนจะตองมีทักษะการใชภาษาไดถกูตองสละสลวย ตามหลักภาษา อาน
วรรณกรรมตางๆ เพ่ือศึกษาเรื่องราวของชีวติที่จะทําให ชีวทศัน และโลกทศันของผูอานกวางขวาง
ขึ้น เขาใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมทั้งในอดีต ปจจุบนั และสังคมในอนาคต รวมถึงการศึกษาภูมิ
ปญญาในทองถิ่นตางๆ  
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดนําแนวคิดดังกลาวขางตน
มาเปนแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ไดทาํเปนสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการ
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เรียนรูภาษาไทยและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เพ่ือเปนแนวทางใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและ
จัดการเรียนใหสอดคลองมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด 
 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาจะยึดผูเรียนเปนสําคัญ ไมไดยึด
เน้ือหาเปนหลกั หลักสูตรจึงมีลักษณะเปนหลักสูตรสมรรถฐาน (Competency based Curriculum) 
โดยเนนทักษะและความสามารถของผูเรยีนมากกวาการเนนเนื้อหา มีมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้เปนตวักําหนดมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาไทยจะมีสาระการเรยีนรู 5 สาระ คือ สาระการอาน สาระการเขียน สาระการฟง การดู และการ
พูด สาระหลักการใชภาษาและสาระวรรณคดีและวรรณกรรม โดยเนนดานความรู ดานทักษะและ
กระบวนการ ดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม การจัดหลักสูตรภาษาไทยจะตองนํามาตรฐานการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาตามสาระ
การเรียนรูทั้ง 5 สาระ ดังกลาว (กรมวิชาการ.  2545: 1) 
 2.4  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  การจัดการเรียนรูใหบรรลุมาตรฐานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ผูสอนจะตองศึกษา
วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
จัดทําสาระการเรียนรูชวงชัน้ ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค สาระการเรียนรูรายปหรือ
รายภาค และจัดทําคําอธิบายรายวิชา เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจกอนจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู ผูสอนจําตองดําเนินการดังน้ี (กรมวิชาการ.  2545: 105-106) 
  1.  เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู 
   ผูสอนตองเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูเรียน 
เชน การสืบคนภูมิปญญาทองถิ่นจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น การปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจของ
ผูเรียน โดยใหผูเรียนทําโครงงาน 
  2.  คิดคนเทคนิคกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   ผูสอนสามารถคิดคนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบอ่ืน ๆ และนํามาใช
ใหเหมาะสมกับปจจัยตางๆ ไดแก ความรูความสามารถดานเนื้อหาวิชา ความสนใจ และวัยของ
ผูเรียน ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรยีนรูแตละชวงชั้น เวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ และ
สภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน 
  3.  จัดกระบวนการเรียนรู 
   การจัดกระบวนการเรียนรูหลายรูปแบบ ผูสอนสามารถเลือกนํามาใชหรือปรับใช
โดยคํานึงถึงสภาพและลักษณะของผูเรียน เนนใหผูเรยีนฝกปฏบิัตติามกระบวนการเรียนรูอยางมี
ความสุข 
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 2.5  การสอนภาษาไทยโดยการเรียนรูแบบโครงงาน   
  กรมวิชาการ (2545: 106) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการจัด
ประสบการณตรงใหกับผูเรยีนไดปฏิบตัิเหมือนกับการทํางานในชวีิตจริง ใหรูวิธีการแกปญหาดวย
ตนเองอยางเปนระบบ รูจักวิธีการวางแผน คิดวิเคราะห ประเมินผลการปฏิบตัิงานไดดวยตนเองและ
ฝกการเปนผูนําและผูตาม ลักษณะของโครงงาน เปนเรื่องของการศึกษา คนควา ทดลองตรวจสอบ
สมมติฐานโดยอาศัยการศกึษาวเิคราะหใชทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร โครงงานมีหลาย
ประเภท ไดแก โครงงานทดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ ประเภทสํารวจขอมูล และประเภททฤษฎี
ตางๆ สําหรับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมักจะเปนประเภทสํารวจขอมูล โดยมีการศึกษาสํารวจ
ขอมูลตาง ๆ นํามาวิเคราะหแลวสรปุเขียนเปนรายงาน ซ่ึงมีทั้งเนื้อหา บทคัดยอ สรุปยอ 
วัตถุประสงค สมมติฐาน อธบิายวธิีการสํารวจ ผลการสาํรวจ สรุปและบรรณานุกรม  
 ลัดดา ภูเกียรติ (2544: 145 ) กลาววา ลกัษณะและธรรมชาติภาษาไทยเปนเรื่องของการ
ใชถอยคําภาษาเพื่อแสดงความคิดตามความตองการและความรูสึกตอผูอ่ืน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน ดังน้ันหลักสูตรจึงไดจัดใหภาษาไทยเปนวิชาทกัษะทีเ่ด็ก ๆ ตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ 
สิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่ทุกคนตองเรียนรูในหลักการสําคญั ๆ ของตวัเนื้อหาสาระของภาษา เพ่ือการ
สื่อสารที่ถูกตอง ครูจะตองสอนดานหลักของวิชาการใหกับนักเรียนตามระดับความรูความสามารถที่
กําหนดใหมีการเรียนรูในแตละระดับชั้นแตการนําภาษาไปประยุกตใชใหถูกตอง ตามหลักเกณฑและ
เกิดความคลองแคลวใชอยางมีวิจารณญาณและมีคุณธรรมนั้นเปนสิ่งที่ผูเรียนจะตองศึกษาเพิ่มความ
ชํานาญใหกับตนเอง ดังน้ันครูควรกระตุนใหนักเรียนรูภาษาโดยการทาํโครงงาน 
 

3.  การเรียนรูแบบโครงงาน  
 การเรียนรูแบบโครงงาน มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษอยูหลายคํา คือ Project Work, 
Project Method, Project Portfolio, Project-based Learning และ Project–based Instruction  
(บูรชัย ศริิมหาสาคร.  2546: 16) 
  3.1  แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับการเรยีนรูแบบโครงงาน 
  การเรียนรูโดยการทําโครงงานเปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่มีรากฐานมาจาก
แนวคิดในการใหการศึกษาของ John Dewey (1859-1952) นักปรัชญาและนักการศึกษาชาว
อเมริกันและแนวคิดการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressive Education) ซ่ึงเชื่อวา การศึกษาเปน
การสรางประสบการณชวีิตที่ตอเน่ืองโดยมีผูเรียนเปนศนูยกลาง ไมใชเกิดจากการสอนที่มีครูเปน
ศูนยกลาง การเรียนรูโดยการทําโครงงานจึงมีความสําคัญในการเตรียมผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถตามความตองการในการประกอบอาชีพในอนาคต การเรียนรูโดยการทําโครงงานอาจ
ใชเปนกิจกรรมเสริม หรือกจิกรรมการเรียนหลักก็ได สิ่งสําคัญ คือ การใชปญหาหรือสถานการณใน
ชีวติจริง ซ่ึงจําเปนตองใชทกัษะตางๆ ในการทํางานใหบรรลวุตัถุประสงค และผูเรยีนจะไดฝกหัด 
พัฒนาและใชทักษะตางๆทีจํ่าเปนในการทําโครงงาน (นฤมล ยตุาคม.  2543: 35) 
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  ทฤษฎีการเรยีนรูที่เกี่ยวของกับการเรียนรูแบบโครงงานนั้น เปนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงมีทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี (ศิริชัย กาญจนวาส.ี  2543: 63) 
   1.  ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) เปนทฤษฎีที่มุงความสนใจไปที่
บทบาทของผูเรียนในการสรางองคความรูใหม (Constructing new knowledge) นักจิตวทิยาการ
เรียนรูแนวคอนสตรัคตวิิสท ที่มีชื่อเสียงกลุมน้ีไดแก Dewey, Piaget, Vigotsky และ Ausubel เชื่อ
วา การเรยีนรูเปนการพยายามเชิงสังคม เปนการเรียนรูแบบรวมมือกัน ซ่ึงเนนความสําคัญของการ
สรางความรูโดยกลุมคน ซ่ึงกลาวโดยสรปุไดวา ทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสท มีแนวคิดพื้นฐาน ดังน้ี 
    1.1  ผูเรียนสรางระบบความเขาใจดวยตนเองมากกวาการสงผานหรือการ
ถายทอดจากผูสอน 
    1.2  การเรียนรูใหมสรางบนฐานของการเรียนรูที่ผานมา (Prior 
understanding) ผูเรียนสามารถสรางความรูไดโดยอาศัยประสบการณเดิมของผูเรียน 
    1.3  การเรียนรูเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม (Social interaction) 
ซ่ึงการมีปฏิสัมพันธทางสังคมจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีความ
เขาใจกับแนวคิดตาง ๆ และทําใหผูเรยีนไดมีโอกาสประเมินความเขาใจของตนเอง 
    1.4  การเรียนรูดวยประสบการณจริงสรางเสริมใหการเรียนรูมีความหมาย 
(Meaningful learning) 
 การเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิสท น้ันยอมรับขอมูลที่มีอยูเดิม และขอมูลใหมที่
เกิดขึ้น 
   2.  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เปนทฤษฎีทีเ่ชื่อวา การเรยีนรูเกิดจาก
พลังกระตุนจากภายนอกในรูปของการใหรางวัลและการลงโทษ ผูเรยีนมีบทบาทคอยรับ (passive) 
สิ่งเราและมีปฏิสัมพันธ สวนผูสอนมีบทบาทในการควบคุมและกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่คาดหมาย
ดวยการใหรางวัลหรือการลงโทษ 
   3.  ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitivism) เปนทฤษฎีทีเ่ชื่อวา การเรียนรูเกดิจากการรับ
ขาวสาร จัดเกบ็ขาวสาร และการนําขาวสารออกมาใช ผูเรียนตองตืน่ตัว (Active) ในการพัฒนากล
ยุทธที่จะสรางความเขาใจอยางมีความหมาย สวนผูสอนถือเปนผูรวมกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
และการใชกลยุทธอยางมีความหมาย 
   4.  ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanism) เปนทฤษฎีที่เชื่อวามนุษยทุกคนเกิดมาพรอม
กับความดีทีต่ดิตัวมาแตกําเนิด มีอิสระที่จะนําตนเองและพึ่งพาตนเองได มีความสรางสรรคที่จะทาํ
ประโยชนตอสังคม มีอิสระในการเลือกทาํสิ่งตางๆ ที่จะไมทําใหผูใดเดือดรอน ในการจัดการเรียนรู
ตามทฤษฎีน้ีควรใหผูเรียนมีสมรรถภาพในดานความรู อารมณ ความรูสึก และทักษะไป พรอม ๆ 
กัน ซ่ึงหมายความวา ครคูวรฝกใหผูเรียนรูจักคิด รูจักใชเหตุผล มีความชื่นชมตอสิ่งที่เรียน และให
ผูเรียนลงมือทาํกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง 
  สรุปวา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรยีนรูแบบโครงงานนั้น เปนการเนนผูเรียนให
มีสวนรวมในการเรียนรู ไดปฏิบตัิจริงดวยตนเอง โดยไดเรียนในสิ่งที่เขาสนใจ อยากรูคําตอบ ไดใช
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วิธีการเรียนรูอยางเปนระบบ หลากหลายรูปแบบ ไดใชความรู ความเขาใจจากเรือ่งตาง ๆ ที่เรยีนมา
เพ่ือหาคําตอบ และสุดทายผูเรียนเปนผูสรางองคความรูใหมสําหรับตนเองขึ้นมา กิจกรรมตางๆ ที่
นักเรียนกระทาํ ไดรับการแนะนํา ปรึกษา ดูแลจากครูผูสอน ดังน้ันครูจะตองเขาใจธรรมชาติ ความ
ตองการ ความสนใจ พัฒนาการ และความแตกตางของผูเรียน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ 
 3.2  ความหมายของโครงงาน 
  นักการศึกษาหลายทานรวมทั้งสถาบันหลายแหงไดใหความหมายของโครงงาน ไว
สรุปไดดังน้ี 
  จิราภรณ ศิริทวี (2542: 34) กลาววา โครงงานเปนการสอนใหนักเรียนรูจักวิธทีํา
โครงงานวิจัยเล็ก ๆ ผูเรียนลงมือปฏิบัตเิพ่ือพัฒนาความรู ทักษะและสรางผลผลติที่มีคุณภาพ 
ระเบียบวิธีดําเนินการเปนระบบ วิธีการทางวิทยาศาสตร   
  สุพล วังสินธุ (2543: 12) กลาววา โครงงานเปนการจัดประสบการณการเรียนรูให
ผูเรียนไดเลือกและสรางกระบวนการการเรียนรูเรื่องใดเร่ืองหน่ึงอยางลุมลึก และสามารถนําผลการ
เรียนรูไปใชในชีวติจริงได 
  ธัญญณัฐ ชาวเหนือ (2543: 7) ไดกลาววา โครงงานเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะสามารถ
พัฒนาผูเรียน สงเสริมการเรียนรูของผูเรยีนใหเต็มตามศักยภาพ เปนการเรียนรูในดานลึกและเรียนรู
ในสิ่งที่ผูเรยีนเกิดความสงสยั อยากรู สนใจ และตองการหาคําตอบ 
  เนตรนพชิญ จําปาทองเทศ (2544: 30) กลาววา โครงงานคือกิจกรรมการสอนรูปแบบ
หน่ึงที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามหัวขอเรื่องที่ตนสนใจ 
  ลัดดา ภูเกียรติ (2544: 27) กลาววา โครงงานเปนวธิีการเรียนรูที่เกดิจากความสนใจ
ใครรูของผูเรยีนที่อยากจะศึกษาคนควาเกี่ยวกบัสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือหลายๆ สิ่งที่สงสัยและอยากรู
คําตอบใหลึกซึ้งชัดเจน หรือตองการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ ใหมากขึ้นกวาเดิม โดยใชทักษะ
กระบวนการและปญญาหลายๆ ดาน มีวิธกีารศึกษาอยางเปนระบบและมีขั้นตอนตอเน่ือง มีการ
วางแผนในการศึกษาอยางละเอียดแลวลงมือปฏิบัตติามแผนงานที่วางไวจนไดขอสรุปหรือผล
การศึกษาหรอืคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 
  วิสุทธิ์ กลาหาญ (2545: 3) กลาววา โครงงานเปนวธิีการเรียนรูที่ผูเรยีนไดเรียนรูเร่ือง
ใดเรื่องหน่ึงอยางลุมลึกดวยตนเอง โดยการเรียนรูจากการคิดวางแผนไวลวงหนา ใชแหลงการเรียนรู
อยางหลากหลาย สามารถนําผลการเรียนรูไปใชในชวีติจริงได 
  วัฒนาพร ระงับทุกข (2545: 59) กลาววา โครงงานเปนวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบ
หน่ึงที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบตัิ ใชกระบวนการแสวงหาความรู หรือ
คนควาหาคําตอบในสิ่งที่ผูเรียนอยากรูหรือสงสัยดวยวธิีการตางๆ อยางหลากหลาย 
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  ปรียา บุญวิศนิ (2545: 80) กลาววา โครงงานเปนการสอนใหนักเรียนทํางานวิจัย
ขนาดเล็กๆ โดยเนนทักษะกระบวนการ ซ่ึงเปนการจัดลําดับความคดิ การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ การประเมินผลการทดลอง แลวนํามาประยุกตใชในชวีติประจําวัน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545: 15) ไดกลาวถึง การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน คือ การจัดประสบการณในการปฏิบตัิงานใหแกนักเรียน เหมือนกับการ
ทํางานในชวีิตจริง ใหนักเรียนไดมีประสบการณตรงไดเรียนรูวธิีแกปญหา รูจักการทํางานอยางมี
ระบบ รูจักวางแผนในการทาํงาน ฝกการคิดวิเคราะห และเกิดการเรยีนรูดวยตนเอง 
  ม่ิงขวัญ กิตตวิรรณกร (2546: 38) ไดกลาววา โครงงานเปนกระบวนการเรียนการ
สอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง ใหผูเรียนไดปฏิบตัิเหมือนกับการทํางาน
ในชีวติจริง ฝกใหคิดเปน ทาํเปน รูวธิีการแกปญหาดวยตนเองอยางเปนระบบ รูจักคิดริเริ่ม  
คิดวางแผน และประเมินผลการปฏิบตัิงานไดดวยตนเอง รวมทั้งฝกการเปนผูนําและผูตาม 
  ชารด (ปยาพร ถาวรเศรษฐ.  2546: 22; อางอิงจาก  Chard.  2001) กลาววา 
โครงงานเปนวิธีการที่ผูสอนจะแนะใหนักเรียนไดศึกษาอยางลึกในเรื่องที่เขาสนใจ การสอนแบบนี้จะ
ไมมีรูปแบบ มันคอนขางซับซอน แตมันมีลักษณะพเิศษในเรื่องปฏิสมัพันธระหวางผูสอนกับผูเรยีน 
เม่ือครูนําการสอนแบบนี้มาใชอยางประสบความสําเร็จ นักเรียนจะมีแรงจูงใจสูง มีความรูสึกวาไดมี
สวนรวมกับกจิกรรมดานการเรียนของเขาเอง และผลงานที่มีคุณภาพสูง 
  ไฮนซ (สุเมธตา งามชัด.  2548: 6; อางอิงจาก  Haines.  1989: 1) ไดใหความหมาย
ของโครงงานสอดคลองกับดิวอ้ี วาเปนวธิีการสอนที่ประกอบดวยกจิกรรมหลากหลายมุงเนนหัวขอ
เรื่องที่นักเรียนสนใจมากกวาตวัภาษา โดยเปดโอกาสใหนักเรียนเลอืกเนื้อหา วิธกีารศึกษาคนควา 
การแบงงาน ตลอดจนรูปแบบชิ้นงานอันเปนผลผลติสดุทายของกระบวนการที่นักเรียนไดทํา
ขอตกลงกันไว นอกจากนี้การสอนแบบนี้ยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความรู ภาษาและทักษะที่
เรียนมาแลวมาปรับใชในการดําเนินงาน เปนการนําภาษามาใชในชวีติจริง 
  สรุปไดวา โครงงาน หมายถึง การสอนที่สงเสริมใหผูเรยีนไดศึกษาเรือ่งใดเรื่องหน่ึง
อยางลึกซึ้งตามหัวขอที่ผูเรยีนสนใจ มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูในการศกึษา
คนควา คิดคน วางแผน และลงมือปฏบิตัิตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 
 3.3  จุดมุงหมายของการเรียนรูแบบโครงงาน 
  เพชรา วงศประไพโรจน (2544-2545: 2) กลาวถึง จุดมุงหมายของโครงงาน ดังน้ี 
   1.  เพ่ือใหผูเรยีนไดใชความรูและประสบการณปฏิบัติงานตามความสามารถ 
ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ซ่ึงเปนการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพของผูเรียน 
   2.  เพ่ือใหผูเรยีนไดศึกษาหาความรูจากแหลงความรูตางๆ ดวยตนเอง 
   3.  เพ่ือใหผูเรยีนไดฝกการทํางานอยางเปนระบบโดยใชกระบวนการแกปญหา
ตามระเบียบวธิีการวทิยาศาสตร โดยรูจักสังเกต รูจักตัง้คําถาม ตั้งสมมุติฐานได 
   4.  เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค 
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   5.  รูจักสรุปและทําความเขาใจกับสิ่งที่คนพบ 
   6.  เพ่ือใหผูเรยีนมีเจตคติทีดี่ตอการปฏิบตัิงาน และเห็นคุณคาของการใช
กระบวนการแกปญหาอันเปนการสรางลักษณะนิสัย จิตพิสัยใหเกิดกบัผูเรียน 
  สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545: 84-85) กลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน ดังน้ี 
   1.  เพ่ือใหผูเรยีนไดใชความรู ทักษะและประสบการณของตนเองในการศึกษา
คนควาหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ  
   2.  เพ่ือสงเสรมิใหผูเรียนเกดิพลังความอยากรูอยากเห็น 
   3.  เพ่ือสงเสรมิใหผูเรียนตัดสินใจวาจะทําอะไร กับใคร อยางไร และเสริมสราง
ความมั่นใจวาผูเรียนเปนผูมีความรูความชํานาญในเรื่องที่เขาตองการคนหาคําตอบ 
   4.  เพ่ือใหผูเรยีนไดแสดงออกซึ่งความคดิริเริ่มสรางสรรค 
  วัจนา พิพัฒนทศพล (2546: 30) กลาววา จุดมุงหมายการสอนแบบโครงงานมุงให
ผูเรียนได 
   1.  พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง โดยเลือกหัวขอและวธิีการดําเนินการดวยตนเอง 
   2.  เชื่อมโยงองคความรูกบัชีวติจริง โดยนําความรูที่ไดจากหองเรียนไป
ประยุกตใชหรือปฏิบัติจริง 
   3.  พัฒนาความรับผิดชอบ โดยใหเสรีภาพในการคิดและการทํา กําหนดภาระงาน
และการดําเนนิงานเอง 
  กิตตชิัย สุธาสโินบล (2546: 2) ไดกลาวถงึการเรียนรูแบบโครงงาน วามีจุดมุงหมายที่
สําคัญ ดังน้ี 
   1.  เพ่ือมุงใหผูเรียนพัฒนาความเปนมนษุยที่สมบูรณ มีทักษะพื้นฐานในการ
ติดตอสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห โดยเนนการเรียนรูตามสภาพจริง อยางมีความสุข 

