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การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลองโดยมีจุดประสงคเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเองระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมิน
ตามสภาพจริง  และศึกษาพัฒนาการดานทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 5 ดาน  ไดแก ดาน
กําหนดปญหาในการสืบคนความรู  ดานการวางแผนในการสืบคน  ดานการดําเนินการสืบคนความรู
ตามแผนที่กําหนดไว  ดานการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสืบคนความรู  และดานการสรุปผลการ
สืบคนความรูและการบันทึกจัดเก็บ  หลังไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการ
ประเมินตามสภาพจริงรอบที่หน่ึงและรอบที่สอง  กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่  5  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551  โรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ”  สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน  28 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริง  และแบบทดสอบวัด
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  มีความเชื่อม่ัน .870  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คาเฉลี่ย  
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t – test  for  dependent  
samples)  

ผลการวิจัยพบวา 
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พบวานักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองในแตละดานสงูกวากอนการจัดกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

2.  การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริง  เม่ือ
พิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีพัฒนาการดานทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเองสูงขึ้นตามลําดับ  จากกอนการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  หลังการ
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1 และรอบที่ 2 
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 The  purposes  of  this  quasi  experimental  research  were  to  compare  
Knowledge  Seeking  Skill  before  and  after  study  by  English  Project  Approach and   
Authentic  Assessment , study  the  development  of  Knowledge  Seeking  Skill  after 
study  English  Project  Approach and Authentic  Assessment  in the first stage  and   
the  second  stage  
 The subjects  of  this  study  were  28  Prathomsuksa  5  students  in  the  
 first  semester  of  2008  academic  year  from  Watcharoentham  School  in Ayutthaya 
Educational  Service  Area  Office 1  selected  by  purposive  sampling .  Tools for  
collecting  data  were  English  Project  Approach  planning  and  Knowledge  Seeking   
Skill  test with  Cronbach’s  Alpha  Reliability  Coefficient  of  .870 .  The  experimental   
group  was  taught  two  stages  through  English  Project  Approach.  The  data  were   
analyzed  by  using  mean  ,  standard  deviation  , t – test  for  dependent  samples  . 
 The  results  of  this  study  indicated  that : 
 1.  After  using  English  Project  Approach  and  Authentic  Assessment     
the  students  were  higher  Knowledge  