  2.  เพ่ือมุงใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิด การคนควา แสวงหาความรูและสราง 
ความรูดวยตนเองอยางสรางสรรค พรอมทั้งสามารถนําเสนอผลงานเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูอ่ืน
ได 
    3.  เพ่ือมุงใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตนเอง ปฏบิัติกิจกรรมตามความ 
ถนัดและความตองการของตนเอง 
   4.  เพ่ือมุงเนนใหผูเรียนเรียนรูโดยผานกระบวนการทักษะทางสังคม จริยธรรม
เพ่ือคนควาหาคําตอบอยางนักแสวงหาความรู สามารถนําไปใชแกไขปญหาตางๆ ในชีวติประจําวัน 
  สรุปไดวา จุดมุงหมายของการเรียนรูแบบโครงงาน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรู
ดวยตนเองในการเลือกหัวขอและวธิีการดาํเนินการดวยตนเอง นําความรูที่ไดจากหองเรียนไป
ประยุกตใชในการปฏิบตัิจริง และพัฒนาความรับผิดชอบ ความคิดรเิริ่มสรางสรรคในการดําเนินงาน 
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 3.4  ลักษณะการเรียนรูแบบโครงงาน 
  การสอนแบบโครงงาน มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงลักษณะการเรียนรูแบบ
โครงงานไวดังน้ี 
  สุพล วังสินธุ (2543: 12) กลาวถึงลักษณะสําคัญของโครงงาน ดังน้ี 
   1.  เปนเรื่องที่นักเรียนสนใจ สงสัย ตองการหาคําตอบ 
   2.  เปนการเรยีนรูที่มีกระบวนการ มีระบบ ครบกระบวนการที่ผูเรียนจะตองใช
ความสามารถหลายดาน 
   3.  เปนการบรูณาการการเรียนรู 
   4.  มีความสอดคลองกับชวีติจริง 
   5.  มีการศกึษาอยางลุมลึกดวยวธิีการและแหลงขอมูลอยางหลากหลาย 
   6.  เปนการแสวงหาความรูและสรุปความรูดวยตนเอง 
   7.  มีการนําเสนอโครงงานดวยวธิีการที่เหมาะสม ในดานกระบวนการและผลงาน
ที่พบ 
   8.  ขอคนพบ สิ่งคนพบ สามารถนําไปใชในชีวติประจําวันได 
  นฤมล ยตุาคม (2543: 36) กลาววา ลักษณะของการเรียนรูโดยการทําโครงงาน คือ 
   1.  เปนงานทีพั่ฒนาจากงานเดิม 
   2.  บูรณาการสาขาวิชาตางๆ และทักษะตางๆ เขาดวยกัน 
   3.  ใชทักษะการทํางานรวมมือกันเปนกลุม การแกปญหา การตอรอง และทักษะ
ระหวางบคุคลอื่นๆ 
   4.  ใหผูเรียนทํางานเปนอิสระ 
   5.  เปดโอกาสใหผูเรียนใชความรูความสามารถในสถานการณใหม และแตกตาง
ออกไปภายนอกหองเรียน 
   6.  ใหผูเรียนเลือกเรื่องที่ทําโครงงาน และวางแผนการทาํงานเอง 
   7.  ใหผูเรียนไดรับความรู และขอมูลที่มีความสําคัญกบัตวัเอง 
   8.  ทําใหไดผลงานที่ชัดเจน 
   9.  จัดใหมีการประเมินตามสภาพจริง โดยตนเอง โดยเพื่อ และโดยครู 
  วัจนา พิพัฒนทศพล (2546: 30) กลาวถึงลักษณะสําคญัของโครงงานวา ลักษณะเดน
ของโครงงานตามทัศนะของนักการศึกษาหลายคนเหน็ตรงกัน มีดังน้ี 
   1.  มุงเนนไปที่การเรียนรูเน้ือหามากกวาเปาหมายดานภาษา เฉพาะภาษาใด
ภาษาหนึ่ง 
   2.  มีลักษณะมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง แมครูผูสอนจะมีบทบาทในการ
สนับสนุน และเสนอแนะตลอดกระบวนการ 
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   3.  มีลักษณะเปนการรวมมือมากกวาการแขงขัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ประสบการณจากกันและกนั 
   4.  นําไปสูการบูรณาการทีแ่ทจริง ทั้งดานทักษะและกระบวนการแสวงหาขอมูล
จากแหลงความรูตางๆ ที่สะทอนถึงภาระงานในชีวติจริง 
   5.  จะสิ้นสุดหรือจบลงดวยผลงานในตอนทาย ซ่ึงสามารถใหคนอ่ืนไดรับรู มีสวน
รวมได ทําใหโครงงานเปนสิ่งที่มีจุดหมายที่แทจริง ทั้งยังมีการปรับกระบวนการระหวางดําเนินการ 
เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดความคลองแคลว และความถูกตองชัดเจนในแตละชวงของการทํา
โครงงาน 
   6.  เปนสิ่งที่จูงใจ กระตุน และทาทาย มีผลดีตอการสรางความเชื่อม่ัน การรูคุณคา
ของตนเอง และความอิสระในการดูแลตนเองควบคูไปกับการพัฒนาทักษะทางภาษา การเรียนรู
เน้ือหาและความสามารถทางสติปญญาของผูเรียน 
  สรุปไดวา ลักษณะการสอนแบบโครงงาน เปนการเนนใหผูเรียนเปนผูคิด ปฏิบตัิ 
สรางสรรคผลงานดวยตนเองตามความถนัด และความสนใจ ดวยการศกึษาคนควา ไดฝกอยางเปน
ระบบตามขั้นตอน โดยอาศัยกระบวนการทํางานและกิจกรรมตางๆ และมีการประเมินกระบวนการ
ทํางานที่ตอเน่ือง 
 3.5  ประเภทของโครงงาน 
  นักการศึกษาไดแบงประเภทของโครงงานไวดังน้ี  
  ธัญญณัฐ ชาวเหนือ (2543: 63) และวัฒนาพร ระงับทุกข (2545: 59-62) ไดแบง
ประเภทของโครงงานตามสาระการเรียนรูได 2 ประเภท คือ 
   1.  โครงงานตามสาระการเรียนรู เปนโครงงานที่ใชเน้ือหาตามกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ เปนพ้ืนฐานในการทําโครงงาน โดยมีการบูรณาการความรู ทักษะ คุณธรรมและ
คานิยมเขาดวยกัน 
   2.  โครงงานตามความสนใจ เปนโครงงานที่ผูเรียนสามารถกําหนดขึ้นมาตาม
ความสนใจและความถนัดโดยการนําเอาความรูทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคานยิม จากกลุมสาระ
การเรียนรูตางๆ มาบูรณาการเขาดวยกนั 
  นอกจากนี้ ธัญญณัฐ ชาวเหนือ (2543: 63) ไดจําแนกประเภทของโครงงานตาม
ลักษณะการดาํเนินงาน  เปนประเภทใหญ ๆ ได 4 ประเภท คือ 
   1.  โครงงานประเภทสํารวจขอมูล รวบรวมขอมูล 
   2.  โครงงานประเภทศึกษาคนควา 
   3.  โครงงานประเภททดลอง 
   4.  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ 
  อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง (2543: 18-19) และกติตชิัย สธุาสิโนบล (2546: 4-6) กลาว
วา ประเภทของโครงงาน สามารถแบงตามลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูไดเปน 4 ประเภท ดังน้ี 
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   1.  โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล (Survey research project) โครงงาน
ประเภทนีเ้ปนการศึกษาหรอืทําความเขาใจเกี่ยวกบัสภาพตาง ๆ ที่มีอยูในธรรมชาติในแตละสาระ
การเรียนรู จุดประสงคเพ่ือสาํรวจขอมูลดานตาง ๆ แลวนํามาจําแนกเปนหมวดหมู และนําเสนอ
อยางมีระบบ เพ่ือใหเห็นความสัมพันธในเรื่องดังกลาวนั้นไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
   2.  โครงงานประเภททดลอง (Experimental research project) ขั้นตอนการทํา
โครงงานประเภทนี้จะตองมีการกําหนดปญหา ตั้งสมมติฐานการกําหนดตัวแปร การกําหนดนิยาม
ศัพทเฉพาะ การออกแบบการทดลอง ดําเนินการทดลองเพื่อหาคําตอบของปญหา หรือตรวจสอบ
สมมติฐานทีต่ัง้ไว แปรผล สรุปผล อภิปรายผลการทดลอง และการใหขอเสนอแนะ การทําโครงงาน
ประเภททดลองนี้ในบางครัง้อาจจําเปนตองทําการทดลองเพื่อศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนเสยีกอน 
เพ่ือใหไดขอมูลบางประการมาใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนดรายละเอียดตางๆของ
การศึกษาคนควาจริง 
   3.  โครงงานประเภทการพฒันาหรือการประดิษฐ (Developmental research 
project/Invention research project) เปนการประยุกตทฤษฎีและหลกัการทางวิทยาศาสตร เพ่ือ
พัฒนาหรือสรางประดิษฐอุปกรณ เครื่องมือใช เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมตางๆ เปน
การสงเสริมความคิดสรางสรรคจากการสังเกต วเิคราะหเครื่องมือเครื่องใชหรือวิธกีารในการจัดการ
ตางๆ แลวพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งประดิษฐทีมี่อยูใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นกวาหรือเปนสิง่ที่
ริเริ่มสรางสรรคขึ้นใหม หรือแบบจําลองทางความคิด 
   4.  โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรือการอธิบาย (Theoretical research 
project) เปนการนําเสนอทฤษฎี แนวคิดใหม เพ่ืออธิบายปรากฏการณตางๆ ที่แตกตางไปจาก
แนวความคิดเดิม ซ่ึงตองอาศัยขอมูล หรือทฤษฎีสนบัสนุน ดังน้ันผูที่ทําโครงงานประเภทนีต้องเปน
ผูที่มีพ้ืนฐานความรูในเรื่องนั้นๆเปนอยางดี และตองศกึษาคนควาอยางลึกซึ่งกวางขวาง จึงไม
เหมาะสมกับผูเรียนในระดับประถมศึกษา 
  ลัดดา ภูเกียรติ (2544: 30-249) ไดแบงประเภทของโครงงานออกเปน 2 ประเภท คือ 
   1.  โครงงานดานวิทยาศาสตร แบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 
    1.1  โครงงานประเภทสํารวจ (Survey research project) 
    1.2  โครงงานประเภททดลอง (Experimental research project) 
    1.3  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ (Developmental research project) 
    1.4  โครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรือการอธิบาย (Theoretical research 
project) 
   2.  โครงงานทั่วไป 
    การที่จะใหนักเรียนทํากิจกรรมโครงงาน เพ่ือการเรียนรูของนักเรียน ครู
จะตองสอนใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงงาน รวมทั้งมีทักษะในการทํางานใหเปน
ระบบเสียกอน ซ่ึงในการทาํโครงงานชั้นแรกของเด็กๆ ควรจะมาจากความสนใจของเขาทีต่องการ
คําตอบในปญหาคางคาใจทีย่ังไมรู และเปนการฝกกระบวนการในการแสวงหาคําตอบดวยวธิีคิดของ
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เขาเอง โดยที่ครูเปนผูคอยใหคําปรึกษา ชวยเหลือ แนะนําเทานั้น ซ่ึงโครงงานแบงทั่วไปออกเปน 2 
ประเภท คือ  
    2.1  โครงงานตามความสนใจ โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานที่คอนขาง
กวางมากเพราะความสนใจของเด็ก ๆจะแตกตางกันไปตามประสบการณของเขา ซ่ึงจะเปนไปตาม
หัวขอในเรื่องใดหรือสิ่งใดที่เด็กๆเขามีความสนใจที่จะศกึษาคนควาอยางเจาะลึกเพื่อตองการคําตอบ
ในสิ่งที่สงสัยหรือยังไมแนชัดแลวตองพิสูจนใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
    2.2  โครงงานตามสาระการเรียนรู เปนเนือ้หาสาระในแตละกลุมสาระการ
เรียนรูมักจะเปนเนื้อหาที่เด็กๆตองเรียนอยูแลว เพียงแตตองการขยายความรูใหกวางออกไปในเชิง
ลึกกวาเดิม เพราะการเรียนในหองเรียนคอนขางมีเวลาที่จํากัด ครูผูสอนสามารถนํากิจกรรม
โครงงานมาชวยในการจัดการเรียนการสอนในแตละเน้ือหาวิชา โดยใหนักเรียนไดเลือกเรื่องที่สนใจ
ในเนื้อสาระของหลักสูตรทีจํ่าเปนตองเรียนรู หรือเปนเรื่องที่ครูและนักเรียนไดมีขอตกลงรวมกันวา
นาจะศึกษาดวยวิธีหารทําโครงงานหรือกลุมครูผูสอนในวิชาตาง ๆมาปรึกษากันวาหนวยการเรยีน
เรื่องใดบางทีส่ามารถใชหลกัสูตรบูรณาการในระหวางวิชาได โดยไมตองเรียนซ้ําซอนในแตละวิชา
อีกในเรื่องเดียวกัน แตจัดเปนหนวยการเรียนใหนักเรยีนไดเรียนรู โดยการทําโครงงานเชิงบูรณาการ
ระหวางวชิา โครงงานในแตละวิชาตางๆ ตามสาระการเรียนรู 
  สรุปไดวา ประเภทของโครงงาน แบงโดยทั่วไป แบงออกเปน 2 ประเภท คือ โครงงาน
ตามความสนใจ และโครงงานตามสาระการเรียนรู และแบงตามลักษณะการดําเนินการตามความ
ถนัดและความสนใจสามารถออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล 
โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ และโครงงานประเภทการสรางทฤษฎีหรือ
การอธิบาย 
 3.6  การประเมินผลโครงงาน 
  การประเมินโครงงานของนักเรียนเปนสิ่งสะทอนถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค เน้ือหา
สาระ กระบวนการทํางาน คุณภาพของโครงงาน ทักษะในการสื่อสารในการนําเสนอผลงานโครงงาน
ของนักเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ทําใหครูและนักเรียนไดทราบปญหา 
อุปสรรคในการทํางาน แลวนํามาปรับปรุงและพัฒนาโครงงานในครัง้ตอไป ซ่ึงมีนักการศึกษาได
เสนอแนวทางการประเมินการสอนแบบโครงงาน ดังน้ี 
  อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง (2543: 20-23) กลาววา การประเมินผลโครงงานควรใชการ
ประเมินผลตามสภาพที่แทจริง (Authentic Assessment) ซ่ึงมีลักษณะดังน้ี 
   1.  ทําไปพรอม ๆ กับการเรียนรูของผูเรยีน 
   2.  ยึดพฤติกรรมของผูเรียนที่แสดงออกเปนสําคัญ 
   3.  เนนการพฒันาตนและการประเมินตนเอง 
   4.  ใหความสําคัญในการพฒันาจุดเดนของผูเรียน 
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   5.  มีการเก็บขอมูลระหวางปฏิบตัิไดทุกบริบท (Context) ทั้งที่บาน โรงเรียน และ
ชุมชน 
   6.  อยูบนพ้ืนฐานของเหตุการณในชีวติจริง เอ้ือตอการเชื่อมโยงการเรียนรูสูชวีิต
จริง 
   7.  เนนคุณภาพของผลงาน ซ่ึงเปนผลจากการบูรณาการความรูสูความสามารถ
ของผูเรียน 
   8.  เนนการวดัความสามารถในการคิดระดับสูง เชน ใชขอมูลในการสงัเคราะห 
อธิบาย สรุปเปนกฎทั่วไป ตั้งสมมตฐิาน สรปุ และแปลผลเปนตน 
   9.  วัดปฏิสัมพันธเชิงบวก มีการชื่นชม สงเสริมใหผูเรยีนมีความสุขสนุกสนาน ไม
เครียด 
   10.  สนับสนนุการมีสวนรวมและรบัผิดชอบรวมกัน 
  สุพิน ดิษฐสกลุ (2543: 54) กลาววา การประเมินผลเปนกระบวนการตัดสินที่จะ
สะทอนสิ่งที่นักเรียนไดปฏบิัตขิณะที่มีการเรียนรูรวมกัน ตองเปนการประเมินตามสภาพจริง และมี
การประเมนิทีห่ลากหลาย สิง่ที่ตองประเมินไดแก 
   1  กระบวนการทํางาน (Process) 
   2.  ผลผลิตในขั้นสุดทาย (Product) 
   3.  การนําเสนองาน (Performance Task) 
  ลัดดา ภูเกียรติ (2544: 379-380) กลาววา การประเมินโครงงานครูผูสอนควรมีกรอบ
แนวทางในการประเมินเปน 4 เรื่องใหญ ๆ คือ  
   1.  จะประเมินอะไร สิ่งที่ประเมินจากโครงงานของผูเรียน ครูควรจะทําการ
ประเมินงานทัง้หมดเริ่มตั้งแตการเลือกเรือ่ง เน้ือหาสาระ กระบวนการในการทํางาน กระบวนการ
เรียนรู การแสดงออกถึงสิ่งที่เปนความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมไป
ถึงผลงานหรอืชิ้นงานที่ไดจากการทําโครงงานั้น ๆ 
   2.  จะประเมินเม่ือใด การประเมินควรมกีารกระทําอยางตอเน่ือง ตั้งแตเริ่ม
โครงงานจนสิ้นสุดโครงงาน โดยประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงอาจแบงเปน 3 ชวง คอื ประเมินตอน
เริ่มตนโครงงาน ประเมินระหวางการทําโครงงาน และประเมินหลังจากโครงงานเสร็จสิ้นลงแลว 
   3.  จะประเมินจากอะไร/โดยวิธใีด วธิีการที่จะใชการประเมินไดแก การตรวจจาก
ผลงาน ชิ้นงาน เอกสาร รายงาน แบบบนัทึกตาง ๆ เชน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวัดความรูสึก
ความพึงพอใจในการทําโครงงาน แบบสมัภาษณ แบบบันทึกการทํางานของกลุมเพ่ือน รวมทั้งการ
ทดสอบในดานความรูความสามารถและทักษะการทํางาน แฟมสะสมงานหรืออ่ืนๆ ที่เปนรองรอย
หลักฐานทีส่ามารถวัดไดจริงเปนตน 
   4.  จะประเมินโดยใคร การประเมินที่ดีควรเปนการประเมินที่ครอบคลุมจากทุกคน 
ที่เกี่ยวของทั้งตัวนักเรียนเอง เพ่ือน ๆ ในกลุมที่ทํางานดวยกัน เพ่ือนคนอ่ืน ๆ คร/ูอาจารย ผูปกครอง 
และผูเกีย่วของ 
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  กิตตชิัย สุธาสโินบล (2546: 18-19) ไดกลาววา การประเมินผลโครงงานจึงตองวัดให
ตรงตามจุดมุงหมายของการวัด โดยใหครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ อาจใชเกณฑใหญๆ 3 เกณฑ อัน
ไดแก การวางแผนการทํางาน กระบวนการทํางาน ความสําเร็จของโครงงาน โดยกําหนดสัดสวน
ของคะแนนตามความเหมาะสม 
  บูรชัย ศริิมหาสาคร (2546: 218) กลาวถึง การประเมินผลโครงงาน มีจุดเนนดังน้ี 
   1.  เนนการประเมินผลโครงงานทั้งระบบ การทําโครงงานเปนกิจกรรมการเรียนรู
ที่ใชระยะเวลาตอเน่ืองยาวนานพอสมควร เปนกิจกรรมที่ทําเปนขั้นตอนหรือกระบวนการ ดังน้ันการ
ประเมินผลโครงงานตองมีวธิีการที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนรู คือ ตองประเมินกระบวนการ
หรือขั้นตอนการทําโครงงานทั้ง 6 ขั้นตอน คือ  
    ขั้นที่ 1 การคิดและเลือกหัวขอโครงงาน 
    ขั้นที่ 2 การวางแผน(โครงรางของโครงงาน) 
    ขั้นที่ 3 การดําเนินงาน(ปฏบิัติการโครงงาน) 
    ขั้นที่ 4 การเขียนรายงานโครงงาน 
    ขั้นที่ 5 การนําเสนอโครงงาน 
    ขั้นที่ 6 การพัฒนาโครงงาน 
 นอกจากการประเมินกระบวนการทําโครงงานแลว ตองประเมินผลสาํเร็จของโครงงาน  
ควบคูกันไปดวยโดยใชการประเมินผลตามทฤษฎเีชิงระบบ ใหครอบคลุมทั้ง 3 ระยะ คือ  
    1.  Input คือ การประเมินกอนทําโครงงาน  
    2.  Process คือ การประเมินขณะทําโครงงาน 
    3.  Output หรือ Product คอื การประเมนิผลสําเร็จของโครงงาน 
   2.  เนนการประเมินผูเรียนในทุกดาน การทําโครงงานเปนกิจกรรมการเรียนรูที่
เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงศกัยภาพในทุกดาน ไดแกดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ดานทักษะ
พิสัย (Psychomotor Domain) และดานจิตพิสัย (Affective Domain) ดังน้ัน การประเมินผล
โครงงานตองประเมินใหครอบคลุมทั้ง 3 ดาน  
   3.  เนนการประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลางและการประเมินตามสภาพจริง 
ใชการประเมินผลที่เนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินโครงงานของตนเอง
และเนนการประเมินตามสภาพจริง คือ ประเมินโดยบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของกบัการทําโครงงาน 
เชน เพ่ือนนักเรียน ครู ผูปกครอง และบคุคลทีเ่กี่ยวของ โดยใชวิธกีารประเมินทีห่ลากหลาย เชน 
การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจรายงานโครงงานและผลงานการประดิษฐ การทดสอบความรู 
และการนําเสนอโครงงาน 
  สรุปไดวา การประเมินผลโครงงาน เปนกระบวนการตัดสินที่จะสะทอนสิ่งที่นักเรียนได
ปฏิบตัิขณะทีมี่การเรียนรูรวมกัน ตองเปนการประเมินตามสภาพจริง และมีการประเมินที่หลาก 
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หลาย ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ เร่ิมตั้งแตการวางแผน การดําเนินกิจกรรมตามแผน 
และผลสําเร็จของงาน ซ่ึงในการประเมินน้ันควรใหทุกฝายมีสวนเกีย่วของในการประเมิน เชน ครูที่
ปรึกษา นักเรยีนเอง กลุมเพ่ือน และผูปกครอง 
 3.7  ประโยชนของการทําโครงงาน 
  จิราภรณ ศิริทว ี(2542: 35) สิ่งที่นักเรียนไดรับหรือประโยชนที่ไดรับจากการทํา 
โครงงาน คือ 
   1.  ความรูในเนื้อหาวชิานั้นๆ  
   2.  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
   3.  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
   4.  ความสามารถในการถายโยงการเรียนรูผานกระบวนการแกปญหา 
   5.  เจตคติที่ดีตอการศึกษา 
   6.  คุณสมบตัทิางบวกอื่น ๆ ไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกบัผูอ่ืน 
  อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง (2543: 23-24) กลาวถึงประโยชนของโครงงาน ดังน้ี 
   1.  กิจกรรมโครงงานเหมาะกับการศึกษาในยคุขอมูลขาวสาร 
   2.  เปนกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดเต็มที ่
   3.  เกิดความรูจริง ซ่ึงไดจากการเรียนรูดวยตนเองโดยการทดลอง ปฏิบัติ คนควา 
   4.  สามารถใชความรูไดหลายดาน (หลายมิต)ิ 
   5.  เกิดปญญาเชื่อมโยงความรูตาง ๆ เขาดวยกัน 
   6.  ฝกใหผูเรียนเปนคนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน 
   7.  ผูเรียนไดพัฒนาความคดิสรางสรรค และเกิดภาคภูมิใจที่ทํางานสําเร็จ 
   8.  ผูเรียนเกดิความสนุกสนานจากการเรียนรู 
   9.  ชวยสนับสนุนใหผูเรียนเปนนักคนควา(นักวิทยาศาสตร) 
  สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2545: 76) ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงาน ดังน้ี 
   1.  เปนการสอนที่มุงใหผูเรยีนมีบทบาท มีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู 
ไดปฏิบัติจริง คิดเอง ทําเองอยางละเอียดรอบคอบ อยางเปนระบบ 
   2.  ผูเรียนรูจักวิธีแสวงหาขอมูล สรางองคความรูและสรุปความรูไดดวยตนเอง 
   3.  ผูเรียนมีทกัษะในการแกปญหา มีทักษะกระบวนการในการทํางาน 
   4.  ผูเรียนไดฝกทักษะการใชเครื่องมือ ทักษะการเคลือ่นไหวทางกาย 
   5.  ผูเรียนไดฝกกระบวนการกลุมสัมพันธ สามารถทํางานรวมกันกบัผูอ่ืนได 
   6.  ผูเรียนไดฝกความเปนประชาธปิไตย คือการรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
มีการยอมรับในความรู ความสามารถซึ่งกันและกัน 
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   7.  ผูเรียนมีปฏิสัมพันธ มีโอกาสแลกเปลีย่นความรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน 
   8.  ผูเรียนไดฝกลักษณะนสิัยที่ดีในการทํางาน เชน การสังเกต การจดบันทึก
ขอมูล การเกบ็ขอมูลอยางเปนระบบ ความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความเอาใจใส ความขยัน 
หม่ันเพียรในการทํางาน รูจักการทํางานอยางเปนระบบ ทํางานอยางมีแผน 
   9.  ฝกใหผูเรียนเปนคนมีเหตุผล รูจักพึง่พาตนเอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
   10.  ผูเรียนเกดิความคิดริเริม่สรางสรรค และสามารถนาํความรู ความคิด หรือ
แนวทางที่ไดไปใชในการแกปญหาในชวีิต หรือในสถานการณอ่ืนๆ ได 
  สรุปไดวา ประโยชนของการทําโครงงาน น้ันมีประโยชน ดังน้ี คือ สงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาการเรียนรู ดวยการศึกษาคนควา เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และสรางองคความรูได
ดวยตนเอง สงเสริมกระบวนการคิด กระบวนการทางวทิยาศาสตร ไดแสดงออกถึงความคิดริเริม่
สรางสรรค และคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง ความ
รับผิดชอบ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

4.  การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 การศึกษาการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  
โรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยไดศึกษาใน 3 ดาน คือ ความสามารถใน
การทําโครงงาน ผลของการทําโครงงาน และเจตคติตอการเรียนรูแบบโครงงาน ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษา
จากแนวคิดในเอกสาร และงานวิจัยสรุปไดดังน้ี  
 4.1  ความสามารถในการทําโครงงาน 
  การเรียนรูแบบโครงงานในงานวิจัยน้ี เปนการดําเนินการเรียนรูโดยการทําโครงงาน
ของนักเรียน ซ่ึงเปนการเรยีนรูโดยวิธีการทํางานอยางมีระบบ มีขั้นตอน กระบวนการ มี
วัตถุประสงคของงานชัดเจน มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของงาน สามารถสอบกลบัผลของการกระทํา
ได ซ่ึงขั้นตอนการทําโครงงานมี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
  4.1.1  ข้ันที่ 1 การคิดและเลือกหัวขอโครงงาน 
   ในขั้นตอนนี้ ผูเรียนจะตองคิดและเลือกหัวเรื่องของโครงงานดวยตนเองวา
อยากจะศึกษาอะไร ทําไมจึงอยากศึกษา หัวเรื่องของโครงงานมักจะไดมาจากปญหา คําถาม หรือ
ความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ของผูเรียนเอง หัวเรื่องของโครงงานควรเฉพาะเจาะจง
และชัดเจน (อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง.  2543: 18) ผูเรียนตองเปนผูคิดและเลือก หรือกําหนดปญหา 
เรื่องราวทีต่องการศึกษาดวยตนเอง ซ่ึงเกิดจากความสนใจ ความอยากรูอยากเห็นของตนเอง หรือ
กลุมของตน (กิตตชิัย สุธาสโินบล.  2546: 7) นักเรียนคดิและเลือกหัวขอโครงงานดวยตนเอง หัวขอ
โครงงานไดมาจากปญหา คําถาม หรือความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกบัเรื่องตาง ๆ ของนักเรียน และ
หัวขอโครงงานมีความเฉพาะเจาะจง สามารถสื่อไดถึงเนื้อหาของโครงงานที่จะทํา (บูรชัย ศิริมหา
สาคร.  2546: 181) เปนขั้นที่ครูผูสอนจัดสถานการณตางๆ ใหผูเรียนเกิดความสนใจเรื่องใดเรือ่ง
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หน่ึง ซ่ึงจะนําไปสูการคนหาและเลือกหัวขอที่ตนสนใจ เชน การอภิปราย การใชสื่อกรณีตัวอยางยั่ว
ยุใหเกิดความสงสัย อยากรู อยากหาคําตอบ นําขอสงสัยมากําหนดเปนหัวขอของโครงงาน  
(ธัญญณัฐ ชาวเหนือ.  2543: 63) เรื่องที่ทําโครงงานตองเปนเรื่องที่ผูทําโครงงานสนใจจริงๆ ใน
ระยะเริ่มตนจึงไมควรกําหนดเปนรายวชิา แตจะเปนเรื่องอะไรก็ไดที่นักเรียนอยากศกึษาคนควาเพื่อ
หาคําตอบ โดยมุงไปที่กระบวนการในการแสวงหาความรูจากการหาวธิีการในการแกปญหานั้น ๆ 
และพิจารณาขอมูลตางๆ ใหครอบคลุมเสียกอนวาเพยีงพอหรือไมในการทําโครงงานนั้นๆ (ลัดดา ภู
เกียรติ.  2544: 360) เปน 
   สรุปไดวา การคิดและเลือกหัวขอโครงงาน คือ ขั้นตอนที่นักเรียนจะมีบทบาทใน
การสํารวจความสนใจของตนเอง โดยสังเกตและศึกษาขอมูลจากสิ่งแวดลอมรอบตัวหรือชุมชน 
ติดตามขาวสารบานเมือง หรือคิดเชื่อมโยงจากเรื่องที่เรียนเพ่ือเลือกเร่ืองที่สนใจศกึษาเพิ่มเติม ที่มี
ความเปนไปไดในการดําเนินการศึกษา และคัดเลือกเพ่ือรวมงานในกรณีที่เปนการทํางานกลุม ครูมี
บทบาทเปนผูกระตุนใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการทําโครงงาน และสามารถคิดประเด็นการศึกษา
เพ่ือทําโครงงานได 
  4.1.2  ข้ันที่ 2 การวางแผน 
   ในขั้นตอนนี้ ผูเรียนตองวางแผนการทําโครงงาน จะรวมถึงการเขียนเคาโครงของ
โครงงาน ซ่ึงตองมีการวางแผนไวลวงหนา เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางรัดกุม รอบคอบ ไม
สับสน แลวนําเสนอตอผูสอนหรือครูที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบกอนดําเนินการขั้นตอไป การ
เขียนเคาโครงของโครงงาน โดยทั่วไปเขียนเพ่ือแสดงแนวคิด แผนงาน และขั้นตอนการทําโครงงาน 
ซ่ึงควรประกอบไปดวย ชื่อโครงงาน ชื่อผูทําโครงงาน ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน หลักการและเหตุผลของ
โครงงาน จุดมุงหมาย/วตัถปุระสงค สมมติฐานของการศึกษาคนควา วิธีดําเนินงาน/ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน แผนปฏิบตัิงาน ผลที่คาดวาจะไดรับ เอกสารอางอิง (อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรอืง.  2543: 
19) มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบัหัวขอโครงงานที่ผูเรียนเลอืกศึกษา หรือ
กําหนดวัตถปุระสงค กําหนดกิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิการ การเตรยีมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชตางๆ หรือการฝกทักษะที่จําเปนในการทําโครงงานเพิ่มเตมิใหกับผูเรียน (ธัญญณัฐ ชาว
เหนือ (2543: 63) 
   ขั้นตอนในการเขียนแผนงานซึ่งตองคิดไวลวงหนาวาจะทําอยางไรในชวงเวลาใด 
โดยการเขียนเปนโครงรางหรือเคาโครงเสนออาจารยที่ปรึกษา โดยทั่วไปแลวในการเขียนแผนการ
ทําโครงงานนั้นจะประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังน้ี ชื่อโครงงาน ชื่อผูทําโครงงาน ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
โครงงาน ที่มาและความสําคัญของโครงงาน วัตถุประสงคของการศึกษา ขอบเขตของโครงงานที่จะ
ทําการศึกษา สมมติฐานของการศึกษา วธิีดําเนินงาน ประโยชนหรือผลที่คาดวาจะไดรับจากการทํา
โครงงาน และเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม (ลัดดา ภูเกียรติ.  2544: 360-364) ขั้นตอนของการ
จัดทําโครงรางของโครงงาน เปรียบเสมือนพิมพเขียว ซ่ีงประกอบดวย ชื่อโครงงาน ชื่อผูจัดทําหรือ
คณะผูจัดทํา ชื่อโรงเรียน ชือ่อาจารยที่ปรึกษา ประเภทของโครงงาน ความเปนมาของปญหา 
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วัตถุประสงคของโครงงาน สมมติฐาน (ถามี) ผลที่คาดวาจะไดรับ ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
เอกสารอางอิง/แหลงคนควา วิธีการศึกษาคนควา วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน งบประมาณ (กติตชิัย สุธาสิโนบล.  2546: 7) และการวางแผนการทําโครงงาน เปนการ
คิดวิธีการทํางานตลอดโครงงานไวลวงหนา เปนการทองภาพตลอดแนววา จะตองทําอะไรกอน-หลัง 
ตามลําดบังานที่กําหนด จากนั้น จักทําเปนโครงรางของโครงงานไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใชเปน
แผนในการกํากับติดตามของตนเอง และเพื่อเสนอใหอาจารยผูสอนหรืออาจารยที่ปรึกษาอนุมัติ
โครงงานกอนปฏิบตัิจริง (บรูชัย ศิริมหาสาคร.  2546: 183)  
   สรุปไดวา การวางแผน คือ ขั้นตอนที่นักเรียนจะมีบทบาทในการเปนผูวาง
แผนการทํางานโดยปรึกษากับเพ่ือนรวมงาน เกี่ยวกับประเด็นปญหาและขอบเขตในการศึกษา 
กําหนดวัตถปุระสงค ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบัเรื่องที่ศึกษาเพื่อใหเกิดความรอบรู รวมทั้งทําการ
ออกแบบการศึกษา ครูจะมีบทบาทเปนผูกระตุน สงเสรมิ และใหคําปรึกษานักเรียน โดยใชคําถาม
กระตุนเพ่ือใหนักเรียนเกิดความคิดในเรื่องที่ศึกษา  
  4.1.3  ข้ันที่ 3 การดําเนินงาน 
   ขั้นตอนนี้ ผูเรยีนตองพยายามทําตามแผนงานที่วางไว เตรียมวัสดุอุปกรณและ
สถานที่ใหพรอมปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความประหยัด และความปลอดภัย
ในการทํางาน ตลอดจนการบันทึกขอมูลตางๆ วาไดทําอะไรไปบาง ไดผลอยางไร มีปญหาและ
ขอคิดเห็นอยางไร พยายามบันทึกใหเปนระเบียบและครบถวน (อุดมศักดิ์ ธนะกจิรุงเรือง.  2543: 
20) ผูเรียนดําเนินการตามแผนที่วางไวโดยมีครูผูสอนดูแลใหคําปรึกษา แนะนํา หรือชวยแกไข
ปญหาอุปสรรคตางๆ ใหผูเรียนสามารถปฏิบตัิกิจกรรมตามโครงงานไดสําเร็จ (ธญัญณัฐ ชาวเหนือ.  
2543: 63) การดําเนินงานตามแผนงานที่ไดวางไวแลว โดยการปฏิบตัิตามขั้นตอนที่เขียนไวในโครง
รางหรือเคาโครงที่ผานการเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาแลว ผูทําโครงงานจะตองกําหนดขั้นตอน
ในการปฏิบตังิานอยางละเอียด ชัดเจน เปนขั้นตอน ระบุระยะเวลาของการปฏิบตัิงานในแตละ
ขั้นตอนทุกขัน้ตอน และจะตองปฏิบตัิตามแผนการดําเนินงานที่ไดวางไว (ลัดดา ภูเกียรติ.  2544: 
364-365)  
   ผูเรียนปฏบิัตกิิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว ซ่ึงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความ
เหมาะสม โดยควรระลึกอยูเสมอวา ความสําเร็จของโครงงานควรอยูที่การทําใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรง และเปดกวางใหผูเรียนไดเรียนรูตามความถนัด หาใชผลการทดลองหรือสิ่งที่ได
คาดหวังซ่ึงตางตามสมมตฐิานที่ไดตั้งไว (กิตตชิัย สุธาสิโนบล.  2546: 8) ผูจัดทําโครงงานปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ไดเขียนไวในโครงรางของโครงงาน โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคอย
เสนอแนะ และใหกําลังใจ เพ่ือใหผูเรียนมีความมั่นใจในการทําโครงงานวา ดําเนินการไดถูกตองแลว
(บูรชัย ศิริมหาสาคร.  2546: 199) 
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   สรุปไดวา การดําเนินงาน คือ ขั้นตอนทีนั่กเรียนมีบทบาทในการเปนผูทําการ 
ศึกษา โดยสรางหรือจัดหาเครื่องมือสําหรับใชในการเกบ็ขอมูล ดําเนนิการเก็บรวบรวม ขอมูลตาม
แผนที่กําหนด จดบันทึกขอมูล และรวมปรึกษาหารือเกีย่วกับการทํางานในกลุมหรอืครูเปนระยะ ครู
จะมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกแกนักเรียน ในการจัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณที่จําเปน 
ดําเนินการติดตอประสานงานกับผูเกี่ยวของเพ่ือทําใหการทําโครงงานของนักเรียนดําเนินไปอยาง
ราบรื่น 
  4.1.4  ข้ันที่ 4 การเขียนรายงานโครงงาน 
   การเขียนรายงานเกี่ยวกบัโครงงาน เปนวิธีสื่อความหมายวิธีหน่ึงทีจ่ะใหผูอ่ืนได
เขาใจถึงแนวคิด วิธีการดําเนินงาน ผลทีไ่ด ตลอดจนขอสรุปและขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกบั
โครงงานนั้น การเขียนโครงงานควรใชภาษาที่อานแลวเขาใจงาย ชดัเจน และครอบคลุมประเด็น
สําคัญ ๆ ทั้งหมดของโครงงาน (อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรอืง.  2543: 20) การเก็บรวบรวมขอมูลการ
ดําเนินงานโครงงาน เพ่ือสรุปผลงานการปฏิบตัิ วาบรรลุวตัถปุระสงคที่ตั้งไวหรือไม ผูเรียนไดรับ
ประโยชนอะไรจากการทําโครงงานบาง มีปญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรบัปรุงแกไขอยางไร
(ธัญญณัฐ ชาวเหนือ.  2543: 63)  
   การเสนอผลจากการศึกษาคนควาในรูปแบบของการายงานเปนเอกสารเพื่อขยาย
ผลใหผูอ่ืนไดทราบและเขาใจถึงแนวคิด วิธีการศึกษาคนควา และสิง่ที่ทําการศึกษานั้นวามีผลเปน
อยางไรบาง รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้นโดยใชภาษาที่อานเขาใจงาย ชัดเจน สั้น 
ตรงไปตรงมา และครอบคลมุหัวขอตางๆ ซ่ึงมีหัวขอดังน้ี ชื่อโครงงาน ชื่อผูทําโครงงาน ชื่ออาจารย
ที่ปรึกษา บทคัดยอ ที่มาและความสําคญัของโครงงาน วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา วธิีดําเนินการ ผลของการศึกษาคนควา สรุปผลของการศึกษา
คนควา ขอเสนอแนะ เอกสารอางอิง และกิตติกรรมประกาศ (ลัดดา ภูเกียรติ.  2544: 366-368) 
ขั้นตอนที่นักเรียนตองเขยีนรายงานเพื่อนําเสนอผลงานของตน รายงานโครงงานควรประกอบดวย 
ชื่อโครงงาน ชื่อผูทําโครงงาน ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ประเภทของโครงงาน บทคัดยอ ความเปนมา
ของปญหา วตัถุประสงคของโครงงาน สมมติฐาน (ถามี) ผลที่คาดวาจะไดรับ ขอบเขตของการศึกษา
คนควา อุปกรณในการศึกษาคนควา วิธีดําเนินการศึกษาคนควา ผลการศึกษาคนควา การสรปุผล 
การอภิปรายผล ประโยชน และขอเสนอแนะ ตลอดจนบรรณานุกรม(กิตตชิัย สธุาสิโนบล.  2546: 8) 
   การเขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ จัดทําหลังจากทําโครงงานตามขั้นตอน
ตางๆ ทีว่างแผนไวในโครงรางของโครงงานเสร็จสิ้นแลว เพ่ืออธิบายใหผูอ่ืนไดเขาใจถึงแนวคิด ที่มา
ของโครงงาน วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ ผลที่ไดรับ ขอสรปุ และขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกบั
โครงงานนั้น เพ่ือใชเผยแพรใหผูสนใจไดศกึษาคนควาทาํการทดลองเรื่องตอไป รูปแบบรายงาน
โครงงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนประกอบตอนตน สวนที่เปนเนื้อหา และสวนประกอบ
ตอนทาย ในแตละสวนมีรายละเอียดดังน้ี (บูรชัย ศิริมหาสาคร.  2546: 199-215)  
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    1.  สวนประกอบตอนตนของรายงานโครงงาน เปนสวนแรกของรายงาน
โครงงาน ประกอบดวย 
     1.1  ปกนอก มีชื่อเรื่อง ผูจัดทําโครงงาน ชั้น ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ชื่อ
สถานศึกษา และสังกัดของสถานศึกษาสาํหรับการตั้งชือ่เรื่องที่ดีน้ัน ควรมีลักษณะดังน้ี 
      - ตรงกับเรื่องที่ศึกษา เม่ืออานแลวสามารถบอกไดวาเรือ่งที่ทํานั้น 
เกี่ยวของกับสิง่ใด 
      - ชื่อโครงงาน ไมควรยาวเกนิไป ควรตั้งใหสั้น กะทัดรัด และรัดกุม แต
ตองไดใจความตรงกับเรื่อง 
      - ไมควรเปนประโยคคําถาม 
      - ใชคําเราความสนใจ แตตองไมทําใหความหมายผิดเพี้ยนไปจาก
เน้ือหาของโครงงาน 
     1.2  ปกใน มีชื่อเรื่อง ผูจัดทําโครงงาน ชั้น ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ชือ่
สถานศึกษา และสังกัดของสถานศึกษา (เหมือนกับปกนอกทุกประการ) 
     1.3  บทคัดยอ เขียนอธิบายวิธีการดําเนนิการศึกษา ผลที่ได ตลอดจน
ขอสรุปอยางยอๆ ดวยความเรียงติดตอกนัไป โดยทั่วไปนิยมเขียนไมเกินหนึ่งหนากระดาษ 
     1.4  กิตติกรรมประกาศ หรือประกาศคุณูปการ (Acknowledgement) 
เปนการกลาวขอบคุณผูทีใ่หความชวยเหลือในการทําโครงงานจนประสบผลสําเรจ็ เพ่ือใหผูเขยีนได
แสดงออกถึงความกตญัูรูคุณ นอกจากนี้ ประกาศคณูุปการยังแสดงถึงความตั้งใจในการทํา
โครงงานอีกดวย อยางไรกต็าม จะไมเขยีนประกาศคณูุปการก็ได หากผูทําโครงงานไดกลาว
ขอบคุณไวแลวในคํานํา 
     1.5  คํานํา (Preface) การเขียนคํานํา สามารถเขียนไดโดยแบงเปน 3 
สวน ยอหนาแรกกลาวถึงจุดประสงคของการจัดทําโครงงาน ยอหนาที่สองกลาวถึงวิธีดําเนินงาน 
และยอหนาทีส่ามกลาวถึงผลที่เกิดขึ้นจากโครงงาน รวมทั้งกลาวขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของใหความ
ชวยเหลือ คํานําควรมีความยาวไมเกิน 1 หนา และเขยีนเปน 3 -4 ยอหนา ตามความเหมาะสม ระบุ
คณะผูจัดทํา เม่ือสิ้นสุดคํานํา ตามดวย เดือน ป ที่จัดทํา 
     1.6  สารบัญ (Table of Contents) เปนสวนที่ระบวุา ภายในรายงาน
โครงงานประกอบดวยอะไรบาง ใชรูปแบบการเขียนปริญญานิพนธทัว่ไป โดยแบงเปน 4 สวน ตาม
ลักษณะการนาํเสนอขอมูลและเรียงลําดับ ดังน้ี 
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    1.7  สารบัญตาราง (List of Tables) (ถามี) การนําเสนอขอมูลในรูปตาราง 
เปนการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลที่ไดทําการศึกษารูปแบบหนึ่ง สวนใหญใชในการบนัทึก
ผลการศึกษา ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกในการคนหา ควรจัดทําสารบัญตาราง บอกลาํดับที่ ชื่อ และ
หนา ดังน้ี 
 
 

สารบัญ 
 เรื่อง         หนา 
 บทคัดยอ 
 กิตติกรรมประกาศ 
 คํานํา 
 บทที่ 1 บทนาํ……………………………………………………………... 
  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน………………………………….... 
  จุดมุงหมายของการศึกษา…………………………………………..... 
  สมมติฐานของการศึกษา……………………………………………… 
  ตัวแปรที่เกี่ยวของ……………………………………………………. 
  ขอบเขตของการศึกษา……………………………………………….. 
  คํานิยามศัพทเฉพาะ………………………………………………….. 
  สถานที่ทําการศึกษา…………………………………………………. 
  ระยะเวลาในการศึกษา………………………………………………. 
 บทที่ 2 เอกสารและหลักการทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการศึกษา.. 
 บทที่ 3 วัสดุ อุปกรณ และวิธีดําเนินการทดลอง…………………………. 
   วัสดุ อุปกรณ……………………………………………………… 
   วิธีดําเนินการทดลอง……………………………………………. 
 บทที่ 4 ผลการทดลอง……………………………………………………. 
 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
   สรุปผลการศกึษา……………………………………………….. 
   อภิปรายผลการศึกษา………………………………………….. 
   ขอเสนอแนะ…………………………………………………….. 
 บรรณานุกรม 
 ภาคผนวก 
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    1.8 สารบัญภาพประกอบ (List of Figures) (ถามี) การถายภาพ การเขียน
แผนภูมิรูปแบบตางๆ เปนการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลที่ทาํการศึกษาอกีรูปแบบหนึ่ง ที่
นิยมใชกันแพรหลาย การเลอืกใชรูปแบบการสื่อความหมายขอมูลแบบใดนั้น ขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย
ของการศึกษาคนควาในเรือ่งนั้น การจัดทําสารบัญภาพ จึงเพ่ิมความสะดวกในการศึกษาเชนกนั 
โดยนับลําดับที่ของภาพประกอบ แยกออกจากลําดับทีข่องตาราง ดังน้ี 
       
 
 
 
 
 
 
  สารบัญ บทคดัยอ กิตติกรรมประกาศ คํานํา ไมลงเลขหนา เริ่มใสเลขหนาตรงหวัขอ
ที่มาและความสําคัญของโครงงาน (ไมนิยมใสเลขหนา เม่ือขึ้นบทใหม) 
  2.  สวนเนื้อหาของรายงานโครงงาน แบงเปน 5 บท ดังน้ี 
   บทที่ 1 บทนาํ (Introduction) ประกอบดวย 
    1.  ที่มาของโครงงาน (Background) อธิบายความสําคัญของโครงงาน 
เหตุผลที่เลือกทําโครงงานนี้ หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโครงงาน เรื่องที่ทําเปนเรื่องใหมหรือ
มีผูอ่ืนเคยศึกษาไวบางแลว ถามี ไดผลเปนอยางไร เรื่องที่ทํานี้ ไดขยายเพิ่มเติมหรือปรับปรุงจาก
เรื่องที่ผูอ่ืนไดทําไวอยางไรบาง 
    2.  วตัถุประสงคของการศึกษา / จุดมุงหมายของการศกึษา (Purpose of the 
Study Project) อาจใชคําวา วัตถปุระสงคของการศึกษา หรือถาเปนโครงงานทดลอง อาจใชคําวา 
จุดมุงหมายของการทดลอง ในการเขียนจะกลาวถึงสิ่งที่ตองการศึกษาหาคําตอบ ซ่ึงนิยมเขียนใน
ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตวัแปรตาม การเขียนวตัถุประสงคไมควรกําหนดมากขอ 
ถาวตัถุประสงคมีขอเดียว ไมตองใสหมายเลข 1 ในบางครั้ง 
    3.  สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis) สมมติฐานเปนคําตอบที่
คาดการณไวลวงหนา โดยยังไมมีการทดสอบ ซ่ึงอาจจะถูกหรือผิดก็ได การเขียนสมมติฐานควรมี
เหตุและมีผล มีทฤษฎทีางวทิยาศาสตรรองรับ และทีส่ําคัญ คือ เปนขอความที่มองเห็นแนวทางใน

สารบัญตาราง 
 ตาราง         หนา 
  1. แสดงหรือศึกษา....................................................................... 
  2. แสดงหรือศึกษา....................................................................... 

สารบัญภาพประกอบ 
 ภาพประกอบ       หนา 
  1. แสดง.......................................................... 
  2. แผนภูมิแทงแสดง........................................ 
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การดําเนินการทดลอง หรือสามารถทดสอบได สวนใหญการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตรตอง
มีสมมติฐานของการศึกษา ยกเวนโครงงานประเภทสํารวจ 
    4.  ตวัแปรทีเ่กี่ยวของกับการศึกษา การศึกษาทางวิทยาศาสตร ไดแบงตวั
แปรออกเปน 3 ประเภท คอื  
     4.1  ตวัแปรตน หรือตัวแปรอิสระ คือสิ่งที่เปนสาเหตทุําใหเกิดผลตาง ๆ 
หรือสิ่งที่เราตองการศึกษาทดลองดูวา เปนสาเหตทุี่กอใหเกิดผลเชนน้ัน จริงหรือไม 
     4.2  ตวัแปรตาม คือสิ่งที่เปนผลเนื่องจากตัวแปรตน เม่ือตัวแปรตนหรือ
สิ่งที่เปนสาเหตุเปลี่ยนไป ตวัแปรตามหรือสิ่งที่เปนผล ก็จะเปลี่ยนไปดวย 
     4.3  ตวัแปรควบคุม คือ สิ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตน ที่มีผลตอ
การศึกษา ซ่ึงจะตองควบคมุเหมือนกัน มิเชนน้ันแลวอาจทําใหผลการศึกษาคลาดเคลื่อน 
    5.  ขอบเขตของการศึกษา (Delimitation) เปนการบอกวา จะศกึษาเรื่องใด 
ภายใตเง่ือนไขอะไร เปนระยะเวลานานเทาใด 
    6.  นิยามศัพทเฉพาะ (Definition of Terms) เปนการกําหนดความหมายและ
ขอบเขตของคําตางๆ ในสมมติฐานทีต่องการศึกษา เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจตรงกัน ตองสามารถตรวจสอบ 
สังเกต หรือวดัได  
    7.  สถานทีท่าํการศึกษา ถาเปนโครงงานประเภททดลอง ใหเขียนบอก
สถานที่ที่ดําเนินการทดลอง ถาเปนโครงงานสํารวจ ใหเขียนบริเวณหรือขอบเขตที่ทําการสํารวจ  
    8.  ระยะเวลาที่ทําการศึกษา ระบุวัน เดือน ป ที่ทําการศึกษา ตั้งแตวนัเริ่มตน 
จนถึงวันสุดทายที่การศึกษาคนควาสิ้นสดุลง 
   บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษา (Related Literature) เปนการศึกษา
เอกสารหรือโครงงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ อาจเปนหลักการ ทฤษฎี หรือวิธีการศึกษาคนควาที่สอดคลอง
กับหัวขอเรื่องที่จะทําโครงงาน และตองมีการเขียนอางอิงแทรกในเนือ้หาที่กลาวถงึ เพ่ือแสดงใหเห็น
ถึงแหลงที่ศึกษาคนความา โดยจะใชการอางอิงตามหลักของสถาบันใดก็ได แตตองใชเปนรูปแบบ
เดียวกันตลอดทั้งเอกสาร 
   บทที่ 3 วิธีดําเนินการ (Procedures) ประกอบดวย 
    1.  วัสดุอุปกรณ ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร วัสดุอุปกรณที่ใช 
ประกอบดวย เครื่องมือเครื่องใช สารเคม ีและสิ่งมีชวีิตที่ใชศึกษา วัสดุอุปกรณประเภทเดียวกนั 
ควรเขียนเรียงลําดับตามกนัไปจนครบ แลวเขียนวัสดุอุปกรณประเภทอ่ืนเรียงตอไป 
    2.  วธิีดําเนินการทดลอง เปนการอธิบายลําดับขั้นตอนของการศึกษาอยาง
ละเอียด 
   บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล (Results) ไดมาจากการแปลผลขอมูล เปนการ
นําเสนอขอมูลที่สังเกต หรือจดบันทึกรวบรวมไวจากการศึกษาคนควา รวมทั้งเสนอผลการศึกษา
วิเคราะหขอมูลดวย ซ่ึงขอมูลที่ไดมี 2 รูปแบบ คือ  
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    1.  ขอมูลเชิงปริมาณ อาจจัดกระทําและสือ่ความหมายขอมูลในรูปแบบของ
ตาราง หรือแผนภูมิ โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
    2.  ขอมูลเชิงคุณภาพ อาจเขียนในลักษณะขอความบรรยายสั้น ๆ หรือมี
ภาพประกอบขอมูลดวย เพ่ือใหผูอานเขาใจไดโดยงาย 
   บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ (Conclusion Discussion and 
Recommendation) เปนการสรุปวธิีดําเนนิการ และผลการศึกษาโครงงาน ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอน
ตางๆ ดังน้ี 
    1.  สรุปผลการศึกษา การสรุปผลการศึกษา ควรยึดหลกัจุดมุงหมาย
การศึกษาของเรื่องเปนหลกั แลวเขียนสรุปผลตามจุดมุงหมายที่วางไว 
    2.  อภิปรายผลการศึกษา การอภิปรายผล เปนการอางอิงหลักการ ทฤษฎี 
หรือผลงานทีผู่อ่ืนไดศึกษาไวแลววามีความสัมพันธ สอดคลอง หรือขัดแยงกับผลการศึกษาคนควา
ครั้งน้ีอยางไร 
    3.  สวนประกอบตอนทายของรายงานโครงงาน ไดแก บรรณานุกรม และ
ภาคผนวก  
     3.1  บรรณานกุรม (Bibliography) เปนการเขียนชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ ที่
ใชประกอบการศึกษาคนควา เรียงลําดับตามลําดับตัวอักษร ตามแบบพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑติยสถาน โดยไมตองใสเลขลําดับรายการ และใหนับหนาบรรณานุกรมรวมกับหนาอ่ืนดวย 
ใชรูปแบบของสถาบันใดก็ได แตตองเปนแนวเดียวกันทั้งเลม 
     3.2  ภาคผนวก (Appendix) กอนถึงภาคผนวก ควรมีหนาบอก ใหวางคํา 
ภาคผนวก ไวกึ่งกลางหนากระดาษ และนับหนานี้นวมกบัหนาอ่ืน โดยไมตองใสเลขหนากํากับ ใน
สวนภาคผนวกนี้ เปนการนาํสวนทีบ่ันทึกหรือขอมูลที่ไดจากการศึกษาทีต่องการแสดงเพิ่มเติม เชน 
สูตรการคํานวณ สูตรอาหาร ขอมูลดิบที่บนัทึกไว ซ่ึงยังไมไดสรุป หรือยังไมไดจัดกระทําใหอยูใน
รูปกราฟ แผนภูมิ หรือตารางสรุป เปนตน 
    สรุปไดวา การเขียนรายงานโครงงาน คือ ขั้นตอนที่นักเรียนจะมีบทบาทใน
การเปนผูนําเสนอผลงานการศึกษา โดยศึกษารูปแบบการเขียนรายงานและเลือกรูปแบบที่เหมาะสม
จัดทําเปนรายงานโครงงาน และนําเสนอตอครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูจะมีบทบาทในการใหคําปรึกษา 
ตรวจสอบและใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกบัการเลือกรูปแบบการเขียนรายงานและการเขียนรายงาน
ของนักเรียน 
  4.1.5  ข้ันที่ 5 การนําเสนอโครงงาน 
   ขั้นตอนนี้คือ ขั้นการนําเสนอผลงาน เปนขั้นตอนสุดทายของการทําโครงงาน เปน
วิธีการที่จะทําใหผูอ่ืนไดรับรูและเขาใจถึงผลงานนั้น การนําเสนอผลงานอาจทําไดหลายรูปแบบ
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับประเภทของโครงงาน เน้ือหา เวลา ระดับของผูเรียน เชน การแสดง
บาทบาทสมมติ การเลาเรื่อง การเขียนรายงาน สถานการณจําลอง การ สาธิต การจัดนิทรรศการ 
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สิ่งสําคัญคือ พยายามทําใหการแสดงผลงานนั้นดึงดูดความสนใจของผูชม มีความชัดเจน เขาใจงาย 
และมีความถกูตองของเนื้อหา (อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง.  2543: 20) การนําเสนอผลการดําเนินงาน
โครงงานในรปูแบบตางๆ ตามลักษณะของงาน ซ่ึงอาจจะมีการนําเสนอเฉพาะภายในชั้นเรยีน 
ภายในโรงเรียน หรือภายนอกโรงเรียน ในโอกาสตางๆ ตามความเหมาะสม รูปแบบการนําเสนอ
ผลงานสามารถนําเสนอไดหลายรูปแบบ เชน การรายงานดวยเอกสาร การเลาสูกนัฟง นําเสนอใน
การประชุม การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร ฯลฯ (ธัญญณัฐ ชาวเหนือ.  2543: 63) 
   การนําเสนอโครงงานเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการทําโครงงาน หลังจากที่ไดศึกษา
และหาวธิีการในการแกปญหาที่อยากรูและไดผลออกมาแลว ตองการนําความรูทีไ่ดจากการศึกษา/
ทดลองนั้นมาเลาใหผูอ่ืนไดรับรู รับทราบ ซ่ึงผูทําโครงงานตองคิดรูปแบบของการนําเสนอเองโดย
การเขียนในรปูแบบรายงานเปนเอกสาร หรือรายงานปากเปลา หรือจัดนิทรรศการ ผลงานบางชิ้น
อาจมีวัสดุประกอบการรายงาน ซ่ึงจะตองเลือกใหเหมาะสมกับโครงงานนั้น ๆ ดวย ผลงานที่จะ
นําเสนอตอชมุชนอาจทําในรูปแบบของแผงโครงงาน โดยมีหัวขอสําคัญที่จะนําเสนอและเขียน
บรรยายในแผงโครงงาน ซ่ึงประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี ชื่อผูจัดทํา ชื่อที่ปรึกษา ทีม่าของโครงงาน 
ชื่อโครงงาน ปญหาที่ตองการศึกษา สมมติฐาน (ถามี) วิธีดําเนินการ (ถามีรูปประกอบดวยจะดมีาก) 
ผลการทดลอง สรุปผล และขอเสนอแนะ ซ่ึงแผงโครงงานตองประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานหลังและ
ดานขาง 2 ดาน สวนดานหนาเปดใหผูชมสามารถชมผลงานไดสะดวก แผงทั้ง 3 ดานใชติดภาพ 
แผนภูมิ คําอธิบาย หากมีสิง่ประกอบอ่ืนๆ ของโครงงานก็ใหจัดวางบนโตะระหวางแผงทั้ง 3 ดาน 
หรืออาจติดบนแผงไดตามความเหมาะสม แผงโครงงานควรมีขนาดยาว 120 เซนติเมตร สูง 60 
เซนติเมตร และกวางดานละ 60 เซนตเิมตร เพ่ือใหสามารถพับเก็บไดเรียบรอย (ลัดดา ภูเกียรติ.  
2544: 368-370)  
   ขั้นตอนนี้เปนการเผยแพรผลงานของผูเรยีนออกสูสาธารณชน ทําใหผูเรียนไดมี
โอกาสไดปฏิสัมพันธกับเพ่ือน ตลอดจนผูสนใจทัว่ไป มักนิยมจัดเปนนิทรรศการ โดยอาจจัดในงาน
วันสําคัญตางๆ อาทิเชน สปัดาหวิทยาศาสตร วันภาษาไทย งานประจําปของโรงเรียน งานสงเสริม
วิชาการ โดยทั่วไปผูเรียนมักจัดทําแผงโครงงาน (กิตติชัย สธุาสิโนบล.  2546: 8) และเปนการ
เผยแพรประชาสัมพันธโครงงานในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหผูอ่ืนไดรับทราบ และนําผลของโครงงานไป
ใชประโยชนในชีวติประจําวนั หรือเพ่ือใชเปนขอมูลในการทําโครงงานตอเน่ือง เพ่ือตอยอดความรูใน
เรื่องเดิมหรือความรูเรื่องใหม และเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน (บูรชัย ศิริมหาสาคร.  
2546: 215)  
   สรุปไดวา การนําเสนอโครงงาน คือ ขั้นตอนที่นักเรียนจะมีบทบาทในการเปน 
ผูนําเสนอผลการศึกษา โดยศึกษาวธิีการนําเสนอผลงาน และเลือกรูปแบบการนาํเสนอผลงานที่
เหมาะสม มีการเตรียมการนําเสนอผลงานและนําเสนอผลงานในหวัขอตางๆ รวมทั้งกระบวนการ
ศกึษาผลที่ไดจากการศึกษาและทําการประเมินผลการทําโครงงานดวยตนเอง ครมีูมีบทบาทในการ
ใหคําปรึกษา ตรวจสอบและใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกบัการเลือกวธิีการนําเสนอผลงานและการ
นําเสนอผลงาน 
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 4.2  ผลของการทําโครงงาน  
  การเรียนรูแบบโครงงาน ทาํใหนักเรียนมีคุณสมบัตทิางบวกอื่นๆ ไดแก ความคิดรเิริ่ม
สรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง ความรับผิดชอบ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน (จิราภรณ  
ศิริทวี (2542: 35) 
  4.2.1  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค   
   วิชัย วงษใหญ (2523: 7) กลาววา ความคิดริเริ่มสรางสรรคเปนการนําเอาความรู
เดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหมขึ้น ความคิดริเริม่สรางสรรคน้ันตองประกอบดวย  
    1.  ความคิดรเิริ่ม (Originality) หมายถึง ความคิดที่แปลกแตกตางไปจาก
บุคคลอ่ืน 
    2.  ความวองไวหรือความพรั่งพรู (Fluency) หมายถึง ปริมาณการคิดพรั่งพรู
ออกมามากกวาบุคคลอ่ืน 
    3. ความคลองตัว (Flexibility) หมายถึง ชนิดของความคิดที่ปรากฏออกมา
แตกตางออกไปไมซํ้าซากกันเลย 
    4.  ความละเอียดลออประณีต (Elaboration) หมายถึง ความคิดที่แสดง
ออกมานั้นละเอียดลออ สามารถนํามาทําใหสมบูรณและประณีตตอไปได 
   อารีย รังสินันท (2538: 14) กลาววา ความคิดริเริ่มเปนลักษณะความคิดแปลก
ใหมแตกตางจากความคิดงายๆ ธรรมดาๆ ที่รียกวา (Wild Idea) และเปนความคดิที่เปนประโยชน
ทั้งตอตนเองและสังคม 
   อารี พันธมณี (2545: 35-41) ไดกลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถ
ทางสมองที่คิดไดกวางไกลหลายทิศทาง หรือเรียกวาลกัษณะการคิดอเนกนัย หรือการคิดแบบ
กระจาย (Divergent Thinking) ซ่ึงประกอบดวย 
    1.  ความคิดรเิริ่ม หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหมแตกตางจากความคิด
ธรรมดา หรือความคิดงาย ๆ ความคิดริเร่ิมหรือที่เรียกวา Wild Idea เปนความคิดที่เปนประโยชน
ตอตนเองและสังคม   
    2.  ความคิดคลองตัว (Fluency) หมายถึง ปริมาณการคิดที่ไมซํ้ากันในเรื่อง
เดียวกัน แบงออกเปน 
     2.1  ความคลองตัวทางดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถ
ในการใชภาษาถอยคําไดอยางคลองแคลว 
     2.2  ความคิดคลองแคลวดานการโยงสัมพันธ (Association Fluency) 
เปนความสามารถที่หาถอยคําที่เหมือนหรือคลายกันไดมากที่สุดภายในเวลาที่กําหนด 
     2.3  ความคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expressional) เปน
ความสามารถในการใชวลี หรือประโยค คือ สามารถนําคํามาเรียงไดอยางรวดเร็วเพ่ือไดประโยคที่
ตองการ 
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     2.4  ความคลองแคลวในการคิด (Ideational Fluency) เปนความสามารถ
ที่จะคิดสิ่งทีต่องการภายในเวลาที่กําหนด 
    3.  ความคิดยดืหยุนหรือความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) หมายถึง
ประเภทหรือแบบของความคิด แบงออกเปน 
     3.1  ความยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันที เปนความสามารถที่จะพยายามคิดให
หลายประเภทอยางอิสระ 
     3.2  ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง คนที่มีความคิดยืดหยุนจะคิด
ไดไมซํ้ากัน 
    4.  ความละเอียดลออ (Elaboration) ความคิดในรายละเอียดเปนขั้นตอน 
สามารถอธิบายใหเห็นภาพชัดเจน หรือเปนแผนงานทีส่มบูรณขึ้น ความคิดละเอียดลออจัดเปน
รายละเอียดทีนํ่ามาตกแตงขยายความคดิครั้งแรกใหสมบูรณขึ้น 
   นิภา แกวศรีงาม (2547: 83-85) ไดกลาววา ความคิดรเิริ่มสรางสรรคเปน
กระบวนการของความคิดชนิดหนึ่ง ที่มีรูปแบบและลักษณะของความคิดแตกตางไปจากความคิด
ชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงผลลัพธที่ไดจากความคิดริเร่ิมน้ีจะอยูในรปูของการสรางสรรค กอใหเกิดประโยชนสุข
และมีการพัฒนาใหดีขึ้น ไมสรางใหเกิดความเสียหายหรือเกิดทุกขแตอยางใด และการพัฒนาใหเกิด
ความคิดสรางสรรคในตนเอง จะตองฝกและพัฒนาตนเอง ดังน้ี 
    1.  ใหอิสระตนเอง 
    2.  นําตนออกนอกขอบเขต กฎเกณฑ กรอบและเกราะกําบังตาง ๆ  
    3.  คิดใหมาก 
    4.  อาศัยการใชสมาธิและสติใหอยูเหนืออารมณ 
    5.  ปราศจากอคติ คานิยมสังคม และการประเมิน 
    6.  ตอสูกับคําตําหนิได 
    7.  อยาใหเวลามาเรงรัดความคิดจนเกินไป 
    8.  ไมมุงหวังผลกําไรจากความคิด 
    9.  มีทักษะในการฟง 
    10.  หม่ันฝกฝนความคิดอยางสม่ําเสมอ 
   รุงศิริ เขมตระกูล (2547: 22-31) กลาววา ความคิดริเริ่มสรางสรรค คอื
ความสามารถในการคิดไดถกูตอง คิดเกง คิดไวและคิดสิ่งใหม ๆ ได และไดเสนอแนะวธิีการสราง
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ดังน้ี 
    1.  การระดมสมอง เปนเทคนิคเพื่อใหไดมาซึ่งแนวความคิดที่เปนหนทางใน
การแกปญหา การอภิปรายโดยกลุมจะชวยเพ่ิมความคดิสรางสรรคมากขึ้น 
    2.  การตั้งคําถามตัวเองอยางเปนระบบ คอื การระดมสมองสวนบุคคล 
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    3.  การแยกองคประกอบ หรือการแจกแจงรายละเอียดที่เปนเหตุผลกัน เปน
การคิดที่มีขั้นตอน โดยเริ่มจากแจงถึงเหตุผลของความคิดแลวแยกลักษณะที่สําคญัของความคดิ 
จากนั้นจะพิจารณารายละเอียดแตละลักษณะ และเปลีย่นแปลงลักษณะตาง ๆ   
    4.  การเลียนแบบหรือการใชอุปมา ซ่ึงเนนความคลายคลึงโดยเก็บขอมูล
ตางๆ น้ันมาวเิคราะห แลวคิดสังเคราะหเปนความคิดหรือสิ่งใหม ๆ  
    5.  การวิเคราะหตาราง ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การกําหนดปญหา 
ลําดับแนวคิดในการแกปญหา และการประเมินแตละแนวคิด 
    6.  การใชเหตุและผล เปนเทคนิคที่เกี่ยวกับการตั้งคําถาม เพ่ือเปนแนวทาง
ในการพัฒนาความคิดตามสถานการณตางๆ  
    7.  เทคนคิ ทาํไม และทําไมไม เปนเทคนิคเพื่อใหเกิดการฉุกคิดพิจารณา
สภาพปจจุบัน โดยใชคําถาม “ทําไม” และ “ทําไม ไม” 
    8.  การพัฒนาการทํางานประสานกันของสมองทั้งสองซีก  
   สรุปไดวา ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการเรียนรูแบบโครงงาน เปนลักษณะของ
บุคคลที่มีความคิดใหมๆ หรือนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกตใหเกดิเปนสิ่งใหมขึน้ 
และการสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค จะตองใหอิสระตนเอง คิดใหมากโดยการใชเหตุและผล มี
ทักษะในการฟง และหม่ันฝกฝนความคดิอยางสม่ําเสมอ 
  4.2.2  ความเชื่อมั่นในตนเอง  
   อัจฉรา เนตรลอมวงศ (2531: 14) ไดกลาววา ความเชือ่ม่ันในตนเองหมายถึง 
ลักษณะพฤตกิรรมของบุคคลที่แสดงออกดวยการกระทําและคําพูดที่เหมาะสมในสถานการณตางๆ 
ทั้งในและนอกหองเรียน ซ่ึงมีลักษณะตางๆ 5 ลักษณะ ดังน้ี 
    1.  ความกลาแสดงออก ไดแก การกลาแสดงความสามารถของตนเอง กลา
แสดงความคดิเห็น กลาซักถามขอสงสัย กลาคัดคานเม่ือถึงคราวจําเปน 
    2.  การพึ่งตนเอง ไดแก การแกปญหาดวยความสามารถของตนเอง การ
ทํางานประสบผลสําเร็จ การมีความเพียรพยายาม 
    3.  การเปนตวัของตวัเอง ไดแก การมีเหตุผลไมคลอยตามผูอ่ืนโดยปราศจาก
การไตรตรอง การตัดสินใจดวยตนเอง 
    4.  การมีความรับผิดชอบ ไดแก การปฏิบัติหนาทีใ่นความรับผิดชอบได
ครบถวน กลารับเม่ือกระทําผิด 
    5.  การมีความสามารถในการปรับตวัเขากับสิ่งแวดลอม ไดแก การมีมนุษย
สัมพันธกับคนอ่ืน การรูจักชวยเหลือ และรวมมือกับหมูคณะ การยอมรับสถานการณใหม 
   วีรวรรณ สุจริต (2543: 3) ไดกลาววา ความเชื่อม่ันในตนเอง หมายถึง ความ
ม่ันใจในการกระทาํการใดๆ อยางองอาจ ไมลังเลหรือหวั่นวติก สามารถควบคุมตนเอง กลาเผชญิ
อันตราย ยืนหยัดในสิ่งที่ตนเห็นวาถูกตอง และมีความอดทนในการทํางาน แมจะมีอุปสรรคขดัขวาง 
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   การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง 
    อุดร วงษทัพทิม (2538: 26-28) ไดกลาวถึง การสรางความเชื่อม่ันในตนเอง 
ของเด็กใหพอแมผูปกครองนําไปใชปฏิบตัิไวดังน้ี 
     1.  ใหรางวลั-คําชม เพ่ิมความรับผิดชอบในสิ่งที่เด็กกระทําไดดี 
     2.  รับฟงความคิดเห็น รับรูอารมณความรูสึกของเด็กอยางตั้งใจ  
     3.  จงเปนแบบอยางที่ดีของเด็ก  
     4. ชี้แจงเรื่องกําหนดกฎเกณฑตางๆ ใหเด็กเขาใจอยางแจมชดั และให
เด็กปฏิบตัิตามโดยเครงครัด 
     5.  ใหเด็กของคุณรับผิดชอบในเรื่องใดเรือ่งหน่ึง ซ่ึงจะทําใหเขารูสึกมี
คุณคา มีคุณประโยชน 
     6.  แสดงใหเด็กเห็นวาสิ่งที่พวกเขากระทํานั้นมีความสําคัญสําหรับทุกคน  
     7.  แสดงความพึงพอใจของคุณใหเด็กเห็น  
     8.  สอนเด็กใหรูจักการใชเงิน  
     9.  คาดหวังในตัวเด็กอยางมีเหตุผล และชวงแนะนําการตั้งเปาหมายใน
ชีวติที่สามารถเปนจริงไดในทางปฏิบตั ิ
     10.  ชวยเหลอืในการพัฒนาจิตใจใหเปนคนใจกวาง ยอมรับฟงทัศนะ
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
     11.  ควรใชเวลาวางพักผอน-เลนเกม หรือละเลนที่โปรดปรานดวยกนั 
     12.  พูดคุยถงึปญหาโดยไมกลาวประณามหรือกลาวโทษ วาเปนความผิด
ของเด็ก 
     13.  ใชคําพูดที่แสดงถึงความเชื่อม่ัน 
     14.  ใหกําลังใจ ใหการสนับสนุน ใหความเปนกันเอง และเปนกองเชยีร
แกเด็กในกิจกรรมดานการเรียนและอ่ืนๆ  
     15.  แสดงใหเด็กเห็นวาคุณน้ันรักและเปนหวงใยเขามากพียงไร  
    อารี พันธมณี (2546: 20-27) ไดกลาวถึง กลยุทธในการสรางความเชือ่ม่ันใน
ตนเอง คือ  
     1.  การพึ่งตนเอง หม่ันฝกฝนการชวยเหลอืตนเองใหมากที่สุดกอนจะรอง
ขอใหผูอ่ืนชวย   
     2.  รูจักตนเอง พยายามรูจักตัวเราใหดีทีสุ่ดวาเรามีจุดดี จุดเดน จะปรับ
จุดดอยใหดีอยางไร จะใชจุดเดนของตนใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนไดอยางไร 
     3.  ศรัทธาในตนเอง นับถือตนเอง เชื่อในความสามารถของตนเอง  
     4.  กําจัดความกลัว  
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     5.  การมีชีวติอยูกับปจจุบัน เม่ือจะทําสิ่งใดใหเอาใจใส เอาใจจดจอกับสิ่ง
ที่ทํา 
     6.  คิดในทางบวก พยายามคิดในเรื่องทีดี่ทําใหเปนสขุ 
     7.  ปลูกฝงอุปนิสัยที่ดี การที่คนเราจะมคีวามเชื่อม่ันไดก็ตองผานการฝก 
เสริมสรางและสั่งสมนิสัยทีดี่ 
  สรุปไดวา ความเชื่อม่ันในตนเองในการเรยีนรูแบบโครงงาน เปนบุคลกิภาพของบุคคล
ที่แสดงออกดวยความเปนตัวของตวัเอง มีความกลาแสดงความคิดเห็น แกปญหาดวยความสามารถ
ของตนเอง มีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ และกลารับเม่ือทําผิด และสิ่งสาํคัญครูควรสรางความเชื่อม่ัน
ในตนเองใหกบัผูเรียนนั้นรูจักพึ่งตนเอง มีความรัก ศรทัธาในตนเอง โดยการใหกําลังใจ เปน
แบบอยางที่ดี และปลูกฝงอุปนิสัยที่ดีใหกบัผูเรียน  
  4.2.3  ความรับผิดชอบ  
   ดนัย ไชยโยธา (2530: 17) กลาววา ความรบัผิดชอบ หมายถึง การตระหนักใน
บทบาทของตนและรูจักปฏบิัตตินใหเหมาะสมกับบทบาทของตน ความรับผิดชอบมีความสําคัญ
เพราะสามารถเกื้อหนุนใหบุคคลไดรูจัก และเห็นคุณคาที่จะปฏิบตัตินใหอยูในกรอบของจริยธรรม
และหลักเกณฑทางสังคม โดยกําหนดไดดังน้ี 
    1.  ความรบัผดิชอบตอตนเอง บุคคลที่ไดรับการปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบ
ตอตนเองยอมตระหนักไดวาตนมีหนาทีอ่ยางไร เชน มีหนาที่เปนบดิามารดา ก็ทําหนาที่ของตนให
สมบูรณ มีหนาที่เปนบตุรกท็ําหนาที่ของตนใหสมบรูณ มีหนาที่เปนนักเรียนก็ทําหนาที่น้ันให
สมบูรณ อยาใหกาวกายหนาที่ของคนอื่น 
    2.  ความรบัผดิชอบตอสังคม ลักษณะของการที่บุคคลจะแสดงออกซึ่งความ
รับผิดชอบตอสังคม สามารถกระทําไดหลายอยาง ดังน้ี 
     2.1  ปฏิบตัตินตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย 
     2.2  ชวยเหลอืสงเสริมและดูแลรักษาสาธารณสมบตัิของสวนรวมไมให
เกิดความเสียหาย 
     2.3  ปองกันการเกิดพิบัติแกสังคมโดยสวนรวม 
     2.4  เสียสละแรงกายกําลังทรัพยหรือความคิดที่จะชวยเหลือทําใหสงัคม
เจริญกาวหนา เปนตน 
   กรมวิชาการ (2544: 127) กลาววา ความรับผิดชอบเปนลักษณะที่สาํคัญของ
มนุษยชวยใหประสบความสําเร็จในชวีิตทั้งดานการเรียน การปฏิบตัิงาน และการอยูรวมกันในสังคม 
หากบุคคลใดขาดความรับผิดชอบจะสงผลตอตนเองและสังคมขาดความสงบและเกิดผลเสียมากมาย 
ลักษณะความรับผิดชอบ มีหลายรูปแบบ ดังน้ี 
     1.  ความรบัผดิชอบตอตนเอง 
     2.  ความรบัผดิชอบตอครอบครัว 
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     3.  ความรบัผดิชอบตอสังคม 
     4.  ความรบัผดิชอบตอสังคมโดยสวนรวม 
   ดังน้ันในการดํารงชีวิตของบุคคลจะตองมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน จึง
จะสามารถมีชวีิตอยูไดอยางราบรื่นและสงบสุข 
   พิภพ วชังเงิน (2545: 19) กลาววา ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุงม่ันตั้งใจที่
จะปฏิบตัิหนาที่ดวยความผกูพัน ดวยความพากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการ
กระทําในการปฏิบตัิหนาที่ เพ่ือใหบรรลผุลสําเร็จตามความมุงหมาย ทั้งพยายามทีจ่ะปรับปรุงการ
ปฏิบตัิหนาที่ใหดียิ่งขึ้น 
   ราชบัณฑติยสถาน (2546: 944) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบวา 
หมายถึง ยอมรับผลทั้งที่ดีและไมดีในกิจการที่ตนไดลงมือไปหรืออยูในความดูแลของตน 
   สรุปไดวา บุคคลที่มีความรบัผิดชอบในการเรียนรูแบบโครงงาน เปนลักษณะของ
บุคคลที่มีความตั้งใจในการแสดงออกดวยการปฏิบตัิหนาที่ของตนดวยความเอาใจใส มีความเพียร
พยายามในการทํางานเพื่อใหบรรลเุปาหมาย มีความตรงตอเวลา ยอมรับผลของการกระทําของตน
และพยายามปรับปรุงงานของตนใหดียิง่ขึ้น   
  4.2.4  การทาํงานรวมกับผูอ่ืน 
   ทฤษฎีการทํางานรวมกัน ไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดย จอรจ โฮเมนส (George 
Homans) ทฤษฎีน้ีอธิบายไวเปนหลักการสําคัญวา การทํางานรวมกนัเปนกลุม ประกอบดวย
องคประกอบพื้นฐานสําคัญ 3 องคประกอบ คือ กิจกรรม การทํางานรวมกัน และความรูสึก 
องคประกอบทั้งสามจะเกี่ยวของกันโดยตรง กลาวคือ ถาหากบุคคลยิ่งมีสวนรวมในกิจกรรมมาก
เทาใด การกระทํารวมกันและความรูสึกของพวกเขาจะมีมากขึ้นดวย บุคคลตางๆ ภายในกลุมตอง
ไปเกี่ยวกันกบับุคคลอ่ืนไมเพียงแตอยูใกลชิดกันเทานัน้ พวกเขาตองทําการตัดสนิใจ การติดตอ 
สื่อสาร สนับสนุน ประสานงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายของกลุมอีกดวย สมาชิกภายในกลุม
หรือองคการที่เกี่ยวพันกันในลักษณะดังกลาว มีแนวโนมจะรวมกันเขาเปนกลุมทีมี่หลักสูงมาก  
(สมยศ นาวีการ.  2525: 234) 
   ทิศนา แขมมณี (2537: 1) ไดกลาววา ลกัษณะของการทํางานกลุมจะตอง
ประกอบดวยปจจัย 5 ประการ ดังน้ี 
    1.  การมีเปาหมายรวมกัน 
    2.  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
    3.  การติดตอสื่อสารในกลุม 
    4.  การรวมมือประสานงานกันในกลุม 
    5.  การตัดสินใจรวมกัน 
    6.  การมีผลประโยชนรวมกัน 
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    สุพิน ดิษสกุล (2543: 1-7) กลาววา การเรียนรูรวมกันเปนวธิีการเรียนที่นักเรียน
ใหความรวมมือรวมใจในการทํางานเปนกลุม เพ่ือศึกษาในสิ่งที่สนใจเหมือนกันโดยรวมกันสราง
ชิ้นงาน หรือทําโครงงาน (Project Based Education) แลวนําเสนอขอมูลความรูทีไ่ดจากการศึกษา
รวมกัน การเรียนวธิีน้ีผูเรียนตองมีความรับผิดชอบ และมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียนในกลุมและ
นอกกลุม รวมทั้งใชประโยชนจากการมปีฏิสัมพันธ เพ่ือสรางงานและจัดการกับความรูที่ไดมาให
สําเร็จลุลวง ลกัษณะสําคัญของการเรียนรูรวมกัน คือ 
    1.  การทํางานรวมกันเปนกลุมเพ่ือการเรียนรูรวมกัน การจัดกลุมในการ
ทํางานเกิดจากสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
    2.  ลักษณะของงาน เปนงานที่ตองทํารวมกัน และเปนงานที่สมาชิกภายใน
กลุมเห็นชอบและมีการวางแผนรวมกัน 
    นอกจากนี้การเรียนรูรวมกันของนักเรียนกอใหเกิดประโยชนหลายดาน ดังน้ี 
     1.  ทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล สารสนเทศระหวางผูที่ทํางานรวมกัน 
     2.  สรางกระบวนการภายในกลุม และจัดระบบภายในกลุมเองโดยรวมกัน
วางแผน 
     3.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดคนเดียวจากงานที่ตนเองไดรับผิดชอบ 
     4.  สงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
     5.  สรางสมรรถภาพของความรวมมือรวมใจกัน 
     6.  สงเสริมใหนักเรียนรับผดิชอบการเรียนรูดวยตนเอง 
     7.  สงเสริมใหนักเรียนไดใชพหุปญญาของตนเอง 
     8.  มีการพัฒนาความสัมพันธระหวางบคุคล 
     9.  ทําใหเกิดทักษะตางๆ ไดแก ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะการสื่อ
ความหมาย ทักษะทางสังคม ทักษะในการสรางวินัยในตนเอง และทักษะความรวมมือในการทํางาน 
     10.  มีการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา 
     11.  มีการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
     12.  มีการพัฒนาความเปนผูนํา 
     13.  สรางทางเลือกในการจัดการกับชั้นเรียน และนําเสนอสิ่งที่เรียนรู 
     14.  สงเสริมบรรยากาศในทางบวก ทําใหเกิดความสนุก 
     15.  ทําใหมีการเปลี่ยนบทบาทของนักเรยีนจากผูรับฟงมาเปนผูสอน
เพ่ือนดวยกัน 
   ลัดดา ภูเกียรติ (2544: 327-328) กลาววา การทําการใดๆแตผูเดียวความคิดจะ
คอนขางแคบไมกวางและอาจไมครอบคลุม จากการที่มนุษยทุกคนมีความจํากัดและแตกตางกันใน
เรื่องสติปญญา ความสามารถ การนําความสามารถของแตละคนมาชวยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องการ
ทํางานจะทําใหไดขอมูลทั้งทางดานกวางและดานลึกเปนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน ดังน้ันจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่คร/ูอาจารยผูสอนเด็กในระดับตาง ๆจะตองฝกใหผูเรียนรูจักการทํางานเปนกลุม 
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เม่ือเขาเตบิโตเปนผูใหญตอไปในภายภาคหนาเขาก็จะสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
และรูจักนําสวนที่เดนของผูอ่ืนมาใชในทางที่สรางสรรคงานของกลุมและสงผลตอการพัฒนางานใน
องคกรที่เขารบัผิดชอบ 
   สรุปไดวา การทํางานรวมกบัผูอ่ืนเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธในกลุม
โดยไดมีสวนรวมในการตัดสนิใจ การติดตอสื่อสาร สนับสนุน ประสานงานจนประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่กาํหนดไวในการทาํโครงงาน 
 4.3  เจตคตติอการเรียนรูแบบโครงงาน 
  4.3.1  ความหมายของเจตคต ิ
   เจตคติ บางทเีรียกวา ทศันคติ (Attitude) มีความหมายแตกตางกันไปบาง ดังน้ี 
   สุรางค โควตระกูล (2541: 366) ไดใหความหมายวา เจตคติ หรือทัศนคติเปน
อัชฌาสัย (Disposition) หรือแนวโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสนองตอบตอสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเรา 
ซ่ึงอาจจะเปนไดทั้งคน วตัถสุิ่งของ หรือความคิด (Ideas) ทัศนคติอาจจะเปนบวก หรือลบ ถาบคุคล
มีทัศนคติตอสิง่ใด ก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญกับสิ่งน้ัน ถามีทัศนคตลิบก็จะหลีกเลีย่ง ทัศนคติเปน
สิ่งที่เรียนรูและเปนการแสดงออกของคานิยมและความเชื่อของบุคคล 
   สําเริง บุญเรืองรัตน (2542: 26) ไดใหความหมายเกี่ยวกับเจตคตวิา เปน
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิง่ตางๆ ความรูสึกนี้มีตั้งแตความรูสึกที่ดี เห็นดวย ชื่นชอบตอสิ่ง
เหลานั้น หรืออาจจะมีความรูสึกที่ไมดี ไมเห็นดวย ไมนิยมชมชอบตอสิ่งน้ัน ในขณะเดียวกันก็มีผูมี
ทัศนคติอยูในระดับปานกลาง ไมยินดียินราย เปนความรูสึกเฉยเมยตอสิ่งตาง ๆ  
   ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 54) ไดใหความหมายวา เจตคติ 
หมายถึง ความรูสึกเชื่อ ศรทัธาตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงจนเกิดความพรอมทีจ่ะแสดงการกระทําออกมา ซ่ึง
อาจจะไปในทางที่ดีหรือไมดีก็ได เจตคตไิมเปนพฤติกรรมแตเปนตวัการที่จะทําใหเกิดพฤติกรรม 
   ปรียาพร วงศอนุตโรจน (2543: 238) กลาววา เจตคตมีิความหมายไดหลาย
ความหมาย คอื  
    1.  ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ หลังจากที่บุคคลไมมีประสบการณใน
สิ่งน้ัน ความรูสึกนี้จึงแบงเปน 3 ลักษณะ คือ  
     1.1  ความรูสกึในทางบวก เปนการแสดงออกในลกัษณะของความพึงพอ 
ใจ เห็นดวย ชอบ สนับสนุน 
     1.2  ความรูสกึในทางลบ เปนการแสดงออกในลักษณะไมพึงพอใจ ไม
เห็นดวย ไมชอบ และไมสนบัสนุน 
     1.3  ความรูสกึที่เปนกลาง คือ ไมมีความรูสึกใด ๆ  
    2.  บุคคลจะแสดงความรูสึกออกทางดานพฤติกรรม ซ่ึงจะแบงพฤตกิรรมเปน 
2 ลักษณะ คือ  
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     2.1  พฤติกรรมภายนอก เปนพฤติกรรมทีส่ังเกต มีการกลาวคําสนับสนุน 
ทาทาง หนาตาบอกความพงึพอใจ 
     2.2  พฤติกรรมภายใน เปนพฤติกรรมที่สงัเกตไมได ชอบหรือไมชอบก็ไม
แสดงออก หรือความรูสึกที่เปนกลาง 
   สรุปไดวา เจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึก
ของนักเรียนและครูผูสอนทีมี่ตอการเรียนรูแบบโครงงาน ซ่ึงความรูสกึเปนผลมาจากการเรียนรู 
ประสบการณใหแสดงพฤตกิรรมตางๆ ไปในทศิทางใดทิศทางหนึ่ง ซ่ึงสงผลใหแสดงพฤติกรรม
ออกมา 2 ลักษณะ คือ เจตคติในทางบวก หรือเจตคตทิี่ดี ซ่ึงจะแสดงออกมาในลักษณะของการชอบ 
ความพึงพอใจ เห็นดวย และเจตคติในทางลบ หรือเจตคติที่ไมดี ซ่ึงจะแสดงพฤติกรรมออกมาใน
ลักษณะของการไมชอบ ไมพึงพอใจ และไมเห็นดวย 
  4.3.2  ประเภทของเจตคต ิ
   ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 239-241) ไดจัดแบงประเภทของเจตคตไิว 2 
ประเภท ดังน้ี 
    1.  เจตคติทัว่ไป (General Attitude) ไดแก สภาพทางจิตใจโดยทัว่ไป เปน
แนวคิดประจาํตัวของบุคคล เจตคติโดยทั่วไปไดแก ลกัษณะของบคุลิกภาพอันกวางขวาง เชน การ
มองโลกในแงดี การเครงในระเบียบประเพณี เปนตน 
    2.  เจตคติเฉพาะอยาง (Specific Attitude) ไดแก สภาพทางจิตใจทีบุ่คคลมี
ตอวตัถุ สิ่งของ บุคคล สถานการณและสิง่อ่ืนๆ เจตคตเิฉพาะอยางนีจ้ะแสดงออกในลักษณะชอบไม
ชอบสิ่งน้ันคนนั้น ถาชอบหรือเห็นดีดวยก็เรียกวามีเจตคติที่ดีตอสิ่งน้ัน แตถาไมชอบและเห็นวาไมดี
ตอสิ่งน้ันเปนการจําเพาะเจาะจง เชน นักเรียนไมชอบครูคนนี้ก็เรียกวาเจตคติที่ไมดีตอครูคนนี้ ถามี
เจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ก็แสดงวานักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษ เปนตน 
   นอกจากนี้ เจตคติยังแบงไดเปน 5 ชนิด คือ  
    1.  เจตคติในดานความรูสกึ หรืออารมณ (Affective Attitude) ประสบการณที่
คนหรือสิ่งของไดสรางความพึงพอใจและความสขุใจ จะทําใหมีเจตคติที่ดีตอสิ่งน้ันคนนั้น ตลอดจน
คนอ่ืนๆ ที่คลายคลึงกัน แตถาประสบการณในคนนั้นสิ่งน้ันทําใหเกิดความทุกขเจ็บปวด ไมพอใจก็
จะทําใหมีเจตคติที่ไมดีตอคนนั้นสิ่งน้ัน เชน นักเรียนไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร เรียกวา เจตคติที่
ไมดีตอการเรียนคณิตศาสตร เน่ืองจากเคยสอบตกเรยีนไมเขาใจ ถูกครูดุและเขมงวด เปนตน 
    2.  เจตคติทางปญญา (Intellectual Attitude) เปนเจตคติที่ประกอบดวย
ความคิดและความรูเปนแกน บุคคลอาจมีเจตคติตอบางสิ่งบางอยางโดยอาศัยการศึกษา ความรูจน
เกิดความเขาใจและมีความสัมพันธกับจิตใจ คือ อารมณและความรูสึกรวม หมายถึง มีความรูจนเกิด
ความซาบซึ้งเห็นดีเห็นงามดวย เชน เจตคติที่ดีตอศาสนา เจตคติที่ดีตอยาเสพติด 
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    3.  เจตคติทางการกระทํา (Action – oriented Attitude) เปนเจตคตทิี่พรอมจะ
นําไปปฏิบตัิเพ่ือสนองความตองการของบุคคล เจตคตทิี่ดีตอการพูดจาไพเราะออนหวาน เพ่ือใหคน
อ่ืนเกิดความนิยมชมชอบ เจตคติที่ดีตองานในสํานักงาน 
    4.  เจตคติทางดานอารมณ (Balanced Attitude) ประกอบดวย ความสัมพันธ
ทางดานความรูสึก หรืออารมณ เจตคตทิางปญญาและเจตคติทางการกระทําเปนเจตคติที่เพ่ือ
ตอบสนองความตองการพื้นฐานที่เปนทีย่อมรับของสังคม ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่นําไปสู
จุดมุงหมายของตน และเสรมิแรวกระทําเพื่อสนองความตองการของตนตอไป 
    5.  เจตคติในการปองกันตวั (Ego – defensive Attitude) เปนเจตคติเกี่ยวกับ
การปองกันตนเองใหพนจากความขัดแยงภายในใจประกอบดวยความสัมพันธทั้ง 3 ดาน คือ 
ความสัมพันธดานความรูสกึหรืออารมณ ดานปญหาและดานการกระทํา เชน ความกาวราวของ
นักเรียน เกิดจากถูกเพื่อนรังแกจึงแสดงออกเปนการระบายความขดัแยงหรือความตึงเครียดภายใน
ไดอยางหนึ่ง ทําใหจิตใจดีขึน้ 
   จากขอความขางตนสรุปไดวา ประเภทของเจตคติมีอยู 2 ประเภท คือ ประเภทที่
ขึ้นอยูกับเจตคติทัว่ไป ไดแก สภาพทางจิตใจโดยทัว่ไป เปนแนวคิดประจําตวัของบุคคล และ 
เจตคติเฉพาะอยาง ไดแก สภาพทางจิตใจที่บุคคล สิ่งตาง ๆ ตามสถานการณ และจะแสดง
พฤติกรรมออกในลักษณะชอบไมชอบสิ่งน้ัน  
  4.3.3  ลักษณะของเจตคต ิ
   สุรางค โควตระกูล (2541: 367) ไดกลาวถงึลักษณะของเจตคติหรือทศันคติวา 
    1.  ทัศนคตเิปนสิ่งที่เรียนรู 
    2.  ทัศนคตเิปนแรงจูงใจที่จะทําใหบคุคลกลาเผชิญกบัสิ่งเราหรือหลีกเลี่ยง 
ดังน้ัน ทัศนคติจึงมีทั้งบวกและลบ เชน ถานักเรียนมีทัศนคติบวกตอวิชาคณิตศาสตร นักเรียนจะ
ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร และเม่ืออยูชั้นมัธยม ก็จะเลอืกเรียนแขนงวิทยาศาสตร ตรงกันขามกบั
นักเรียนที่มีทศันคติลบตอคณิตศาสตรก็จะไมชอบหรือไมมีแรงจูงใจที่จะเรียน เม่ืออยูชั้นมัธยมศึกษา
ก็จะเลือกเรียนสายอักษรศาสตรทางภาษา เปนตน 
    3.  ทัศนคติประกอบดวยองคประกอบ 3 อยางคือ องคประกอบเชิงความรูสึก 
อารมณ (Affective Component) องคประกอบเชิงปญญาหรือการรูคิด (Cognitive Component) 
องคประกอบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Component)  
    4.  ทัศนคตเิปลี่ยนแปลงไดงาย การเปลีย่นแปลงทศันคติอาจจะเปลีย่นแปลง
จากบวกเปนลบ หรือจากลบเปนบวก ซ่ึงบางครั้งเรียกวา การเปลีย่นแปลงทศิทางของทัศนคติ หรือ 
อาจจะเปลี่ยนแปลงความเขมขน(Intensity) หรือความมากนอย ทัศนคติบางอยางอาจจะหยุดเลิกไป 
    5.  ทัศนคตเิปลี่ยนแปลงตามชุมชนหรือสังคมที่บุคคลนัน้เปนสมาชิก 
เน่ืองจากชุมชนหรือสังคมหนึ่งๆ อาจจะมีคานิยมที่เปนอุดมการณพิเศษเฉพาะ ดังน้ันคานิยมเหลานี้
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อาจจะมีอิทธิพลตอทศันคติของบุคคลทีเ่ปนสมาชิก ในกรณีที่ตองการการเปลี่ยนทัศนคติจะตอง
เปลี่ยนคานิยม 
    6.  สังคมประกิต (Socialization) มีความสําคัญตอพัฒนาการทัศนคติของเด็ก 
โดยเฉพาะทศันคตติอความคิดและหลักการที่เปนนามธรรม เชน อุดมคติ ทัศนคตติอเสรีภาพในการ
พูด การเขียน เด็กที่มาจากครอบครวัที่มีสภาพเศรษฐกิจสังคมสูง จะมีทัศนคตบิวกสูงสุด (Zellman 
& Sears ,1971) 
   ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 242-245) กลาววา ลกัษณะของเจตคติมีดังน้ี 
    1.  เจตคติเกดิจากการประสบการณ สิ่งเราตาง ๆ รอบตัว บุคคล การอบรม
เลี้ยงดู การเรยีนรูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเปนสิ่งที่กอใหเกิดเจตคติ แมวา
ประสบการณที่เหมือนกัน ก็จะมีเจตคตทิี่แตกตางกันไปดวย สาเหตุหลายประการ เชน สติปญญา 
อายุ เปนตน 
    2.  เจตคติเปนการตระเตรยีมหรือความพรอมในการตอบสนองตอสิ่งเรา เปน
การเตรียมความพรอมภายในจิตใจมากกวาภายนอกทีจ่ะสังเกตได สภาวะความพรอมที่จะตอบ 
สนองมีลักษณะที่ซับซอนของบุคคลที่จะชอบหรือไมชอบ ยอมรับหรือไมยอมรับ และจะเกี่ยวเนื่อง
กับอารมณดวย เปนสิ่งที่อธบิายไมคอยจะไดและบางครั้งไมคอยมีเหตุผล 
    3.  เจตคติมีทศิทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมินคือลักษณะ
ความรูสึกหรอือารมณที่เกิดขึ้น ถาเปนความรูสึกหรือการประเมินวาชอบ พอใจ เห็นดวยก็คือเปน
ทิศทางในทางที่ดี เรียกวา เปนทิศทางในทางบวกและถาการประเมนิออกมาในทางไมดี เชน ไมชอบ 
ไมพอใจ ก็มีทิศทางในทางลบ เจตคติทางลบไมไดหมายความไมควรมีเจตคติน้ัน แตเปนเพียง
ความรูสึกในทางไมดี เชน เจตคติในทางลบตอการเลนการพนัน การมีเจตคติในทางบวกก็ไมได
หมายถึงเจตคติที่ดีและพึงปรารถนา เชน เจตคติทางบวกตอการโกหก การสูบบุหร่ี เปนตน 
    4.  เจตคติมีความเขม คือ มีปริมาณมากนอยของความรูสึก ถาชอบมาก
หรือไมเห็นดวยอยางมากก็แสดงวามีความเขมสูง ถาไมชอบเลยหรอืเกลียดที่สุดก็แสดงวามีความสูง
ไปอีกทางหนึ่ง 
    5.  เจตคติมีความคงทน เจตคติเปนสิ่งทีบุ่คคลยึดม่ันถอืม่ัน และมีสวนในการ
กําหนดพฤตกิรรมของคน การยึดม่ันในเจตคตติอสิ่งใดทําใหการเปลี่ยนแปลงเจตคติเกิดขึน้ไดยาก 
    6.  เจตคติมีทัง้พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายใน
เปนสภาวะทางจิตใจซึ่งหากไมไดแสดงออกก็ไมสามารถรูไดวาบุคคลนั้นมีเจตคติอยางไรในเรื่องนั้น 
เจตคติที่เปนพฤติกรรมภายนอกจะแสดงออกเนื่องจากถูกกระตุน ยงัมีสาเหตุอ่ืน ๆ รวมอยูดวย เชน 
บุคคลแสดงความไมชอบดวยการดุดาคนอ่ืน นอกจากไมชอบคนนัน้แลวอาจจะเปนเพราะถูกทาทาย 
    7.  เจตคติจะตองมีสิ่งเราจึงมีการตอบสนองขึ้น แตก็ไมจําเปนวาเจตคติที่
แสดงจากพฤติกรรมภายใน และพฤติกรรมภายนอกจะตรงกัน เพราะกอนแสดงออกบุคคลนั้น
ปรับปรุงใหเหมาะกับปทัสถานของสังคมแลว 
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   สรุปไดวา เจตคติเปนสิ่งทีต่องเรียนรู เปนสิ่งที่เกิดจากประสบการณ สิ่งเราตาง ๆ 
รอบตวั บุคคล การอบรมเลี้ยงดู การเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมเปนความรูสกึที่
แสดงโดยตรงตอสิ่งเราเปนอยาง ๆ ไป และเจตคติอาจจะเปลี่ยนแปลงได จากบวกเปนลบ หรือจาก
ลบเปนบวกขึน้อยูกับสิ่งเรา  
  4.3.4  องคประกอบของเจตคต ิ
   ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 241) กลาววา โดยทั่วไป เจตคติประกอบดวย
องคประกอบ 3 ประการ คือ  
    1.  องคประกอบดานความรูความเขาใจ (Cognitive Component) เปน
องคประกอบดานความรูความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งเรานั้น ๆ เพ่ือเปนเหตุผลที่จะสรุปความและ
รวมเปนความเชื่อหรือชวยในการประเมินสิ่งเรานั้นๆ  
    2.  องคประกอบดานความรูหรืออารมณ (Affective Component) เปน
องคประกอบดานความรูสกึหรืออารมณของบุคคลที่มีความสัมพันธกับสิ่งเรา ตางเปนผลเนื่องจาก
การที่บุคคลประเมินผลสิ่งเรานั้นแลววาพอใจหรือไมพอใจ ตองการหรือไมตองการ เปนตน 
    องคประกอบทั้งสองดานนี้มีความสัมพันธกัน เจตคตบิางอยางจะประกอบดวย
ความรู ความเขาใจมาก แตประกอบดวยองคประกอบดานความรูสกึหรืออารมณนอย ดานความรู
ความเขาใจสงู แตมีองคประกอบดานความรูสึกหรืออารมณต่ํา สวนเจตคตทิางนิยมแฟชั่นเสื้อผา  
จะมีองคประกอบดานความรูสึกหรืออารมณสูงแตองคประกอบดานใดเปนสําคัญและเหมาะสมกับ
ธรรมชาตขิองการเรียนรูน้ัน 
    3.  องคประกอบพฤติกรรม (Behavioral Component) เปนองคประกอบ
ทางดานความพรอมหรือความโนมเอียงที่บุคคลจะประพฤติปฏบิัติ หรือตอบสนองตอสิ่งเราใน
ทิศทางที่จะสนับสนุนหรือคดัคาน ทั้งน้ีขึน้อยูกับความเชื่อหรือความรูสึกของบุคคลที่ไดจากการ
ประเมินผลพฤติกรรมที่คิดจะแสดงออกมา จะสอดคลองกับความรูสึกที่มีอยู เชน คนที่มีเจตคติที่ไมดี
ตอศาสนาก็จะไมสนใจเขาวัดฟงธรรมหรือผูที่มีเจตคติตอการเรยีนดีก็จะมานะพยายามที่จะเรียนใหดี
และเรียนตอในระดับสูงขึ้นไป 
   เจตคติทีบุ่คคลมีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะตองประกอบดวยทั้ง
สามองคประกอบนี้เสมอ แตจะมีปริมาณมากนอยแตกตางกันไป โดยปกติบคุคลมักจะแสดง
พฤติกรรมในทิศทางมี่สอดคลองกับเจตคติที่มีอยู แตกไ็มเสมอไปทุกกรณี ในบางครั้งเรามีเจตคติ
อยางหนึ่ง แตก็ไมไดแสดงพฤติกรรมตามเจตคติที่มีอยู เชน เจตคตไิมดีตอเพ่ือนบางคนจนอยากจะ
แกลง แตก็ไมไดทําเพราะเปนสิ่งที่จะถูกตาํหนิได ดังน้ันการที่เราจะไดทราบถึงความคิด ความรูสึก 
ความเชื่อหรือเจตคติของบคุคล จึงไมใชแนนอนและอาจจะไมถูกตองเสมอไป 
   สรุปไดวา องคประกอบของเจตคติ ประกอบดวย 3 องคประกอบ คอื ดานความรู
ความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งเรานั้นๆ เพ่ือเปนเหตุผลที่จะสรุปความ องคประกอบที่สอง คือ 
องคประกอบดานความรูสกึหรืออารมณของบุคคลที่มีความสัมพันธกับสิ่งเรา เปนผลจากที่บคุคล
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ประเมินผลสิ่งเรานั้นแลววาพอใจหรือไมพอใจ และองคประกอบทางดานความพรอมที่บุคคลจะ
ประพฤติปฏบิตัิ หรือตอบสนองตอสิ่งเราในทิศทางที่จะสนับสนุนหรอืคัดคาน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความ
เชื่อหรือความรูสึกของบุคคลที่ไดจากการประเมินผลพฤติกรรมที่คิดจะแสดงออกมา   
  4.3.5  ประโยชนของเจตคติ 
   ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 54) ไดกลาวถึงประโยชนของเจตคติ 
พอสรุปไดวา 
    1.  เจตคติเปนคํายอของการอธิบายความรูสึกยาวๆ คลุมพฤติกรรมตางๆ ได
มาก เชน จะพูดวาเขามีเจตคติตอครอบครัว มีความหมายถึงเขารักครอบครวั ใชเวลามากในการอยู
กับครอบครวั มีความสุขใจที่ไดอยูกับครอบครัว เห็นพองตองกันกับความคิดเห็นของครอบครวั ทํา
อะไรหลายอยางเพื่อครอบครัว ฯลฯ จะเห็นวาแคคําเดียววาเจตคติเทานั้นจะมีความหมายคลอบคลุม
มากมาย 
    2.  เจตคติใชพิจารณาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลทีมี่ตอสิ่งอ่ืนหรือมีตอเปา
เจตคติของคนคนนั้น น่ันคอืรูเจตคตขิองคนสามารถสงเสริมหรือยับยัง้สิ่งที่เขาจะแสดงออกมาได 
    3.  เจตคติสามารถมองสังคมได เพราะเจตคติเปนสิ่งคงเสนคงวา พฤติกรรม
ของบุคคลที่จะแสดงออกจากเจตคติ จึงสามารถนํามาอธิบายความคงเสนคงวาของสังคมไดดวย 
    4.  เจตคติมีความดีงามในตวัของมันเอง เจตคตขิองคนที่มีเปาเจตคตริอบๆ 
ตัวเราเอง สะทอนใหเห็นโลกทัศนของคน ๆ น้ัน มีคุณคาในการศึกษาจุดมุงหมายของชีวติเขา 
    5.  จากที่รูวาเจตคตเิกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ดังน้ัน การให
การศึกษาเพือ่ใหเกิดเจตคติที่ดีงามตอสงัคม จึงตองศึกษาสัญชาตญิาณและปรบัสิ่งแวดลอม เพ่ือให
มีอิทธิพลตอเจตคตขิองคนตามที่ตองการ 
    6.  ในสาขาวชิาสังคมวิทยา นักสังคมวิทยาหลายคนใหความเห็นวาเจตคติ
เปนศูนยความคิดและเปนฐานของพฤตกิรรมสังคม การจะปรับระบบกลไกของสังคมจึงควร
เปลี่ยนแปลงเจตคตขิองแตละบคุคล 
   สรุปไดวาประโยชนของเจตคต ิคือ การรูเจตคตขิองคนนั้นใชเพ่ือทํานาย
พฤติกรรมที่เขาจะแสดงออก เปนการรูไวกอนเพ่ือหาทางปองกันและแกไข ทางโรงเรียนควรสงเสริม
ใหศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอวชิาที่เรยีนหรือครูอาจารยผูสอน เพ่ือใชในการปรับปรุงแกไข
วิธีการเรียนการสอนใหเด็กมีเจตคติที่ดีขึน้ ซ่ึงการมีเจตคติตอวิชาจะใหการเรียนวิชานั้นดีขึ้นดวย 
 

5.  เอกสารเกี่ยวกับตวัแปรอิสระที่ใชในการวิจัย 
 5.1  ดานครูผูสอน 
  5.1.1  ระดับชวงชั้นทีท่ําการสอน 

   อเนก ธรรมนิต (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทางวิชาการของครูโรงเรียน
คาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี สังกัดสํานักบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พบวาครู
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โรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี ทีมี่ระดับชวงชัน้ตางกัน มีการพัฒนาทางวชิาการไมแตกตาง
กัน และพรณิชา ชาตะพันธุ (2549: บทคดัยอ) ไดเปรียบเทียบการใชสารสนเทศเพือ่การจัดการเรียน
การสอนของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตยานนาวา เม่ือจําแนกตามชวง
ชั้นที่สอน พบวา มีการใชสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวม และรายดานไมแตกตาง
กัน  

5.1.2  ประสบการณในการสอน 
 สุพจน เต็มแยม (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถภาพของครูในโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา  
ครูผูสอนที่มีประสบการณในการสอนตางกัน มีความคดิเห็นเกี่ยวกบัการพัฒนาสมรรถภาพดานการ
สอนโดยรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และครทูี่มีประสบการณในการ
สอน 5-10 ป มีปญหาการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ดานเตรียมการสอน มากกวาครูที่มี
ประสบการณในการสอน มากกวา 10 ป สวนครทูี่มีประสบการณในการสอน 5-10 ป มีปญหาการ
สอนที่เนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง ดานการสอนนอยกวา ครูที่มีประสบการณในการสอน มากกวา 10 
ป และครทูี่มีประสบการณในการสอน 5-10 ป มีปญหาการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง ดานการ
ประเมินผล มากกวา ครูที่มีประสบการณในการสอน มากกวา 10 ป อยางมีนัยสาํคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 (ลางสาด พุมดอกไม.  2546: 64)  
 ครูที่มีประสบการณการสอน 20-30 ป และครทูี่มีประสบการณการสอนมากกวา 30 ป มี
การปฏิบตัิในการจัดกระบวนการเรียนรูตามสภาพจริงโดยรวม 5 ดาน คือ กระบวนการเรียนรูที่
สมดุลและมีความสุข กระบวนการเรียนทีจ่ะเรียนรู การเรียนรูที่จะทําและอยูรวมกัน การเรียนรูที่จะมี
บุคลิกภาพสวนตัวที่ไดพัฒนาดีขึ้น และการเรียนรูที่จะแสวงหาวธิเีรยีน มากกวาครูที่มีประสบการณ
การสอนต่ํากวา 20 ป (ชบา เด็ดดวง.  2549: บทคัดยอ) และสุรพงษ เศรษฐภักดี (2543: บทคดัยอ) 
ไดศึกษาประสบการณในการจัดประสบการณการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง พบวา ครู
ที่มีประสบการณตางกัน มีการดําเนินการจัดประสบการณการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ปราณี ตนัติตระกุล (2546: 95) ไดศึกษาสภาพและปญหา
ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขาย 
จังหวัดราชบุรี พบวาครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือขาย จังหวัดราชบุรี ที่มีประสบการณการทํางาน
ตางกันมีความคิดเห็นวาสถานศึกษามีสภาพและปญหาการจัดทําหลักสูตรไมแตกตางกัน เน่ืองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 15) ในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2545 มาตรา 27 กําหนดใหสถานศึกษามหีนาที่จัดทําหลักสตูรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาใน
ชุมชนและสังคมจึงเปนเหตใุหครูที่อยูในสถานศึกษาเขารับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับหลักสูตร 
และไดรับความรูเกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยผานกระบวนการประชุมเชิงปฏบิัตกิาร 
การอบรมสัมมนามาคลายๆ กัน พบวา ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีสภาพและปญหาการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไมแตกตางกนั 
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  จากการศึกษาวรรณกรรม สรุปไดวา ระดับชวงชัน้ที่ทาํการสอน และประสบการณใน 
การสอนของครู เปนปจจัยสงผลตอการเรียนรูแบบโครงงาน ถาครูทีส่อนระดับชั้นตางกันและ 
มีประสบการณในการสอนตางกัน มีความคิดเห็นตอความสามารถในการเรียนรูแบบโครงงานกลุม 
สาระการเรียนรูภาษาไทยตางกัน ยอมทําใหเจตคตทิีมี่ตอการเรียนรูแบบโครงงานแตกตางกัน  
ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกตวัแปร 2 ตัวดังกลาวเปนตวัแปรตน 
 5.2 ดานนักเรียน 
  5.2.1  เพศ  
   ธนพล  เฉิดเจริญ (2547: 126) ไดทําวิจัยการศึกษาและพัฒนาการเรยีนรูดวยการนํา 
ตนเองของนักเรียนชวงชั้นที ่2 โรงเรียนหนองทุมสงเคราะห พบวา นักเรียนที่มีเพศตางกัน มีการ 
เรียนรูดวยการนําตนเองทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
และงานวิจัยคณุลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนโรงเรยีนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) สังกัด 
กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนที่มีเพศตางกัน มีคณุลักษณะความรับผิดชอบ วินัย กตัญู และ 
ดานจิตใจเปนประชาธปิไตย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนความมีเหตุผล แตกตาง 
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (ธิดา เลศิพรประสพโชค.  2547: บทคัดยอ) และการศึกษา 
ประสิทธิผลการสอนรายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ โรงเรียนนนทรวีทิยา กรุงเทพมหานคร พบวา  
นักเรียนที่มีเพศตางกันแตกตางกันในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานผลสัมฤทธิ์ตาม 
ความมุงหมายของรายวิชาอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 โดยนักเรียนชายมีคาเฉลี่ยความ 
คิดเห็นสูงกวานักเรียนหญิง และงานวิจัยของ นภาพร ทองเกงกลา. (2549: บทคัดยอ) การ 
เปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเจาของภาษาของนักเรยีน 
โรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมุทรสงคราม จําแนกตามเพศ พบวา โดย 
ภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน  

5.2.2  ระดับชวงชั้นทีเ่รียน 
  ชุติมน ศรีแกว (2546: 76) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอทัศนคตติอการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสารวทิยา เขตจตุจักร 
พบวา นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่อยูระดับชั้นตางกัน มีทัศนคตติอการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 และนักเรยีนทีมี่ระดับชั้นตางกัน 
มีการเรียนรูดวยการนําตนเองทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.05 (ธนพล เฉิดเจริญ.  2547: 126) และการเปรียบเทยีบความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
โดยเจาของภาษาของนักเรยีนโรงเรียนถาวรานุกูล สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมุทรสงคราม ที่
ศึกษาในระดบัชั้นที่กําลังศกึษาที่แตกตางกันเปนรายคู พบวา นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่1 มีความ
คิดเห็นแตกตางจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 มีความคิดเห็นสูงกวานักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 และนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 (นภาพร ทองเกงกลา.  2549: บทคัดยอ) 
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 5.2.3  ระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  การใหระดับผลการเรียนหรอืเกรดนั้น จะเปนการสื่อสารขอมูลสารสนเทศที่เกีย่วของ
กับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน ซ่ึงจะเปนสิ่งที่สะทอนถึงความกาวหนาทางวิชาการของ
ผูเรียนวามีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการเรยีนรูชวงชั้นน้ัน ๆ เพียงใด (กระทรวงศึกษา 
ธิการ.  2548: 68) จากการศึกษางานวิจัย นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 โดย
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความคิดเห็นดาน
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ สูงกวานักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ํา(สมลักษณ 
มธุรสสุวรรณ.  2548: 88) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงผลตอทศันคตติอการเรยีนรูที่เนนผูเรยีน
เปนสําคญัของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 คือนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงจะมีทัศนคติทางบวกตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวา
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา (ชุติมน ศรีแกว.  2546: 83) และนักเรียนที่มีระดับผลการ
เรียนพอใช มีคาเฉลีย่ความคิดเห็นต่ํากวานักเรียนที่มีระดับผลการเรยีนดีและดีเยีย่ม (วนิดา เด็ด
ดวง.  2549: บทคัดยอ)  
  จากการศึกษาวรรณกรรม สรุปไดวา เพศ ระดับชวงชัน้ที่เรียน และระดับ 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน เปนปจจัยสงผลตอการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการ 
เรียนรูภาษาไทย ถานักเรียนมีเพศ ระดับชวงชั้นที่เรียน และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกนั มี 
ผลตอความสามารถในการทําโครงงาน ผลของการทําโครงงาน และเจตคติตอการเรียนรูแบบ 
โครงงานตางกัน ยอมทาํใหการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยระดับ 
ประถมศึกษา แตกตางกัน ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกตวัแปร 3 ตัว ดังกลาวเปนตวัแปรตน 
 

6.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 6.1  งานวจิัยในประเทศ 
  ศุภศิริ โสมาเกตุ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิใ์นการเรียนและ
ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการเรียนรูโดย
โครงงานกับการเรียนรูตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรยีนรูโดยโครงงานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่เรียนรูตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
และนักเรยีนเรียนรูภาษาองักฤษโดยโครงงานมีประสทิธิผลในการเรยีนรอยละ 25 และนักเรียนที่
เรียนรูตามคูมือครูมีประสิทธิผลในการเรยีนรอยละ 13 
  สุธาทิพย สุดหนองบัว (2545: 91-93) ไดศึกษาการพฒันาการเรียนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยโครงงาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองรอยเอ็ด 
จํานวน 41 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรยีนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาองักฤษเปนรอยละ 
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81.42 ซ่ึงสูงกวาเกณฑความรอบรูที่กําหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจํานวนนักเรียนที่มี
คะแนนผานเกณฑความรอบรูที่กําหนดไว คิดเปนรอยละ 82.93 ซ่ึงสูงกวาเกณฑจํานวนนักเรียนที่
กําหนดไวรอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด และจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชโครงงานใน 3 ประเด็น พบวา ประเด็นแรกเน้ือหาของโครงงาน
นักเรียนสวนใหญมีความคดิเห็นวา โครงงานชวยสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในระดบัมาก
ที่สุด ประเด็นที่ 2 ในดานกระบวนการในการทําโครงงานของนักเรียน นักเรียนสวนใหญมีความ
คิดเห็นวาโครงงานฝกความเปนผูนําและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในระดับมากถึงมากที่สุด 
ประเด็นที่ 3 ในดานการนําเสนอโครงงาน นักเรียนสวนใหญมีความคดิเห็นวาการนาํเสนอโครงงาน
ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและสามารถนําโครงงานไปใชในชีวติจริงไดในระดับมากทีสุ่ด  
  เฉลิม อุทกัง (2545: 90-91) ไดศึกษา การสรางแผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง คําและชนิดของคํา โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน กลุม
ตัวอยางทีใ่ช คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนชุมชนบานโคกสี 
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน จํานวน 35 คน ผลการวิจัยพบวา 
แผนการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที ่6 เรื่องคําและชนิดของคําโดยใชกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน มีประสิทธิภาพ 89.32/82.78 การเรียนรูตามแผนการสอนวิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เร่ืองคําและชนดิของคาํ ดวยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน ทําใหผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนโดยแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  เพ็ญแข ลือหาญ (2546: 84-100) ไดศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรูและการ
ประเมินโครงงานสําหรับครรูะดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนนาหลวง สํานกังานเขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร ผลการวจัิยพบวา ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานไดสําเร็จ
จํานวน 9 คน ยังอยูระหวางดําเนินการอีก 13 คน ยังไมไดดําเนินการอีก 5 คน จึงถือวาสําเร็จใน
ระดับหนึ่งเทานั้น คิดเปนดําเนินการสําเรจ็ รอยละ 33.33 ยังอยูระหวางดําเนินการอีกรอยละ 48.15 
และยังไมไดดําเนินการรอยละ 18.52 ครูผูรวมทดลองการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เริ่ม
มีเจตคติตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน และเชื่อวาเด็กระดับประถมศึกษากส็ามารถทําโครงงาน
ได ถึงแมวาเด็กนักเรียนบางคนที่ยังอานเขียนหนังสอืไมคลองจะมีปญหาอยูบางแตเด็กกลุมน้ีก็ชวย
เพ่ือนทําหนาที่อยางอ่ืนได และมีความสขุ มองเห็นคุณคาในตนเอง 
  กมลรัตน สันติคุณากุล (2547: 57-58) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนาหลวง สํานักงาน 
เขตทุงครุ กรงุเทพมหานคร กลุมตวัอยาง คือนักเรียนชันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนาหลวง 
สํานักงานเขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 38 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในดานการใชภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญที ่
ระดับ .01 หลงัจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนโครงงานภาษาอังกฤษ  นักเรียนมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในรปูของ Past Simple Tense ทั้งการอาน การเขียน การตั้ง
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คําถามและตอบคําถาม การใชคําศัพทและประโยคในรูปของ Past Simple Tense การแตงเรื่องราว
ที่ตนเองสนใจไดอยางถูกตอง และสามารถนําเสนอผลงานของตนเองไดอยางถูกตองคลองแคลว 
และนักเรยีนมีคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบตัิกิจกรรม ใบงาน และแบบฝกหัด โดยเฉลี่ยทั้ง 3 แผน 
การจัดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 70.74 
  สมพิศ พูลเจรญิ (2547: 39) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการใชโครงงาน กลุมตวัอยางเปนนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 20 คน โรงเรียนบานชวีิทยา อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ซ่ึงไดมาดวย
ความสมัครใจ ผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรยีนอยูในระดบัดี 
หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง คือ มีคาเฉลีย่ 3.82 โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และ
ความสามารถทางการเขียนของผูเรียนในโครงงานที่ 2 สูงกวาโครงงานที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และผูเรยีนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน 
  พวงเพชร เอ่ียมภูงา (2547: 82-83) ไดศึกษา การพฒันาแผนการเรียนรูภาษาไทย 
เรื่องการเขียนเชิงสรางสรรคโดยโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตวัอยางที่ใช คอื นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค อําเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร จํานวน 29 คน ผลการวิจัยพบวา แผนการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการเขยีนเชิงสรางสรรค 
โดยโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูศึกษาคนควาพฒันาขึ้น มีคุณภาพอยูในระดับเหมาะสมมาก
ที่สุด นักเรียนมีความสามารถในการทําโครงงาน ดานทักษะการปฏบิตัิโครงงานอยูในระดับดี โดย
ดานการจัดทําโครงงานอยูในระดับดี และดานคุณภาพผลงานการเขยีนเชิงสรางสรรคอยูในระดบัดี 
และนักเรยีนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงานอยูในระดับมากที่สุด 
  รัตติกาล สุทธสิวัสดิ์กุล (2547: 36-38) ไดศึกษา การพัฒนาทักษะดานคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 โดยการใชการสอนแบบโครงงาน กลุมตวัอยางที่ใช
ในการศึกษาคนควาเปนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา เขตทววีัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 34 คน ผลการศึกษาพบวา เม่ือใชกิจกรรมโครงงานเขามาประกอบการ
พัฒนาทักษะดานคําศัพทภาษาอังกฤษแลว นักเรยีนมีพัฒนาการทักษะดานคําศัพทภาษาอังกฤษ   
  ชัยรัตน สลุํานาจ (2547: 128) ไดศึกษา ผลของการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
ที่มีตอทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 
3 เขาวงพิทยาคาร อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 45 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรยีนที่
ปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรมีทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรหลังปฏิบัติกิจกรรมสูง
กวากอนปฏิบตัิกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และนกัเรียนที่ปฏบิตัิกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตรมีความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร อยูในระดับดี 
  อุรุยา กรดงาม (2547: 74) ไดศึกษาการสรางกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 24 คน 
โรงเรียนบวัแกวเกสร อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทมุธานี ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยของ
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ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตรของนักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สงูกวาเกณฑรอย
ละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
 6.2  งานวจิัยตางประเทศ 
  เครนเดิล และ ดอด (Krendl and Dodd.1987: Online) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
ประเมินการเขียนโครงงาน: การศึกษากระบวนการของการเขียน การศึกษาครั้งน้ีไดทําการ
ประเมินผลของการใชหลักสตูรการเขียนแบบใหมในเทนเนสซี่ หลังจากการใชกระบวนการเขียน
โครงงาน โดยใชเวลาศึกษา 3 ป เกี่ยวกับความประพฤติในการเขียน กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษา
ในครั้งน้ีเปนนกัเรียน 90 คน คนที่เรียนอยูในเกรด 3 ถงึเกรด 12 การสํารวจใชคาเฉลี่ยรายปของ
แบบสอบถามเจตคติตอการเขียนของนักเรียน ผูปกครอง และครู ผลการวิจัยพบวา จากการสํารวจ
เจตคติตอการเขียนของนักเรียนในปที่ 2 และปที่ 3 หลงัจากที่นักเรียนไดเรียนเกี่ยวกับการเขียน
โครงงาน พบวา ความสนใจในการเรียนเกี่ยวกับการเขยีน ความเชื่อม่ัน และการเห็นคุณคาใน
ตนเองเม่ือมีการรวมมือกันเพ่ิมขึ้น และนกัเรียนมีความรูสึกไมสบายใจเกี่ยวกับการกําหนดความ
สมบูรณของการเขียนนอยลง ความรูสึกวาเขียนไมดีลดลง และความรูสึกวาการเขยีนเปนเรื่องยาก
นอยลง และขัน้สุดทายของการศึกษาพบวา นักเรียนแตละระดับเขียนไดดีกวากอนเรียน นักเรยีน
หองที่ครูฝกใหเขียนตามรูปแบบการเขยีนโครงงานสามารถเขียนไดดีกวานักเรียนในหองที่ครไูมได
ฝกใหเขยีนตามรูปแบบการเขียนโครงงาน การสํารวจครูแสดงใหเห็นวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญระหวางครูทีฝ่กและครทูี่ไมไดฝก 
  หลุยส (Louise.  1990)ไดทําการวิจัยเกีย่วกับทักษะในการโตตอบของนักเรียนที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาทีส่องที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน (Student Responses in ESL Project 
work Instruction) เพ่ือตองการศึกษาทักษะในการโตตอบและเจตคตติอการสอบแบบโครงงาน โดย
วัดจากการสังเกต การสัมภาษณ การทํารายงาน และการทดสอบ ผลการศึกษาพบวา ทักษะทาง
ภาษาโดยรวมไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมควบคุมมีทักษะการ
เดาความหมายของคําศพัทจากบริบทสูงกวากลุมทดลอง ในขณะทีก่ลุมทดลองมีทักษะในการเขียน
เพ่ือสื่อความหมายสูงกวากลุมควบคุม 
  ทรูจิลโล (Trujillo.  1998: Online) ไดทําการวิจัยเรื่อง เจตคตขิองนักเรียนที่มีตอ
โครงงานคณิตศาสตร เพ่ือตรวจสอบปจจัยที่มีสวนเกีย่วของกับเจตคติของนักเรยีนที่มีตอโครงงาน
คณิตศาสตร เชน ความวิตกกังวล ความสนใจ การนําเสนอโครงงาน ครู เพศ กรรมพันธุ เปนตน
กลุมตวัอยางเปนนักเรียนจํานวน 304 คน ที่ถูกสํารวจความคิดเห็น ผลการวิจัยพบวา นักเรยีนสวน
ใหญมีเจตคตทิางบวกตอโครงงาน และความวติกกังวลกบัเจตคตขิองนักเรียนที่มีตอโครงงานมีคา
สัมพันธทางบวก เทากบั 0.12 ซ่ึงผลการวิจัยทั้งสองแบบมีนัยสําคญัทางสถติิที่ระดับ .05 
  เบเนเก (Beneke.  2000: Online) ไดทาํการวิจัยเรื่อง โปรแกรมนอกเวลาการศึกษา
เด็กวัยอนุบาลดวยการสอนแบบโครงงาน โดยไดทําการศึกษาประโยชนที่ไดรับจากการเขาเรียน
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โปรแกรมนอกเวลาและความแตกตางของการใชการเรียนแบบโครงงาน ครูไดฝกโปรแกรมการสอน
นอกเวลาหลังจากนั้นนํามาสอนแบบโครงงาน ไดนํามาสอนเวลา 1 ป โดยหัวขอในการปฏิบตัิคอื 
1. หลักสูตร 2. การประเมิน 3. บทบาทของครู 4. การจัดการเวลา 5. การวางแผนบทเรียน และ  
6. คุณภาพของโปรแกรม 1 ปหลังจากที่มีการฝกสอนแบบโครงงาน ครูจะมีความกระตือรือรนใน
กระบวนการและนําเขาไปรวมในหลักสูตร เขาไดเห็นคณุคาของกระบวนการเพราะเขาไดวางแผน
บทเรียนอยางมีทิศทาง มีพอและแมเขามามีสวนรวมดวย ผลการวิจัยพบวา หลังจากครูที่เขารวม
โปรแกรมสามารถใชวิธีการสอนแบบโครงงานไดดีกวาครูที่ไมไดเขารวมโปรแกรม และนักเรียนที่ได
เรียนกับครทูี่เขารวมโปรแกรมสามารถทําโครงงานไดดีกวา 
  จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา การเรียนรูแบบโครงงานนั้น เปนรูปแบบการสอนที่
สําคัญที่สงเสริมใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต รูจักการตัง้คําถาม รูจักตั้งสมมตฐิาน รูจักวิธีแสวงหา
ความรู เพ่ือตอบคําถามทีต่นอยากรู รูจักสรุป และทําความเขาใจกับสิ่งน้ันๆ ดวยตนเอง ซ่ึงสงผลให
ผูเรียนมีความสามารถในการทําโครงงาน มีความคิดริเริม่สรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง ความ
รับผิดชอบ และทํางานรวมกับผูอ่ืนได ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูแบบโครงงานมากขึ้น 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง  
 ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก 
 1.  ครูผูสอนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนปริยัตรัิงสรรค 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในปการศึกษา 2549 จํานวนทั้งสิ้น 9 คน 
 2.  นักเรียนระดับประถมศกึษา ทั้งหมดจํานวน 1,798 คน แยกตามระดับชวงชั้นที่เรียน 
จําแนกเปน 2 กลุม คือ 
  2.1  นักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) โรงเรียนปริยัตรัิงสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ในปการศึกษา 2549 จํานวนทั้งสิ้น 961 คน มีหองเรียนทั้งหมด 19 หอง 
  2.2  นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) โรงเรียนปริยัตรัิงสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ในปการศึกษา 2549 จํานวนทั้งสิ้น 797 คน มีหองเรียนทั้งหมด 18 หอง 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  ผูใหขอมูลในการศึกษาในครั้งน้ี ไดแก  
  1.  ครูผูสอนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา โรงเรยีนปริยัตรัิงสรรค 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2549 จํานวน 9 คน เปนครรูะดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
จํานวน 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่3 จํานวน 1 คน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่5 จํานวน 1 คน และ
ระดับประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 คน  
  2.  นักเรียนระดับประถมศกึษา ทั้งหมดจํานวน 298 คน แยกตามระดับชวงชั้นทีเ่รียน 
จําแนกเปน 2 กลุม คือ  
   2.1  นักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) โรงเรียนปริยัตรัิงสรรค อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ในปการศึกษา 2549 จํานวน 38 คน เลือกแบบเจาะจงจาก 19 หองเรียน ๆ ละ 2 คน เปน
นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 14 คน ระดับประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 12 คน และ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 12 คน ดังตาราง 2 
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   2.2  กลุมตวัอยางสําหรับการสํารวจ ไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) โรงเรียน
ปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในปการศกึษา 2549 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจาก
ตารางกําหนดขนาดของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ไดกลุมตวัอยาง 
จํานวน  260 คน ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชระดับชั้นเปนชั้นใน
การสุม ไดกลุมตัวอยางระดบัชั้นประถมศกึษาปที่ 4 จํานวน 86 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
จํานวน 88 คน และระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 86 คน จากนั้นใชวิธีการสุมแบบงาย
(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก ผลปรากฏดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตวัอยางนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  จําแนกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้น  ประชากร กลุมตวัอยาง 

 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1. ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  131 135 266 43 43 86 
2. ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 146 162 308 44 44 88 
3. ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 132 131 263 43 43 86 

รวม 109 428 797 130 130 260 

 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชศึกษาเกีย่วกบัการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เปนแบบสัมภาษณสําหรับใชใน
การสัมภาษณครูผูสอน จํานวน 1 ฉบบั และนักเรยีนชวงชั้นที่ 1 (ชั้น ป. 1-3) จํานวน 1 ฉบับ และ
แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป. 4-6) จํานวน 1 ฉบับ ดังน้ี 
 1.  ครูผูสอน ใชแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนตอการเรียนรูแบบโครงงาน  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ใน 3 ดาน ไดแก ความสามารถในการทํา
โครงงาน ผลของการทําโครงงาน และเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน 
 2.  นักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ชั้น ป. 1-3) ใชแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนตอการ
เรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ใน 3 ดาน ไดแก ความสามารถในการทํา
โครงงาน ผลของการทําโครงงาน และเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน 
 3.  นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป. 4-6) ใชแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพ ไดแก เพศ ระดับชั้นที่เรียน และระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ลักษณะขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  3 ดาน ไดแก 
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ความสามารถในการทําโครงงาน  ผลของการทําโครงงาน และเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน มี
ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert) 
ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครื่องมือ ตามลําดับ ดังน้ี 

 1.  ศึกษาเอกสาร งานวิจัย เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด และนิยามศัพทที่เกี่ยวของกบั
การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางและพฒันา
แบบสอบถามใหครอบคลุมตรงตามวัตถปุระสงคของการวิจัย 

  2.  ศึกษาวธิีการสรางแบบสมัภาษณและแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับของลิเคริท และศึกษาแบบสอบถามของปยาพร ถาวรเศรษฐ.  (2546: 107-114) และถนอมศรี 
นาคโต.  (2547: 82-84) เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
  3.  สรางแบบสัมภาษณและแบบสอบถามในแตละตอนโดยใหเน้ือหาของขอคําถาม
สอดคลองกับนิยามศัพทเกีย่วกับการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยให
ครอบคลุมทั้งของครูผูสอนและนักเรยีน ใน 3 ดาน ไดแก ความสามารถในการทําโครงงาน ผลของ
การทําโครงงาน และเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน   
  4.  นําแบบสมัภาษณและแบบสอบถามทีส่รางขึ้นขอความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษา 
สารนิพนธ เพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ใหถูกตองเหมาะสม ครอบคลุมเน้ือหาและการใชภาษาใน
แบบสอบถาม 
  5.  นําแบบสมัภาษณและแบบสอบถามทีป่รับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาสารนพินธแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน พิจารณา เพ่ือตรวจสอบและแกไขประเด็นขอ
คําถาม  
  6.  นําแบบสมัภาษณและแบบสอบถามทีผ่านการพิจารณาและคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข นําเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณา  
  นําแบบสัมภาษณที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองสัมภาษณครูผูสอน จํานวน 2 คน
และนักเรยีนชวงชั้นที1่ (ชั้น ป.1-3 ) จํานวน 5 คน เพ่ือดูวาเขาใจประเด็นที่สอบถามหรือไม แลว
นําไปใชเกบ็รวบรวมขอมูลกับผูใหขอมูลครูผูสอนและนักเรียนชวงชัน้ที่1 (ชั้น ป.1-3 ) ตอไป 
  7.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียน 
ชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป. 4-6) โรงเรียนปริยตัรัิงสรรค ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคา
ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient. 1970: 202) ไดคาความเชื่อม่ันดังน้ี 
   ดานความสามารถในการทาํโครงงาน จํานวน 10 ขอ คาความเชื่อม่ันเทากับ 
.8355 ดานผลของการทําโครงงาน จํานวน 15 ขอ คาความเชื่อม่ันเทากับ .9048 และเจตคติตอการ
เรียนรูแบบโครงงาน จํานวน 10 ขอ คาความเชื่อม่ันเทากับ .8053  ไดตัดขอคําถามขอที่ 2 และ 3 
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ในดานความสามารถในการทําโครงงาน ซ่ึงมีคาอํานาจจําแนกต่ําออก เหลือขอคําถามจํานวน 8 ขอ 
ซ่ึงคาความเชือ่ม่ันเทากับ .8430 และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบบั จํานวน 33 ขอ 
เทากับ .9396  
  8.  นําแบบสอบถามที่ผานการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาไปจัดทําเปนแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ แลวนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตวัอยางนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป. 4-6) 

   

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความรวมมือไป
ยังผูบริหารโรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือขอเก็บขอมูลจากครูผูสอนและ
นักเรียน  

 2.  ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณครูผูสอนและนักเรยีนชวงชั้นที่ 1 (ชั้น ป.1-3) โดยเตรียม
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประสานงาน ติดตอ นัดหมายครูผูสอนและนักเรียนที่เปนผูให
ขอมูล ดําเนินการสัมภาษณ โดยผูวิจัยบันทึกขอมูลในแบบสัมภาษณและบันทึกเสยีงการสัมภาษณ
ดวยเครื่องบันทึกเสียง ปองกันการลืมและการตกหลนของขอมูลในรายละเอียดตาง ๆ และเพื่อ
ทบทวนประเด็นในการสัมภาษณ 
 3.  ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) ดวยตนเอง และ
กําหนดใหสงคืนภายใน 2 วัน โดยผูวิจัยไปรับแบบสอบถามทั้งหมดคืนดวยตนเอง ไดรับ
แบบสอบถามจากนักเรียนคนื จํานวน 260 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําขอมูล โดยนําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามที่ไดมา
ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตอง แลวนํามาทําการวเิคราะหขอมูลดังน้ี 
 1.  แบบสัมภาษณครูผูสอน ใชวธิีการวเิคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยการ
วิเคราะหประเด็นความคิดเห็นของครูผูสอนตอการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย แลวสรุปเปนแนวเรื่องเพ่ือนําเสนอแบบความเรียง 
 2.  แบบสัมภาษณนักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ชั้น ป. 1-3) ดําเนินการวิเคราะหเน้ือหาและสรุป
เปนแนวเร่ืองเพ่ือนําเสนอแบบความเรียงเชนเดียวกัน 
 3.  แบบสอบถามนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป. 4-6) ดําเนินการดังน้ี 

 3.1  แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ใหรหัส เพศ ชวงชั้นที่เรยีน และระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน 
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 3.2  แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ตรวจใหคะแนนคําตอบซึง่เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับคือ ใหคะแนน 5, 4, 3, 2, หรือ 1 คะแนน เม่ือนักเรียนตอบในชอง มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย หรือ นอยที่สุด แลวแตกรณี 

 4.  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิดังน้ี 

  4.1  แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับเพศ ชวงชัน้ที่เรียน และระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยหาความถี่ (Frequency) และคารอยละ ( Percentage) 

   4.2  แบบสอบถาม ตอนที่ 2 หาคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ความคิดเห็นตอการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ใน 3 
ดาน ไดแก ความสามารถในการทําโครงงาน ผลของการทําโครงงาน และเจตคตติอการเรียนรูแบบ
โครงงาน โดยภาพรวม รายดาน และรายขอ เพ่ือนําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย และแปล
ผลโดยใชเกณฑดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห. 2538: 9) 

    คาเฉลีย่ตั้งแต 1.00-1.49 หมายถึง ความสามารถในการทําโครงงาน ผลของ
การทําโครงงาน และเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน อยูในระดับนอยที่สุด 
    คาเฉลีย่ตั้งแต 1.50-2.49 หมายถึง ความสามารถในการทําโครงงาน ผลของ
การทําโครงงาน และเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน อยูในระดับนอย 

    คาเฉลีย่ตั้งแต 2.50-3.49 หมายถึง ความสามารถในการทําโครงงาน ผลของ
การทําโครงงาน และเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน อยูในระดับปานกลาง 

    คาเฉลีย่ตั้งแต 3.50-4.49 หมายถึง ความสามารถในการทาํโครงงาน ผลของ
การทําโครงงาน และเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน อยูในระดับมาก 
    คาเฉลีย่ตั้งแต 4.50-5.00 หมายถึง ความสามารถในการทําโครงงาน ผลของ
การทําโครงงาน และเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน อยูในระดับมากที่สุด 
   4.3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป. 4-6) จําแนกตามเพศ ใชสถิติการทดสอบคาท ี 
(t-test) ระดับชั้นที่เรียน และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชวธิวีิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว ( One-Way ANOVA) 
 5.  สถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังน้ี 
  5.1.  สถิตทิี่ใชในการหาคณุภาพของเครื่องมือ ไดแก  
   5.1.1  คาอํานาจจําแนก (Corrected Item-Total Correlation)  
   5.1.2  คาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
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  5.2  สถติิพ้ืนฐาน ไดแก 
   5.2.1  คาความถี่ (Frequency) 
   5.2.2  คารอยละ (Percentage) 
   5.2.3  คาเฉลีย่ (Mean) 
   5.2.4  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  5.3  สถติิที่ใชในการทดสอบสมมตฐิาน ไดแก  
   5.3.1  สมมุตฐิานขอที่ 1 โดยการทดสอบคาที (t-test)  
   5.3.2  สมมุตฐิานขอที่ 2 โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
Way ANOVA) และการทดสอบรายคูดวยวิธีการ The Least Significant Difference Method - LSD  
 

 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 6 ตอน 
ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหเน้ือหาการสัมภาษณครูผูสอน 
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเน้ือหาการสัมภาษณนักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ชั้น ป.1-3) 
  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตวัของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) 
  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6)  
  ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทยีบการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ตามความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6)  
  ตอนที่ 6 ผลการเปรียบเทยีบการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ตามความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) จําแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
สัญลักษณในการเสนอผลการวเิคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดใชสญัลักษณทางสถิตใินการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 n   แทน จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตวัอยาง 
 X    แทน คาเฉลีย่ 
 S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t   แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณาใน t-distribution (t-test) 
 F   แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณาใน F-distribution  (F-test) 
 df   แทน  ระดับชั้นของความเปนอิสระ (degrees of freedom) 
 SS   แทน  ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง (Sum of Squares) 
 MS   แทน  คาเฉลีย่ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง (Mean Squares) 
 *   แทน  คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 **   แทน  คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
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ผลการวเิคราะหขอมูล 
 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหเน้ือหาการสัมภาษณครูผูสอน 
 ผลการวเิคราะหเน้ือหาการสัมภาษณครผููสอนตอการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สรุปได
ดังน้ี 
 1.  ดานความสามารถในการทําโครงงาน  
  การคิดและเลอืกหัวขอโครงงาน นักเรียนมีความคิดริเริม่สรางสรรคนอย อาจเปน
เพราะนักเรียนไมคอยชางสังเกต ไมเขาใจวิธีการคิดเชื่อมโยงจากเรื่องที่เรียน ไมกลาคิดเอง ยังไม
เขาใจการเรียนรูแบบโครงงาน และยังไมมีประสบการณในการทําโครงงาน สวนการคิดและเลอืก
หัวขอโครงงานในการทํานัน้เกิดจากครูผูสอนคอยดูแล แนะนํา และกระตุนนักเรียนใหคิดโดยใชขอ
คําถาม เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงความคดิเห็น และมีการยกตวัอยางประกอบ 
  การวางแผน นักเรียนยังไมสามารถดําเนินงานโครงงานตามแผน ขัน้ตอนที่กําหนดไว
ไดและยังไมครบถวน เพราะยังไมคอยเขาใจขั้นตอนการเรียนรูแบบโครงงาน วางแผนไมเปน จึงไม
สามารถวางแผนได จึงทําใหนักเรียนบางสวนไมมีความกระตือรือรนในการทําโครงงาน มีนักเรียน
บางกลุมเกี่ยงกันวางแผน และมีปญหาอุปสรรคในการวางแผน คือ นักเรียนไมเขาใจขั้นตอนการ
วางแผน บางคนขาดความรับผิดชอบ ครูผูสอนจึงตองคอยแนะนํา และเพิ่มเติมขอมูลเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจและวางแผนไดถูกตอง  
  การดําเนินงาน นักเรียนสามารถวางแผนการทําโครงงาน และเขยีนเคาโครงของ
โครงงานได เพราะนักเรียนสวนใหญมีความมั่นใจในตนเองในการดําเนินงาน มีความกลาแสดงออก
ในการคิด และลงมือทําดวยตนเอง และมีนักเรียนบางสวนยังไมเขาใจวิธีการดําเนินงานตามขัน้ตอน 
จึงทําใหนักเรยีนไมม่ันใจในการทําโครงงาน เขียนไมถกูตอง ซ่ึงครูตองคอยแนะนํา ชวยเหลือ  
  การเขียนรายงานโครงงาน นักเรียนสวนใหญยังเขียนรายงานโครงงานไมถูกตองและ
สมบูรณตามรปูแบบ เพราะนักเรียนไมคอยเขาใจรูปแบบในการเขียนรายงาน ในขณะที่ทําการ
สัมภาษณ นักเรียนบางสวนยังอยูในชวงกาํลังเขียนรายงาน ครูตองคอยแนะนํา และนําตวัอยางของ
รุนพ่ีมาใหศึกษา   
  การนําเสนอโครงงาน นักเรียนสวนใหญนําเสนอโครงงานยังไมถูกตองเพราะผูเรียนยัง
ขาดความรูในเรื่องการทําแผนโครงงาน สวนใหญจะนําเสนอในรูปเลมรายงาน และนําเสนอดวยการ
รายงานหนาชั้น ซ่ึงมีนักเรียนบางกลุมไมคอยกลาพูด ไมม่ันใจในการใชภาษาที่พูดรายงาน ครูตอง
คอยเสริมแรง กระตุน และใหคําแนะนําการรายงาน   
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 2.  ดานผลของการทําโครงงาน   
  การเรียนรูแบบโครงงานชวยทําใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคมาก เพราะ 
นักเรียนไดคิดเอง ทําเอง และแกปญหาเอง มีเหตุผล กลาพูดแสดงความคิดเห็น มีความคิดที่แปลก
ใหม ตลอดจนสามารถคิดเองไดอยางอิสระ โดยผานกระบวนการกลุม  
  การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองมาก เพราะ
นักเรียนกลาคดิ กลาทํา กลาแสดงความคดิเห็น กลาซักถาม มีความกระตือรือรนในการเตรียมหาวัสดุ
อุปกรณเอง ตลอดจนมีความมั่นใจในการคิดและลงมือปฏิบตัิงาน  
  การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบมาก เพราะนักเรยีน
ไดลงมือศึกษาดวยตนเอง มีการแบงหนาที่กันทํา โดยกระบวนการกลุมทําใหงานนั้นประสบผลสําเร็จ
ได  
  การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดมาก เพราะการ
ทําโครงงานนักเรียนทํางานเปนกลุม ทําใหมีการปฏิสัมพันธรวมกนัภายในกลุม รวมกันคิด รวมกัน
แสดงความคดิเห็น และรวมมือกันทําเพื่อใหงานนั้นประสบผลสําเรจ็ 
 3.  ดานเจตคติตอการเรียนรูแบบโครงงาน   
  นักเรียนชอบการเรียนรูแบบโครงงานมาก เพราะนักเรยีนไดเปนผูคดิเอง และลงมือทํา
ดวยตนเอง ทําใหเกิดความสนุกสนาน และไดทํางานรวมกับผูอ่ืน  
  นักเรียนชอบขั้นตอนการดาํเนินงานมาก เพราะนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวย
ตนเอง มีสวนรวมในการคิด คนควา ลงมือทํา ไดมีสวนในการแสดงความคิดเห็น มีการแบงหนาที่กัน
ทํากับเพ่ือนภายในกลุม และมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
  นักเรียนบางสวนไมชอบการเขียนรายงานโครงงาน เพราะคิดวายาก โดยเฉพาะภาษา
ที่ใชในการเขยีนรายงานตองเปนทางการ และนักเรียนบางกลุมเกีย่งกันเขียนรายงาน เพราะลายมือ
ไมสวย  
  การเรียนรูแบบโครงงานมีประโยชนมาก เพราะสงเสริมใหนักเรียนไดคิดเอง ทําเอง 
แกปญหาดวยตนเอง สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับเรื่องที่สนใจ ทําใหนักเรยีนมีความรู และ
เขาใจมากขึ้น และการเรียนรูแบบโครงงานชวยใหนักเรยีนเห็นคุณคาของวิชาภาษาไทย เพราะวชิา
ภาษาไทยเปนวิชาทีเ่นนกระบวนการทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ซ่ึง
เปนพ้ืนฐานในการเรียนวชิาอ่ืน ๆ และสงเสริมใหนักเรยีนไดมีนิสัยรักการอาน การเขียน และ
การศกึษาดวยตนเองมากขึน้ 
 4.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูผูสอนที่มีตอการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย สรปุไดดังน้ี  
  ควรจัดใหครูไดศึกษาดูงานเพิ่มเติมประสบการณในการเรียนรูแบบโครงงาน เพ่ือ
ครูผูสอนจะไดถายทอดใหกบันักเรียนไดอยางมีประสิทธิผล การเรยีนรูแบบโครงงานเปนเรื่องที่ใหม
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สําหรับนักเรียน ครูผูสอนตองคอยแนะนํา สงเสริมใหกําลังใจ และคอยกระตุนนักเรยีนใหมีความกลา
แสดงออก ใหมีสวนรวมในการคิดเอง ทําเอง และแกปญหาเอง และการเรียนรูแบบโครงงานนัน้ควร
มีงบประมาณ เพ่ือใชในการไปศึกษาจากแหลงขอมูล และการถายภาพประกอบการทําโครงงาน
ใหกับนักเรียน 
  
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหเน้ือหาการสัมภาษณนักเรียนชวงชัน้ที่ 1 (ชั้น ป.1-3) 
 ผลการวเิคราะหเน้ือหาการสัมภาษณนักเรยีนชวงชั้นที่ 1 (ชั้น ป.1-3) กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สรปุไดดังน้ี 

 1.  ดานความสามารถในการทําโครงงาน  
  การคิดและเลอืกหัวขอโครงงานไมยาก เพราะสมาชิกในกลุมรวมกันคิด รวมกันแสดง
ความคิดเห็น รวมกันหาขอมูล และรวมกนัทํา โดยมีครูคอยใหคําปรกึษาและใหคําแนะนํา  
  การวางแผนในการทําโครงงานมีความสําคัญ เพราะการวางแผนทําใหผลงานที่
ออกมาขอมูลมีความสมบูรณ ถูกตอง และสามารถทํางานตามขั้นตอนไดครบถวน ไดแบงหนาที่กัน
ทําตามทีว่างแผน  
  การดําเนินงานโครงงานตามแผนที่กําหนดไวดี เพราะทําใหงายตอการดําเนินงาน 
งานที่ทําสําเรจ็ไดขอมูลครบถวน มีความถูกตอง และสมาชิกในกลุมแบงหนาที่กันทําไดถูกตอง  
  การเขียนรายงานโครงงานมีความสําคัญ เพราะเปนการสรุปการดําเนินการทํา
โครงงาน โดยการเขียน เพ่ือทําใหมีรูปเลมสงครูและมีรูปเลมนําเสนอสมาชิกในชั้นใหไดทราบขอมูล
ของกลุมในเรือ่งที่ศึกษา  
  การนําเสนอโครงงานมีความจําเปน เพราะเปนการเผยแพรผลงานของกลุม เพ่ือให
สมาชิกในชั้นเรียนไดรับทราบขอมูล ซ่ึงรายงานดวยเอกสาร และรายงานหนาชั้น ทําใหได
แลกเปลี่ยนความรู ใหม ๆ กับเพ่ือนในชัน้ ไดฝกความกลาแสดงออกในการพูดหนาชั้น 
 2.  ดานผลของการทําโครงงาน  
  การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพราะทําใหสมาชิก
ในกลุมรวมกันคิดสิ่งใหมๆ และนําความรูเดิมมาคิดดัดแปลงใหม ทาํใหม ทําใหมีความรูในเรื่องใหมๆ 
และไดแลกเปลี่ยนความรูกบัสมาชิกในชัน้เรียน  
  การเรียนรูแบบโครงงานทําใหมีความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น เพราะทําใหมีความกลา
แสดงออก กลาแสดงความคดิเห็น กลาซักถามในสิ่งที่สงสัย กลาพูด มีเหตุผลมากขึน้ และมีความ
ม่ันใจในการแสดงความคิดเห็น  
  การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมใหมีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะทําใหมีความ
ตั้งใจในการทาํงานใหสําเร็จตามเวลาที่มอบหมาย โดยสมาชิกภายในกลุมไดรวมกนัคิด รวมกันทํา 
มีการแบงหนาที่กันทําภายในกลุม เพ่ือใหงานนั้นสําเร็จ  
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  การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมใหทาํงานรวมกับผูอ่ืนได เพราะการทําโครงงานจะ
ทําเปนกลุม ไดรวมกันคิด รวมกันทํา มีการแบงหนาทีก่ันทํา ไดแลกเปลี่ยนความคิด ความรูกัน
ภายในกลุม และรวมกันตัดสินใจในการทาํโครงงาน 
 3.  ดานเจตคติตอการเรียนรูแบบโครงงาน  
  การเรียนรูแบบโครงงานมีประโยชน เพราะไดมีความรูในเน้ือหาที่ศึกษามากขึ้น ฝกให
คิดเปน ทําเปน มีความกลาแสดงออกในการคิดและพดู ไดแลกเปลีย่นความรูซ่ึงกันและกัน ทาํให
อานไดถูกตอง เขียนไดถูกตอง ไดฝกกระบวนการกลุม ทําใหมีความสามัคคีกันมากขึ้นภายในกลุม 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และสามารถนําความรู ความคิด และแนวทางที่ไดไปใชใน
ชีวติประจําวัน  
  นักเรียนชอบขั้นตอนการดาํเนินงานในการทําโครงงานมากที่สุด เพราะไดรับผิดชอบ
ในการทํางานเอง ไดคิดเอง ทําเอง ไดมีความรูมากขึ้น มีความสนุกสนานในการทํางานกลุม ไดมี
การแบงหนาที่กันทํางาน  
  นักเรียนไมชอบขั้นตอนการนําเสนอโครงงาน เพราะพูดเสียงเบา ไมกลาที่จะออก
นําเสนอหนาชั้น และไมม่ันใจในการนําเสนอ และพูดไมชัดเจน  
  นักเรียนชอบการเรียนรูแบบโครงงาน เพราะไดความรูใหมๆ ในเรื่องที่ศึกษามากขึ้น 
สามารถนําความรูไปใชเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการเรียนในระดับที่
สูงขึ้น ไดลงมือทํางานดวยตนเอง ไดแลกเปลี่ยนความรูใหมๆ กับเพ่ือน และไดฝกการคนหาขอมูล
ดวยตนเอง ไดทํางานรวมกับผูอ่ืน และมีความสามัคคีกันกับสมาชกิภายในกลุม 
 4.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ที่มีตอการเรียนรูแบบ
โครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สรุปไดดังน้ี  
  การเรียนรูแบบโครงงานทําใหมีความรูมากขึ้น ครูควรกระตุนใหนักเรยีนรวมกัน
ทํางาน ไมคุย ไมเลนกัน  
 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของนักเรยีนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) 

 การวิเคราะหขอมูลสวนตวัของนักเรียน จําแนกตามเพศ ระดับชั้นที่เรียน และระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยคํานวณคารอยละ ดังรายละเอียดในตาราง 4 
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ตาราง 2  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) จําแนกตามเพศ  
     ระดับชั้นที่เรียน และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

กลุมตวัอยาง (n = 260) ขอมูลสวนตวั 
จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 
                 ชาย 
                 หญิง 

 
130 
130 

 
50.00 
50.00  

2.  ระดับชั้นทีเ่รียน 
                 ประถมศึกษาปที่ 4 
                 ประถมศึกษาปที่ 5 
                 ประถมศึกษาปที่ 6 

 
86 
88 
86 

 
33.10 
33.80 
33.10 

3.  ระดับผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
                 ระดับพอใช 
                 ระดับดี 
                 ระดับดีเยี่ยม 

 
85 
88 
87 

 
32.70 
33.80 
33.50 

                  รวม 260 100 

 
 จากตาราง 2 แสดงวากลุมตัวอยางนักเรยีนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) เปนเพศชาย จํานวน  
130 คน คิดเปนรอยละ 50.00 เพศหญิง จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 50.00 จําแนกตามระดับชั้น
ที่เรียน เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 33.10 เปนนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 33.80 เปนนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 
86 คน คิดเปนรอยละ 33.10 จําแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับพอใช จํานวน 85 คน 
คิดเปนรอยละ 32.70 ระดับดี จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 33.80 ระดับดีเยี่ยม จํานวน 87 คน คิด
เปนรอยละ 33.50 
 
ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามความ
คิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6)  
 ผลการวเิคราะหการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามความคิดเห็น
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) โรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ใน
ภาพรวมและรายดานทั้ง 3 ดาน ไดแก ความสามารถในการทําโครงงาน ผลของการทําโครงงาน 
และเจตคติตอการเรียนรูแบบโครงงาน โดยคํานวณคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ
วิเคราะหปรากฏในตาราง 3 - 6 
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ตาราง 3  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรู 
     ภาษาไทย โดยภาพรวมและรายดาน ตามความคิดเห็นของนักเรยีนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) 

  

การเรียนรูแบบโครงงาน 
 

X  S.D. 
 

แปลผล 

1.  ดานความสามารถในการทําโครงงาน 
2.  ดานผลของการทําโครงงาน 
3.  ดานเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน  

3.51 
3.77 
3.64 

.55 

.55 

.55 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.66 .48 มาก 

 
 จากตาราง 3 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามความ
คิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.66, S.D.= .48) และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลีย่ คือ ดานผลของการทําโครงงาน 
( X = 3.77, S.D.= .55) ดานเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน ( X = 3.64, S.D.= .55) และดาน
ความสามารถในการทําโครงงาน ( X = 3.51, S.D.= .55)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

85 

 

ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรู 
     ภาษาไทย ดานความสามารถในการทําโครงงาน ตามความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2  
     (ชั้น ป.4-6) จําแนกเปนรายขอ 
 

การเรียนรูแบบโครงงาน 
X  S.D. 

 
แปลผล 

ความสามารถในการทําโครงงาน 
1.  การมีสวนรวมในการคิดและเลือกหัวขอโครงงาน ของ
นักเรียน 
2.  การคิดและเลือกหัวขอโครงงานมีความเหมาะสม 
3.  การเลือกหัวขอโครงงานมีความแปลกใหม 
4.  การรวมกนัวางแผนในการทําโครงงานอยางเปน 
ระบบของนักเรียน  
5.  การกําหนดจุดมุงหมายในการทําโครงงานมีความ
ชัดเจน  
6.  การดําเนินการทําโครงงานของนักเรียนเปนไปตาม
แผนที่กําหนดไว 
7.  การเขียนรายงานโครงงานมีความชดัเจน 
8.  การนําเสนอสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน 
9.  การนําเสนอขอมูลมีความสมบูรณ ครบถวน 
10.  การบูรณาการความรู ความสามารถหลายดานใน
การทําโครงงานของนักเรียน  

 
 

3.66 
3.63 
3.32 

 
3.63 

 
3.45 

 
3.54 
3.47 
3.48 
3.40 

 
3.56 

 
 

.89 

.93 
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.96 
 

.99 

.94 

.92 
1.00 
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มาก 
มาก 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
รวม 3.51 .55 มาก 

 
 จากตาราง 4 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดาน
ความสามารถในการทําโครงงานตามความคิดเห็นของนักเรียนชวงชัน้ที่ 2 (ชั้น ป.4-6)  
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.51, S.D.=.55) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ความสามารถในการทําโครงงานอยูในระดับมาก 5 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 5 ขอ 
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ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรู 
     ภาษาไทย ดานผลของการทําโครงงาน ตามความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6)  
     จําแนกเปนรายขอ 

การเรียนรูแบบโครงงาน  X  S.D. แปลผล 

ดานผลของการทําโครงงาน 
1.  การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนเกิดความ  
คิดริเริ่มสรางสรรค 
2.  การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนมีความ 
เชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น 
3.  การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนรับผิดชอบ 
ตอบทบาทหนาที่ของตนเองมากขึ้น 
4.  การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนทํางานรวม 
กับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
5.  การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนไดพัฒนา
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขยีนมากยิ่งขึ้น 
6.  การเรียนรูแบบโครงงานชวยใหนักเรียนมีการศึกษา
คนควาดวยตนเองมากขึ้น 
7.  การเรียนรูแบบโครงงานชวยทําใหนักเรียน 
กลาแสดงออก 
8.  การเรียนรูแบบโครงงานชวยฝกความเปน
ประชาธปิไตยใหกับนักเรียน 
9.  การเรียนรูแบบโครงงานชวยทําใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูสิ่งใหมๆ  
10.  การเรียนรูแบบโครงงานชวยทําใหนักเรียนสราง
ผลงานไดดวยตนเอง 
11.  การเรียนรูแบบโครงงานสามารถกระตุนให
นักเรียนเรียนเกิดกระบวนการคิด 
12.  การเรียนรูแบบโครงงานชวยใหนักเรยีนมีทักษะใน
การทํางานกลุม 
13.  การเรียนรูแบบโครงงานทําใหครูและนักเรียน
ใกลชิดกันมากขึ้น 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

การเรียนรูแบบโครงงาน 
X  S.D. 

 
แปลผล 

14.  การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมใหครูและ
นักเรียนไดชวยกันแกปญหาที่เกิดขึ้น 
15.  การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนสามารถ
คนพบความรูใหมไดดวยตนเอง 

 
3.70 

 
3.72 

 
.98 

 
.94 

 
มาก 

 
มาก 

 
รวม 3.77 .55 มาก 

 
 จากตาราง 5 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดานผลของ
การทําโครงงานตามความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) โดยภาพรวม อยูในระดบัมาก 
( X  = 3.77, S.D.=.55) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผลของการทําโครงงานอยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลีย่ระดับมาก 3 อันดับแรก คือ การเรียนรูแบบโครงงานชวยทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ ( X  = 4.00, S.D.=.88) การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนไดพัฒนา
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขยีนมากยิ่งขึ้น ( X  = 3.92, S.D.=.92) และการเรียนรูแบบ
โครงงานทําใหนักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค ( X  = 3.88, S.D.=.92)   
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ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรู 
     ภาษาไทย ดานเจตคตติอการเรียนรูแบบโครงงาน ตามความคิดเห็นของนักเรยีนชวงชั้นที่ 2  
     (ชั้น ป.4-6) จําแนกเปนรายขอ 
 

การเรียนรูแบบโครงงาน 
X  S.D. 

 
แปลผล 

เจตคติตอการเรียนรูแบบโครงงาน 
1.  การเรียนรูแบบโครงงานมีความยุงยาก 
2.  การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนรูจักวิธี
แกปญหาดวยตนเอง 
3.  การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงาน 
4.  การเรียนรูแบบโครงงานเปนวธิีการทีท่ําใหนักเรียน 
เกิดความสนกุสนาน 
5.  การเรียนรูแบบโครงงานเปนวธิีการเรยีนที่
นักเรียนชอบ 
6.  การเรียนรูแบบโครงงานชวยใหนักเรียนสามารถ
นําความรูไปใชในชวีติประจําวันได 
7.  การเรียนรูแบบโครงงานทําใหครูที่ปรกึษาเปน
กันเองกับนักเรียน 
8.  การเรียนรูแบบโครงงานมีความแปลกใหม  
ทาทาย กระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรู 
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ปานกลาง 
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มาก 
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มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
รวม 3.64 .55 มาก 

 
 จากตาราง 6 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดานเจตคติ
ตอการเรียนรูแบบโครงงาน ตามความคิดเห็นของนักเรยีนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) โดยภาพรวม อยู
ในระดับมาก ( X  = 3.64, S.D.=.55) และเม่ือพิจารณารายขอพบวา เจตคติตอการเรยีนรูแบบ
โครงงานอยูในระดับมาก ยกเวนการเรยีนรูแบบโครงงานมีความยุงยาก ( X  = 2.80, S.D.=1.27) 
อยูในระดับปานกลาง 
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ตอนที่ 5  ผลการเปรียบเทียบการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตาม 
ความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6)  
 ผลการเปรียบเทียบการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามความ
คิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6)  โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
จําแนกตามระดับชั้นเรียน ผลการวิเคราะหปรากฏดังตาราง 7 -13   
 
ตาราง 7  ผลการเปรียบเทยีบการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยภาพรวม  
     และรายดาน ตามความคดิเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) จําแนกตามเพศ 
 

ชาย 
n = 130 

หญิง 
n = 130 

 
การเรียนรูแบบโครงงาน 

X  S.D. X  S.D. 
t 

1) ดานความสามารถในการทําโครงงาน 3.43 .55 3.60 .53 2.44* 
2) ดานผลของการทําโครงงาน 3.64 .59 3.90 .48 3.80** 
3) ดานเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน 3.59 .54 3.70 .56 1.62 

รวม 3.56 .50 3.76 .44 3.27** 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05   ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 7 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามความ
คิดเห็นของของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) โรงเรยีนปริยัตรัิงสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 โดย
นักเรียนหญิงมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวานักเรียนชาย เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานผลของ
การทําโครงงาน และดานความสามารถในการทําโครงงาน นักเรียนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 และ .05 ตามลําดับ โดยนักเรียนหญงิมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
มากกวานักเรยีนชาย 
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ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรู 
     ภาษาไทย โดยภาพรวม และรายดาน ตามความคดิเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6)  
     จําแนกตามระดับชั้นที่เรียน 
 

ป. 4  
(n = 86) 

ป.5 
(n = 88) 

ป.6 
(n = 86) 

 
การเรียนรูแบบโครงงาน 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1) ดานความสามารถในการทําโครงงาน 3.66 .54 3.32 .50 3.57 .55 
2) ดานผลของการทําโครงงาน 3.95 .52 3.60 .55 3.76 .54 
3) ดานเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน 3.76 .51 3.57 .54 3.60 .59 

รวม 3.81 .46 3.51 .46 3.66 .48 

 
 จากตาราง 8 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดย
ภาพรวม และรายดาน ตามความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชัน้ ป.4-6) โรงเรียนปริยตัิรังสรรค 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามระดับชั้นทีเ่รียน โดยภาพรวม พบวาอยูในระดับมากทุก
ดาน โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวานักเรียนชัน้ประถมศึกษาป
ที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
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ตาราง 9  ผลการเปรียบเทยีบการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามความ  
     คิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) จําแนกตามระดับชัน้ที่เรียน 
 

การเรียนรูแบบโครงงาน แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F 

1.  ดานความสามารถในการทําโครงงาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5.42 
72.65 
78.06 

   2 
257 
259 

2.71 
.28 

9.58** 

2.  ดานผลของการทําโครงงาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

5.10 
73.64 
78.74 

   2 
257 
259 

2.55 
.29 

8.90** 

3.  ดานเจตคติตอการเรยีนรู  แบบโครงงาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.79 
76.64 
78.43 

   2 
257 
259 

.90 

.30 
3.00 

ภาพรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3.99 
56.00 
60.00 

   2 
257 
259 

2.00 
.22 

9.16** 

   **  มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 9 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามความ
คิดเห็นของของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) โรงเรยีนปริยัตรัิงสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานความ 
สามารถในการทําโครงงาน และดานผลของการทําโครงงาน นักเรียนมีความคิดเห็นแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่เปนรายคูดวย
วิธีการทดสอบ The Least Significant Difference (LSD) ผลปรากฏดังตาราง 10 - 13 
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ตาราง 10  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่เปนรายคูการเรียนรูแบบโครงงานกลุม 
     สาระการเรียนรูภาษาไทย โดยภาพรวม ตามความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6)  
     จําแนกตามระดับชั้นที่เรียน 
 

ระดับชั้น X  
ป.4 
3.81 

ป.5 
3.51 

ป.6 
3.66 

ป.4 3.81 - .30* .15* 
ป.5 3.51  - .15* 
ป.6 3.66    - 

   *  นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 10 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดย
ภาพรวม คาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มากกวาของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 มากกวาของนักเรียนชั้นประถมศกึษาป
ที่ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
 
ตาราง 11  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่เปนรายคูการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระ 
     การเรียนรูภาษาไทย ดานความสามารถในการทําโครงงาน ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
     ชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) จําแนกตามระดับชั้นทีเ่รียน 
 

ระดับชั้น 
 

X  

ป.4 
3.65  

ป.5 
3.32  

ป.6 
3.57  

ป.4 3.65 - .33* .08 
ป.5 3.32  - .25* 
ป.6 3.57    - 

   *  นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 11 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดาน
ความสามารถในการทําโครงงาน คาเฉลีย่ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 มากกวา
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และคาเฉลี่ยความคิดเห็น
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 มากกวาของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .05  
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระ 
     การเรียนรูภาษาไทย ดานผลของการทําโครงงาน ตามความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2  
     (ชั้น ป.4-6) จําแนกตามระดับชั้นที่เรียน 
 

ระดับชั้น 
 

X  

ป.4 
(3.95)  

ป.5 
(3.60) 

ป.6 
(3.76) 

ป. 4 3.95 - .35* .19* 
ป. 5  3.60   - .16 
ป. 6 3.76   - 

  *  นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 12 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดานผล
ของการทําโครงงาน คาเฉลีย่ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 มากกวาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  
 
ตาราง 13  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่เปนรายคูการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระ 
     การเรียนรูภาษาไทย ดานเจตคติตอการเรียนรูแบบโครงงาน ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
     ชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) จําแนกตามระดับชั้นทีเ่รียน 
 

ระดับชั้น 
 

X  

ป.4 
(3.76) 

ป.5 
(3.57) 

ป.6 
(3.60)  

ป. 4 3.76 - .18* .16* 
ป. 5  3.57   - -.02 
ป. 6 3.60     - 

  *  นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 13 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ดานเจตคตติอการเรียนรูแบบโครงงาน คาเฉลีย่ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
มากกวาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05  
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ตอนที่ 6  ผลการเปรียบเทียบการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) จําแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามความ
คิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
จําแนกตามระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน ผลการวเิคราะหปรากฏดังตารางที่ 14-19 
 
ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรู 
     ภาษาไทย โดยภาพรวม และรายดาน ตามความคดิเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6)  
     จําแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

ระดับพอใช 
(n = 85) 

ระดับดี 
(n = 88) 

ระดับดีเยี่ยม 
(n = 87) 

 
การเรียนรูแบบโครงงาน 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1) ดานความสามารถในการทําโครงงาน 3.40 .60 3.48 .52 3.67 .50 
2) ดานผลของการทําโครงงาน 3.59 .61 3.73 .51 3.99 .45 
3) ดานเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน 3.48 .63 3.66 .54 3.78 .43 

รวม 3.50 .53 3.64 .46 3.84 .39 

 
 จากตาราง 14 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดย
ภาพรวม และรายดาน ตามความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชัน้ ป.4-6) โรงเรียนปริยตัิรังสรรค 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยภาพรวม พบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีเยีย่ม มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
มากกวานักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับดีเยีย่ม และนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ระดับพอใช 
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ตาราง 15  ผลการเปรียบเทียบการเรยีนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามความ  
     คิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) จําแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การเรียนรูแบบโครงงาน แหลงความแปรปรวน SS df MS F 
1.  ดานความสามารถในการทํา 
    โครงงาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3.29 
74.77 
78.06 

2 
257 
259 

1.65 
.29 

5.66** 

2.  ดานผลของการทําโครงงาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

7.09 
71.66 
78.74 

2 
257 
259 

3.54 
.28 

12.71** 

3.  ดานเจตคติตอการเรยีนรู 
     แบบโครงงาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3.95 
74.48 
78.43 

2 
257 
259 

1.98 
.29 

6.82** 
 

ภาพรวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4.94 
55.06 
60.00 

2 
257 
259 

2.47 
.21 

11.52** 

   *  นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 15 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามความ
คิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จากการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลีย่เปนรายคูดวยวิธีการทดสอบ The Least Significant Difference (LSD) ผล
ปรากฏ ดังตาราง 16-19 
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ตาราง 16  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่เปนรายคูการเรียนรูแบบโครงงานกลุม 
     สาระการเรียนรูภาษาไทย โดยภาพรวม ตามความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6)  
     จําแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน X  
ระดับพอใช  

(3.50) 
ระดับดี 
(3.64)  

ระดับดีเยี่ยม 
(3.84) 

ระดับพอใช 3.50 - .14 .34* 
ระดับดี 3.64   - .20* 

ระดับดีเยี่ยม 3.84   - 

   *  นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 16 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดย
ภาพรวม คาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับดีเยีย่ม มากกวาของ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัพอใช และมากกวาของนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับดี อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
 
ตาราง 17  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่เปนรายคู การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระ 
     การเรียนรูภาษาไทย ดานความสามารถในการทําโครงงาน ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
     ชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) จําแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน X  
ระดับพอใช  

(3.40) 
ระดับดี 
(3.48) 

ระดับดีเยี่ยม 
(3.67) 

ระดับพอใช 3.40 - .08 .27* 
ระดับดี 3.48  - .19* 

ระดับดีเยี่ยม 3.67   - 

   *  นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 17 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดาน
ความสามารถในการทําโครงงาน คาเฉลีย่ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ระดับดีเยี่ยม มากกวาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัพอใช และของนักเรียนทีมี่
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
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ตาราง 18  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่เปนรายคูการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระ  
     การเรียนรูภาษาไทย ดานผลของการทําโครงงาน ตามความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2  
     (ชั้น ป.4-6) จําแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน X  
ระดับพอใช  

(3.59) 
ระดับดี 
(3.73) 

ระดับดีเยี่ยม 
(3.99) 

ระดับพอใช 3.59 - .13   .39* 
ระดับดี 3.73  -   .26* 

ระดับดีเยี่ยม 3.99   - 

  *  นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 18 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดานผล
ของการทําโครงงาน คาเฉลีย่ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับดีเยีย่ม 
มากกวาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอใช และของนักเรียนที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ระดับดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
ตาราง 19  การการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูการเรียนรูแบบโครงงานกลุม 
     สาระการเรียนรูภาษาไทย ดานเจตคติตอการเรยีนรูแบบโครงงาน ตามความคดิเห็นของ 
     นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชัน้ ป.4-6) จําแนกตามระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน X  
ระดับพอใช  

(3.48) 
ระดับดี 
(3.66) 

ระดับดีเยี่ยม 
(3.78) 

ระดับพอใช 3.48 - .18* .30* 
ระดับดี 3.66  - .11 

ระดับดีเยี่ยม 3.78   - 

  *  นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 19 แสดงวา การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ดานเจตคตติอการเรียนรูแบบโครงงาน คาเฉลีย่ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับดี มากกวาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัพอใช และคาเฉลี่ยความคดิเห็น
ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดีเยี่ยม มากกวาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับพอใช อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งน้ี มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ความคิดเห็นตอโรงเรียนปริยัตรัิงสรรค อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไดสรุปไว
โดยลําดับ ดังน้ี 
  1.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  2.  ประชากรและผูใหขอมูล 
  3.  สมมุติฐานของการวิจัย 
  4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  5.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล 
  6.  สรุปผลการวิจัย 
  7.  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
  

1.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดตัง้วัตถปุระสงคไว ดังน้ี 
  1.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน นักเรียนชวงชัน้ที่ 1 (ชั้น ป.1-3) และนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) ตอการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ระดับประถม 
ศึกษา โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ใน 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการ
ทําโครงงาน ดานผลของการทําโครงงาน และดานเจตคตติอการเรยีนรูแบบโครงงาน 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) ตอการเรียนรู
แบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามเพศ ระดับชัน้ที่เรียน และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
 

2.  ประชากรและผูใหขอมูล 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนและนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียน
ปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2549 ครผููสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จํานวน 9 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งหมดจํานวน 1,798 คน แยกตามระดบัชวง
ชั้นที่เรียน จําแนกเปน 2 กลุม คือ นักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) จํานวน 961 คน นักเรียนชวงชั้นที่ 2 
(ป.4-6) จํานวน 797 คน  
 ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนและนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนปริยัติ
รังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2549 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
จํานวน 9 คน เปนผูใหขอมูลในการสัมภาษณ นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 298 คน จําแนก
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เปน 2 กลุม คือ นักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) จํานวน 38 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) หองเรียนละ 2 คน เปนผูใหขอมูลในการสัมภาษณ และนกัเรียนระดับ
ประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ไดกําหนดขนาดของกลุมผูใหขอมูลจากตารางของเครจซี่และมอร
แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) จํานวน 260 คน ใชวธิีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยใชระดับชั้นในการสุม แลวทาํการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยการจบัฉลาก ไดกลุมตัวอยาง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 86 คน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 88 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 86 คน  
 

3.  สมมุติฐานของการวิจัย 
 ผูวิจัยจึงไดตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังน้ี 
 1.  ความสามารถในการทําโครงงาน ผลของการทําโครงงาน และเจตคตติอการเรยีนรู
แบบโครงงาน ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีเพศตางกัน มีความแตกตางกัน 
 2.  ความสามารถในการทําโครงงาน ผลของการทําโครงงาน และเจตคตติอการเรยีนรู
แบบโครงงาน ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีระดับชั้นที่เรยีนตางกัน มีความแตกตางกัน 
 3.  ความสามารถในการทําโครงงาน ผลของการทําโครงงาน และเจตคตติอการเรยีนรู
แบบโครงงาน ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนตางกัน มีความแตกตางกัน 
 

4.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี คือ แบบสัมภาษณ จํานวน 2 ชุด และ
แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ชุด เพ่ือศึกษาการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน ดังน้ี 
 1.  แบบสัมภาษณชุดที่ 1 สําหรับสัมภาษณครูผูสอนเกี่ยวกับการเรยีนรูแบบโครงงานกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 
 2.  แบบสัมภาษณชุดที่ 2 สาํหรับสัมภาษณนักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ชั้น ป. 1-3) เกี่ยวกับการ
เรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 
 3.  แบบสอบถาม สําหรับสอบถามนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป. 4-6) แบงออกเปน 2 ตอน 
ดังน้ี ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับชั้นที่เรียน และ
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน มีลักษณะขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 
แบบสอบถามความคิดเห็นตอการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ลกัษณะขอคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอย
ที่สุด ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ จํานวน 33 ขอ เทากับ .9037 
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5.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล   
 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความรวมมือ
ไปยังผูบริหารโรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือขอเก็บขอมูลจากครูผูสอน
และนักเรียน ดําเนินการสัมภาษณครูผูสอนจํานวน 9 คน ดําเนินการสัมภาษณนักเรียนชวงชั้นที่ 1 
(ชั้น ป.1-3) จํานวน 38 คน และแจกแบบสอบถามนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) จํานวน 260 
ฉบับ  
 การวิเคราะหขอมูล 
  1.  วิเคราะหผลการสัมภาษณครูและนักเรียนชวงชั้นที ่1 (ชั้น ป.1-3) โดยวิธีการ
วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และสรุปประเด็น  
  2.  แบบสอบถามนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) วิเคราะหขอมูลสวนตวัของนกัเรียน
โดยการแจกแจงความถี่ คํานวณหาคารอยละ และวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนรู
แบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปริยตัิรังสรรค อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 3 ดาน โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนราย
ขอ รายดาน โดยภาพรวม และเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย จําแนกตามเพศ โดยการ
ทดสอบคาที (t-test) จําแนกตามระดับชัน้ที่เรียน และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน โดยวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) และทําการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการทดสอบ The Least Significant Difference (LSD) 
 

6.  สรุปผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับประถม 
ศึกษา โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สรุปไดดังน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะหการเรยีนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามความ
คิดเห็นของครูผูสอน สรุปไดวา ผูเรียนมีความสามารถในการทําโครงงาน เพราะผูเรียนมีความมัน่ใจ
ในตนเอง มีความกลาแสดงออกในการคิด ลงมือทําดวยตนเอง ดานผลของการทําโครงงาน การ
เรียนรูแบบโครงงานชวยทําใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความ
รับผิดชอบ และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดมากขึ้น และดานเจตคตติอการเรียนรูแบบโครงงาน ผูเรียน
ชอบการเรียนรูแบบโครงงานมาก และชอบขั้นการดําเนนิงานมาก เพราะผูเรียนไดเปนผูคิดเอง  
ลงมือทําดวยตนเอง มีความสนุกสนาน และไดทํางานรวมกับผูอ่ืน สวนขั้นที่ผูเรยีนไมชอบ คือขั้น
การเขียนรายงานโครงงาน เพราะผูเรียนคิดวายาก โดยเฉพาะภาษาที่ใชในการเขียนรายงาน และ
ลายมือไมสวย  
 2.  ผลการวเิคราะหการเรยีนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามความ
คิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ชั้น ป.1-3) สรุปไดวา ดานความสามารถในการทาํโครงงาน 
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นักเรียนสามารถคิดและเลือกหัวขอโครงงานได เพราะสมาชิกในกลุมรวมกันคิด และเลือกหัวขอทีจ่ะ
ศึกษา การวางแผนในการทาํโครงงานมีความสําคัญ เพราะทําใหผลงานมีขอมูลสมบูรณ ถูกตอง 
และครบถวน การดําเนินงานตามแผนดี เพราะทําใหงายตอการดําเนินงาน และสมาชิกในกลุมแบง
หนาที่กันทําไดถูกตอง การเขียนรายงานโครงงานมีความสําคัญ เพราะเปนการสรปุการดําเนินการ
ทําโครงงานโดยการเขียน และการนําเสนอโครงงานมีความจําเปน เพราะเปนการเผยแพรผลงาน 
ทําใหไดแลกเปลี่ยนความรูใหมๆ กับเพ่ือนในชั้น และไดฝกความกลาแสดงออกในการพูดหนาชั้น  
 ดานผลของการทําโครงงาน การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความรับผิดชอบ และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดมากขึ้น  
 ดานเจตคตติอการเรียนรูแบบโครงงาน การเรียนรูแบบโครงงานมีประโยชน เพราะไดมี
ความรูในเนื้อหาที่ศึกษามากขึ้น ฝกใหคดิเปน ทําเปน มีความกลาแสดงออก และสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได ขั้นที่ชอบในการทําโครงงานมากที่สุด คือ ขั้นดําเนินงาน เพราะไดคิดเอง ทําเอง 
และมีความสนุกสนานในการทํางานกลุม นักเรียนไมชอบขั้นการนําเสนอโครงงาน เพราะพูดเสียง
เบา และไมม่ันใจในการนําเสนอ และนักเรียนชอบการเรียนรูแบบโครงงาน เพราะไดคิด ไดลงมือ
ทํางานดวยตนเอง และไดทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 3.  การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามความคิดเห็นของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม และราย
ดานอยูในระดับมาก โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวานักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
 4.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
โดยการทดสอบคาที (t-test) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่กลุมตวัอยางมากกวาสองกลุม 
โดยใชวธิีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) สรุปผลไดดังน้ี 
  4.1  ผลการเปรียบเทยีบการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่2 (ป.4-6) โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดย
นักเรียนหญิงมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวานักเรียนชาย  
  4.2  ผลการเปรียบเทยีบการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
จําแนกตามระดับชั้นที่เรียน โดยภาพรวม พบวาคาเฉลีย่ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปที่ 4 มากกวาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มากกวา
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  4.3  ผลการเปรียบเทยีบการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
จําแนกตามระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยภาพรวม พบวาคาเฉลีย่ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีเยี่ยม มากกวาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับพอใช 
และมากกวาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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7.  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย โรงเรียนปริยัติ
รังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตามความคิดเห็นของครูผูสอนและนักเรียน มีประเด็นซ่ึงควร
นํามาอภิปราย ดังน้ี 
 1.  ครูผูสอนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปริยัติรังสรรค มี
ความคิดเห็นตอการเรียนรูแบบโครงงาน สรุปไดวา ผูเรียนมีความสามารถในการทําโครงงาน เพราะ
ผูเรียนมีความมั่นใจในตนเอง มีความกลาแสดงออกในการคิด ลงมือทําดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ที่มีตอทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และ
ความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนที่
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรมีความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร อยูในระดบัดี 
(ชัยรัตน สลุํานาจ. 2547: 128) โดยเด็กระดับประถมศกึษาก็สามารถทําโครงงานได ถึงแมวาเด็ก
นักเรียนบางคนที่ยังอานเขยีนหนังสือไมคลองจะมีปญหาอยูบางแตเด็กกลุมน้ีก็ชวยเพ่ือนทําหนาที่
อยางอ่ืนได มีความสุข และมองเห็นคุณคาในตนเอง (เพ็ญแข ลือหาญ.  2546: 100) 
  ดานผลของการทําโครงงาน การเรียนรูแบบโครงงานชวยทําใหผูเรยีนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความรับผิดชอบ และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดมากขึ้น ดังที่สุพล 
วังสินธุ (2543: 12) ไดกลาววา ผูสอนจะตองสรางบรรยากาศในชั้นเรยีนที่สงเสริมการเรียนรูและเปด
โอกาสใหผูเรียนสามารถเลอืกวิธีการเรียนรูไดดวยตนเอง ตลอดทั้งฝกทักษะการแสวงหาความรูที่
หลากหลาย ทักษะการฟง พูด อาน เขียน โดยจะตองฝกอยางตอเน่ือง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สิริพร ศรีสมวงษ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อพัฒนาความ 
สามารถในการใชภาษาอังกฤษ และคุณลกัษณะอันพึงประสงคของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
พบวา การเรยีนรูแบบโครงงานสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน อันไดแก 
ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู คุณลักษณะความรับผิดชอบ คุณลักษณะความรวมมือ
สามัคคี คุณลกัษณะการกลาแสดงออกของนักเรียนสูงขึ้น 
  ดานเจตคตติอการเรียนรูแบบโครงงาน ผูเรียนชอบการเรียนรูแบบโครงงาน และชอบ
ขั้นการดําเนินงานมาก เพราะผูเรียนไดเปนผูคิดเอง ลงมือทําดวยตนเอง มีความสนุกสนาน และได
ทํางานรวมกับผูอ่ืน ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ มาลิสา เงียบกิ่ง (2544: 80) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรม
โครงงานเพื่อการเรียนรูภาษาไทย เรื่องพระมหาชนกฉบับการตูนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 พบวา เปน
การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหาคําตอบดวยตนเอง นักเรียนเกดิองคความรู เกิดความ
สนุกสนานในการเรียนรู ไดลงมือปฏิบัติกจิกรรมดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและจํา
เรื่องราว และขั้นตอนการทาํโครงงานไดเปนอยางดี สวนขั้นที่ผูเรียนไมชอบ คือขั้นการเขียนรายงาน
โครงงาน เพราะผูเรียนคิดวายาก โดยเฉพาะภาษาที่ใชในการเขียนรายงาน และลายมือไมสวย ซ่ึง
สอดคลองกับเฉลิมชัย วัดเขาหลาม (2546: 28-29) ไดกลาววา ทักษะการเขียนและการเรียบเรยีงยัง
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เปนทักษะที่ยากสําหรับนักเรียน ดังน้ันครูผูสอนจะตองนํามาทบทวนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนในระดับชั้นประถมตน   
 2.  นักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) โรงเรียนปริยัติรังสรรค มีความคิดเห็นตอการเรียนรูแบบ
โครงงาน สรุปไดวา ดานความสามารถในการทําโครงงาน การคิดและเลือกหัวขอโครงงานไมยาก 
เพราะสมาชิกในกลุมรวมกนัคิด และเลือกหัวขอที่จะศกึษา การวางแผนในการทาํโครงงานมี
ความสําคัญ เพราะทําใหผลงานมีขอมูลสมบูรณ ถูกตอง และครบถวน การดําเนินงานตามแผนดี 
เพราะทําใหงายตอการดําเนินงาน และสมาชิกในกลุมแบงหนาที่กันทําไดถูกตอง การเขียนรายงาน
โครงงานมีความสําคัญ เพราะเปนการสรปุการดําเนินการทําโครงงานโดยการเขียน และการนําเสนอ
โครงงานมีความจําเปน เพราะเปนการเผยแพรผลงาน ทําใหไดแลกเปลี่ยนความรูใหม ๆ กับเพ่ือน
ในชั้น และไดฝกความกลาแสดงออกในการพูดหนาชั้น ดังที่ วิสุทธิ ์กลาหาญ (2545: 3) ไดกลาววา 
การเรียนรูแบบโครงงานนั้น นักเรียนจะตองเลือกหัวขอที่จะศึกษา คนควา ดําเนินการวางแผน 
กําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน และการนําเสนอผลงาน นักเรียนตองเปนผูกระทํา คิดวางแผนดวย
ตนเองทั้งสิ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พวงเพชร เอ่ียมภูงา (2547: 82-83) ไดศึกษาการพฒันา
แผนการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองการเขียนเชิงสรางสรรคโดยโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา 
นักเรียนมีความสามารถในการทําโครงงาน ดานทกัษะการปฏิบัติโครงงานอยูในระดับดี   
  ดานผลของการทําโครงงาน การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความรับผิดชอบ และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดมากขึ้น ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุธาทิพย สุดหนองบัว (2545: 91-93) ไดศึกษาการพฒันาการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยโครงงาน พบวา โครงงานชวย
สงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในระดับมากที่สุด โครงงานฝกความเปนผูนําและเปดโอกาสให
แสดงความคดิเห็นในระดับมากถึงมากที่สุด และการนําเสนอโครงงานทําใหเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานและสามารถนําโครงงานไปใชในชวีิตจริงไดในระดับมากที่สุด  
  ดานเจตคตติอการเรียนรูแบบโครงงาน การเรียนรูแบบโครงงานมีประโยชน เพราะได
มีความรูในเนือ้หาที่ศึกษามากขึ้น ฝกใหคดิเปน ทําเปน มีความกลาแสดงออก และสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได ขั้นที่ชอบในการทําโครงงานมากที่สุด คือ ขั้นดําเนินงาน เพราะไดคิดเอง ทําเอง 
และมีความสนุกสนานในการทํางานกลุม นักเรียนไมชอบขั้นการนําเสนอโครงงาน เพราะพูดเสียง
เบา และไมม่ันใจในการนําเสนอ และนักเรียนชอบการเรียนรูแบบโครงงาน เพราะไดคิด ไดลงมือ
ทํางานดวยตนเอง และไดทํางานรวมกับผูอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พวงเพชร เอ่ียมภูงา 
(2547: 82-83) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการเขียนเชิงสรางสรรคโดย
โครงงานชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 พบวา นักเรียนมีความพงึพอใจในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดย
โครงงานอยูในระดับมากทีสุ่ด และดังที่เฉลิมชัย วัดเขาหลาม (2546: 28-29) ไดกลาววา สาเหตุที่
นักเรียนชอบทําโครงงาน เพราะไดคนควาดวยตนเอง ไดศึกษาทํางานรวมกัน และไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับ Trujillo (1998: Online) ไดทําการวิจัยเรื่อง เจตคตขิอง
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นักเรียนที่มีตอโครงงานคณิตศาสตร เพ่ือตรวจสอบปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับเจตคตขิองนักเรียนที่
มีตอโครงงานคณิตศาสตร พบวา นักเรียนสวนใหญมีเจตคตทิางบวกตอโครงงาน 
 3.  การเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามความคิดเห็นของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบวา โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเฉลี่ยความคดิเห็นมากกวา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนปริยัติรังสรรค
ไดจัดการศึกษาที่สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2544: 3) ที่กลาวถึง การจดัการเรียนรู
ภาษาไทยเพือ่ใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดนั้น สถานศึกษาจะตองจัด
กระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ จัดกิจกรรมให
ผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัตใิหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรู
อยางตอเน่ืองผสมผสานสาระการเรียนรูตางๆ อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
รวมทั้งการใชงานวิจัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลจัดการเรียนไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธาทิพย สุดหนอง
บัว (2545: 93) ไดศึกษาการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 6 โดยใชโครงงาน พบวา ถาตองการพัฒนาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นครู
ตองพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั ผูเรียนตองเรียนรูดวยตนเอง
เปนเจาของการเรียน ลงมือปฏิบัติจริงผานกระบวนการกลุมซ่ึงจะชวยเสริมใหเกิดความรวมมือใน
การทํางาน สงผลถึงทักษะทางสังคมในเรื่องการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความรับผิดชอบ ความเปน
ผูนําผูตาม การตัดสินใจ การแกปญหา การจัดการ ครูคอยกระตุนเปนผูชี้แนะใหมีการเชื่อมโยง
วิธีการเรยีนรูเน้ือหากับชีวิตจริง 
 4.  เปรียบเทยีบความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ตอการเรียนรูแบบโครงงาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามเพศ 
พบวา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนหญิงมีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นมากกวานักเรยีนชาย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ กรมวิชาการ (2543: 10) กลาววา กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยมีสาระการเรียนรู 5 สาระ คือ สาระการอาน สาระการเขียน สาระการฟง การดู 
การพูด สาระหลักการใชภาษา และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ภาษาไทย ใหสามารถใชภาษาสื่อสารไดเปนอยางดี สามารถอาน เขียน ฟง และพูดไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลและคิดเปนระบบ มีนิสัยรักการอาน การเขียน 
การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพฒันาตนและสรางสรรคงานอาชีพ ตระหนักในวัฒนธรรมการ
ใชภาษาและความเปนไทย สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชวีิตจริงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และถูกตองตามสถานการณ ซ่ึงในการเรียนรูแบบโครงงานนั้น นักเรียนยังขาด
ประสบการณในการทําโครงงาน และจิราภรณ ศิริทวี (2542: 36) ไดกลาววา การสอนแบบโครงงาน
ในชั้นประถมศึกษามีความจําเปนที่ครูตองใหความชวยเหลือคอนขางมาก เน่ืองจากนักเรียนยังขาด
ประสบการณและสวนใหญจะเปนโครงงานตามสาระการเรียนรู ครคูวรชวยชี้แนะ และกําหนด
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ขอบเขตของการศึกษา ดังที่ ลัดดา ภูเกียรติ (2544: 396) ไดกลาววา การทําโครงงานใดๆ จะ
ประสบความสําเร็จหรือไมตองขึ้นอยูกับปจจัยและความรวมมือจากบุคคลที่เกี่ยวของ โดยที่บุคคล
เหลานี้ตองรูและกําหนดบทบาทของตนเองใหชัดเจน โดยเฉพาะบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาหรือ
ครูผูสอนเปนผูมีความสําคญัมากเปนอันดับแรกในการดูแลการทําโครงงานของนักเรียน และดังที่ 
Jennifer (Online: 2001) ไดกลาววา ครทูี่มีความสนใจ เอาใจใสการทํางานของนักเรียนก็จะสงผลให
นักเรยีนมีความกระตือรือรนในการทํางานกลุม 
 5.  เปรียบเทยีบการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนปริยัติ
รังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตามความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) จําแนกตาม
ระดับชั้นที่เรยีน พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มากกวาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และคาเฉลีย่ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มากกวาของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี
ความคิดเห็นมากกวาอาจเนื่องมาจากเปนปแรกในชวงชั้นที่ 2 ที่เรยีนรูแบบโครงงาน จึงทําใหมี
ความสนใจ ตัง้ใจ และมีความกระตือรือรนในการศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  
 ผลจากการวิจัยดังกลาวขางตน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนพล เฉิดเจริญ (2547: 126) 
ไดการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนหนองทุม
สงเคราะห จังหวัดกาฬสินธุ พบวา นักเรยีนที่มีระดับชัน้ตางกัน มีการเรียนรูดวยการนําตนเองทัง้
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน และงานวิจัย สุธาทพิย สุดหนองบัว (2545: 94) ไดศึกษาการ
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชโครงงาน 
กลาววา การสอนโดยใชโครงงาน เปนการฝกใหนักเรยีนไดเรียนรูดวยตนเอง ความเปนผูนํา ความ
รับผิดชอบ ความรวมมือในการเรียนรู เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในชิ้นงาน และตองคอยติดตามการ
ทํางานอยางใกลชิดพรอมที่จะใหคําปรึกษา เพ่ือฝกความรับผิดชอบ ความรวมมือในการเรียนรู และ
เชนเดียวกบังานวิจัยของ ศภุศิริ โสมาเกตุ (2544: 54) พบวา ความพึงพอใจในการเรียนและผลการ
เรียนจะมีความสัมพันธกันในทางบวก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวา กิจกรรมที่ผูเรียนไดปฏิบัตน้ัินทําใหผูเรียน
ไดรับการตอบสนองความตองการทางดานรางกาย และจิตใจ ซ่ึงเปนสวนสําคัญทีจ่ะทําใหเกิดความ
สมบูรณของชีวิตมากนอยเพียงใดนั่นคือ สิ่งที่ครูผูสอนจะคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ในการ
เสริมสรางความพึงพอใจในการเรียนรูใหกับผูเรียน  
 6.  เปรียบเทยีบการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนปริยัติ
รังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตามความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) จําแนกตาม
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน พบวา คาเฉลี่ยความคดิเห็นของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ระดับดีเยี่ยม มากกวาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับพอใช และมากกวาของนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วนิดา เด็ดดวง (2549: บทคัดยอ) พบวา นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนพอใช มีคาเฉลี่ยความ
คิดเห็นต่ํากวานักเรียนที่มีระดับผลการเรยีนดีและดีเยีย่ม ดังที่ Rai (1980: 117-122) กลาววา 
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นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวานักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา อยางมีนัยสําคัญ และนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง กลาง ต่ํามี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  
 
 ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาในครั้งน้ี  มีขอเสนอแนะใน 2 ประเด็น ดังน้ี 
 1.  ขอเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  ผลจากการวิจัยพบวา ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีความตระหนัก
และเห็นความสําคัญของการเรียนรูแบบโครงงาน ดังน้ัน ผูบริหารควรจัดใหมีการอบรม ศึกษาดูงาน
เพ่ิมเติมประสบการณในการเรียนรูแบบโครงงาน เพ่ือครูผูสอนจะไดถายทอดใหกับผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธผิล และการเรียนรูแบบโครงงานเปนเรื่องที่ใหมสําหรับผูเรียน ครูผูสอนควรสงเสริมใหกําลัง 
ใจ คอยกระตุนผูเรียนใหมีสวนรวมในการคิดเอง ทําเอง และแกปญหาเอง  
  1.2  ผลจากการวิจัยพบวา นักเรียนชวงชัน้ที่ 1 (ชั้น ป.1-3) มีความคดิเห็นวาการ
เรียนรูแบบโครงงานทําใหมีความรูมากขึน้ ดังน้ันครูผูสอนควรกระตุนใหนักเรียนรวมกันทํางาน รวม
คิด รวมทํา และรวมกันแกปญหาในการทําโครงงาน โดยครูตองคอยใหคําแนะนํา 
  1.3  โรงเรียนที่มีการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย อาจนํา
ผลการวิจัยน้ีไปใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และเปนแนวทางสําหรบัครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยใหสามารถวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาในดานความสามารถในการทําโครงงาน ดานผล
ในการทําโครงงาน และดานเจตคตติอการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป  
  2.1  ควรศึกษาการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรูอ่ืน ๆ ในโรงเรียนปริยัติ
รังสรรค  
  2.2  ควรศึกษาการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยเปรียบเทียบกบั
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ  
  2.3  ควรศึกษาการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยและกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1 และเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 เพชรบุรี 
  2.4  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสัมภาษณ 
 

งานวิจัยเรื่อง  การศึกษาการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 
1.  แบบสัมภาษณชุดนี้ ใชสําหรับศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนตอการเรียนรูแบบ

โครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 

 2.  แบบสัมภาษณฉบับน้ี มี 2 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

ตอนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนตอการเรียนรูแบบโครงงาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

3.  แบบสัมภาษณน้ีใชสําหรับเก็บขอมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยเทานั้น และผลจากการ
ศึกษาวิจัยครัง้น้ีเสนอในภาพรวม ดังน้ันคําตอบของทานจะไมมีผลกระทบใดๆ ทัง้สิ้น 

 
 

 
นางวิชชตุา  บัวคลี ่

    นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณความคิดเห็นตอการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรียนรู 
 ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 
 ดานความสามารถในการทําโครงงาน 

1.  ทานคิดวา นักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการคดิและเลือกหัวขอโครงงาน  
มากนอยเพียงไร เพราะเหตุใด และนักเรียนคิดและเลอืกหัวขอโครงงานไดอยางไร 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 
ชื่อผูใหสัมภาษณ............................................................................................... 
ระดับชั้นทีท่ําการสอน 
    (   )  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
    (   )  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
    (   )  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
    (   )  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
    (   )  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
    (   )  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ประสบการณในการสอน 
    (   )  นอยกวาหรือเทากับ 5 ป 
    (   )  5 ปขึ้นไป 
วัน เดือน ป ที่สัมภาษณ.................................................................................. 
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 2.  ทานคิดวา นักเรียนสามารถดําเนินงานโครงงานตามแผน ขั้นตอนที่กําหนดไวได
ครบถวนมากนอยเพียงไร เพราะเหตุใด และมีปญหาอุปสรรคอยางไร 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 3.  ทานคิดวา นักเรียนสามารถวางแผนการทําโครงงานและเขยีนเคาโครงของโครงงานมาก
นอยเพียงไร เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 4.  ทานคิดวา นักเรียนเขียนรายงานโครงงาน ไดถูกตองสมบูรณตามรูปแบบมากนอยเพียงไร 
เพราะเหตใุด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 5.  ทานคิดวา นักเรียนนําเสนอโครงงาน ไดถูกตองครบถวนมากนอยเพียงไร เพราะเหตุ
ใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 ดานผลของการทําโครงงาน 
 1.  ทานคิดวา การเรียนรูแบบโครงงานชวยทําใหนักเรยีนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคมากนอย
เพียงไร เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
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 2.  ทานคิดวา การเรียนรูแบบโครงงานทาํใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองมากนอยเพียงไร 
เพราะเหตใุด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 3.  ทานคิดวา การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบมากนอย
เพียงไร เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 4.  ทานคิดวา การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได มาก
นอยเพียงไร เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 
 ดานเจตคตติอการเรียนรูแบบโครงงาน 
 1.  ทานคิดวา นักเรียนชอบการเรียนรูแบบโครงงานมากนอยเพียงไร เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 2.  ทานคิดวา นักเรียนชอบขั้นตอนใดในการทําโครงงานมากนอยเพียงไร เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
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 3.  ทานคิดวา นักเรียนไมชอบขั้นตอนใดในการทําโครงงานมากนอยเพียงไร เพราะเหตุ
ใด  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 4.  ทานคิดวา การเรียนรูแบบโครงงานมีประโยชนมากนอยเพียงไร เพราะเหตุใด และชวย
ใหนักเรียนเห็นคุณคาของภาษาไทยอยางไรบาง  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 
 โปรดเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ เก่ียวกับการเรยีนรูแบบโครงงาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

ขอขอบคุณที่ทานกรุณาสละเวลาใหสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณ 
 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 
1.  แบบสัมภาษณชุดนี้  ใชสําหรับศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ชัน้ ป.1-3) 

ตอการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 

 2. แบบสัมภาษณฉบับน้ี มี 2 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1  เปนขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
ตอนที่ 2  เปนแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ชั้น ป.1-3) ตอการ

เรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย  
 3. แบบสัมภาษณน้ีใชสําหรบัเก็บขอมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยเทานั้น และผลจากการ
ศึกษาวิจัยครัง้น้ีเสนอในภาพรวม ดังน้ันคําตอบของนกัเรียนจะไมมีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น 

  
 
 

นางวิชชตุา  บัวคลี ่
นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1    ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
 
 ชื่อผูใหสัมภาษณ 
 1.  ...................................................................................เพศ    (   )  ชาย   (   )  หญิง 
 2.  ...................................................................................เพศ    (   )  ชาย   (   )  หญิง 
 3.  ...................................................................................เพศ    (   )  ชาย   (   )  หญิง 
 4.  ...................................................................................เพศ    (   )  ชาย   (   )  หญิง 
 5.  ...................................................................................เพศ    (   )  ชาย   (   )  หญิง 
  
 ชวงชั้นที่ 1  (   )  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
     (   )  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
     (   )  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 
 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
     (   )  ระดับพอใช (ผลการเรียนเฉลี่ย 0 - 1.99) 
     (   )  ระดับดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 - 2.99) 
     (   )  ระดับดีเยี่ยม (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 - 4.00) 
 
 วัน เดือน ป ที่สัมภาษณ.................................................................................. 
 
ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณความคิดเห็นตอการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระ 
  การเรียนรูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัด 
 เพชรบุรี 
 
 ดานความสามารถในการทําโครงงาน 
 1.  นักเรียนคิดวา การคิดและเลือกหัวขอโครงงาน มีความยากหรือไม เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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 2.  นักเรียนคิดวา การวางแผนในการทําโครงงานมีความสําคัญหรือไม เพราะเหตุใด  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 3.  นักเรียนคิดวา การดําเนินงานโครงงานตามแผนทีก่ําหนดไวดีหรือไม เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 4.  นักเรียนมีความคิดเห็นวา การเขียนรายงานโครงงานมีความสําคัญหรือไม เพราะเหตุ
ใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 5.  นักเรียนมีความคิดเห็นวา การนําเสนอโครงงานมีความจําเปนหรือไม เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 ดานผลของการทําโครงงาน 
 1.  นักเรียนมีความคดิเห็นวา การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคหรือไม เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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 2.  นักเรียนมีความคิดเห็นวา การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง
มากขึ้นหรือไม เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 3.  นักเรียนมีความคิดเห็นวา การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบมากขึ้นหรือไม เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 4.  นักเรียนมีความคิดเห็นวา การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดหรือไม เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 ดานเจตคตติอการเรียนรูแบบโครงงาน  
 1.  นักเรียนมีความคิดเห็นวา การเรียนรูแบบโครงงานมีประโยชนหรือไม เพราะเหตุใด  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 2.  นักเรียนชอบขั้นตอนใดในการทําโครงงานมากที่สุด เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................  
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 3.  นักเรียนไมชอบขั้นตอนใดในการทําโครงงานมากที่สุด เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 4.  นักเรียนชอบการเรียนรูแบบโครงงานหรือไม เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 . 
 โปรดเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ เก่ียวกับการเรยีนรูแบบโครงงาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

ขอขอบคุณนกัเรียนทุกคนเปนอยางยิ่ง ในการใหสัมภาษณ  
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แบบสอบถาม 

 
งานวิจัยเรื่อง  การศึกษาการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 

คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามชุดนี้ใชสาํหรับศึกษาการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 2.  แบบสอบถามฉบับน้ี มี 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1  เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) ที่มีตอ
การการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
 3.  แบบสอบถามนี้ใชสําหรบัเก็บขอมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยเทานั้น ซ่ึงผูวิจัยจะเก็บเปน
ความลบั และผลจากการศกึษาวิจัยครั้งน้ีจะนําเสนอในภาพรวม ดังน้ันคําตอบของนักเรียนจะไมมี
ผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น 

ขอใหนักเรียนตอบแบบสอบถาม ใหครบทกุขอตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนใน 
การนําผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุง แกไขในเรื่องของการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ใหมีคุณภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 
 

นางวิชชตุา  บัวคลี่  
นิสิตปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

                 คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   หนาขอที่ตรงกับสถานภาพของนักเรียนเพียงขอเดียว 
 
 1. เพศ    (   )  ชาย 
      (   )  หญิง 
 2. ชวงชั้นที่ 2  (   )  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
      (   )  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
      (   )  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 3. ระดับผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
      (   )  ระดับพอใช (ผลการเรียนเฉลี่ย 0 - 1.99) 

 (   )  ระดับดี (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 - 2.99) 
 (   )  ระดับดีเยี่ยม (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 - 4.00) 

 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นตอการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความแตละขอ แลวพิจารณาวานักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลอง 
 ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกบัการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
 แลวเขียนเครือ่งหมาย  ลงในชองดานขวามือของนักเรียน (หน่ึงขอความตอบเพียง 
 หน่ึงคําตอบ) ซ่ึงมี 5 ระดับ แตละระดับมีความหมายดังน้ี 
    5  หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 
    4  หมายถึง  เห็นดวยมาก  
    3  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
    2  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
    1  หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 
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ระดับความคิดเห็น ขอ
ที่ 

 

การเรียนรูแบบโครงงาน 
5 4 3 2 1 

 
1. 

ดานความสามารถในการทําโครงงาน 
การมีสวนรวมในการคิดและเลือกหัวขอโครงงานของ
นักเรียน 

     

2. การคิดและเลอืกหัวขอโครงงานมีความเหมาะสม      

3. การเลือกหัวขอโครงงานมีความแปลกใหม      

4. การรวมกันวางแผนในการทาํโครงงานอยางเปน 
ระบบของนักเรียน 

     

5. การกําหนดจุดมุงหมายในการทําโครงงานมีความ
ชัดเจน 

     

6. การดําเนินการทําโครงงานของนักเรียนเปนไปตาม
แผนที่กําหนดไว   

     

7. การเขียนรายงานโครงงานมีความชัดเจน      
8. การนําเสนอสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน      
9. การนําเสนอขอมูลมีความสมบูรณ ครบถวน      
10. การบูรณาการความรู ความสามารถหลายดานใน

การทําโครงงานของนักเรียน 
     

 
1. 

ดานผลของการทําโครงงาน 
การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนเกดิความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 

     

2. การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนมีความ 
เชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น 

     

3. การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนรับผิดชอบตอ
บทบาทหนาที่ของตนเองมากขึ้น 

     

4. การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนทํางานรวมกับ 
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

     

5. การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนไดพัฒนา
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขยีนมาก
ยิ่งขึ้น 

     

 6. การเรียนรูแบบโครงงานชวยใหนักเรียนมีการศึกษา
คนควาดวยตนเองมากขึ้น 
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ระดับความคิดเห็น ขอ
ที่ 

 

การเรียนรูแบบโครงงาน 
5 4 3 2 1 

7. การเรียนรูแบบโครงงานชวยทําใหนักเรียน 
กลาแสดงออก 

     

8. การเรียนรูแบบโครงงานชวยฝกความเปน
ประชาธิปไตยใหกับนักเรียน 

     

9. การเรียนรูแบบโครงงานชวยทําใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูสิ่งใหม ๆ  

     

10. การเรียนรูแบบโครงงานชวยทําใหนักเรียนสราง
ผลงานไดดวยตนเอง 

     

11. การเรียนรูแบบโครงงานสามารถกระตุนใหนักเรียน
เรียนเกิดกระบวนการคิด 

     

12. การเรียนรูแบบโครงงานชวยใหนักเรียนมีทักษะใน
การทํางานกลุม 

     

13. การเรียนรูแบบโครงงานทําใหครูและนักเรียน
ใกลชิดกันมากขึ้น 

     

14. การเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมใหครูและ
นักเรียนไดชวยกันแกปญหาที่เกิดขึ้น 

     

15. การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนสามารถ 
คนพบความรูใหมไดดวยตนเอง 

     

 
1. 

ดานเจตคตติอการเรียนรูแบบโครงงาน 
การเรียนรูแบบโครงงานมีความยุงยาก 

     

2. การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนรูจักวิธีแก 
ปญหาดวยตนเอง 

     

3. การเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนเกดิความ
ภาคภูมิใจในผลงาน 

     

4. การเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีการทีท่ําใหนักเรียน 
เกิดความสนกุสนาน 

     

5. การเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีการเรยีนที่นักเรียน
ชอบ 

     

6. การเรียนรูแบบโครงงานชวยใหนักเรียนสามารถนํา
ความรูไปใชในชีวติประจําวนัได 
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ระดับความคิดเห็น ขอ
ที่ 

 

การเรียนรูแบบโครงงาน 
5 4 3 2 1 

7. การเรียนรูแบบโครงงานทําใหครูที่ปรึกษาเปนกันเอง
กับนักเรียน 

     

8. การเรียนรูแบบโครงงานมีความแปลกใหม ทาทาย 
กระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรู 

     

 
 

ขอขอบคุณนกัเรียนทุกคนเปนอยางยิ่ง ในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 

 
   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ    อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา 
               คณะศึกษาศาสตร  
               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงรัตน เกษรแพทย    อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา 
               คณะศึกษาศาสตร  
               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   3. นายเขมณัฏฐ  จันทรวงศ          ศึกษานิเทศก 
               สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต1 
   4. นายถวัลย  สนธิอนุเคราะห         อดีตศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี 
               และกรรมการสถานศกึษา 
   5. นายสุพล  อนามัย           ผูจัดการและครูใหญโรงเรียนปริยัติรังสรรค 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือราชการ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 

 
ชื่อ  ชื่อสกุล                                    นางวิชชตุา บวัคลี่ (แจมใส) 
วันเดือนปเกิด                                  19 สิงหาคม 2516 
สถานที่เกิด                                     53 หมู 8 ตําบลหนองไฮ อําเภอเสนางคนิคม  
                                                    จังหวัดอํานาจเจริญ 37290 
สถานที่อยูปจจุบัน                             13/1 หมู 2 ตําบลนาวุง อําเภอเมือง 
                                                    จังหวัดเพชรบุรี 76000 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน              หัวหนาวิชาการระดับประถมศึกษา 
สถานที่ทํางานปจจุบัน                        โรงเรียนปริยัติรังสรรค อําเภอเมือง 
                                                    จังหวัดเพชรบุรี  
ประวตัิการศึกษา 
  พ.ศ. 2529                     ชั้นประถมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนบานหนองไฮ 

                                       จังหวัดอุบลราชธานี  
     พ.ศ. 2532                     ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนคึมใหญวิทยา 
                                       จังหวัดอุบลราชธานี  
     พ.ศ. 2535                     ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอํานาจเจริญ 
                                       จังหวัดอุบลราชธานี  
 พ.ศ.  2539                    ครุศาสตรบณัฑิต (การประถมศึกษา) 

                              สถาบันราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
              พ.ศ. 2550                     การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
                                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
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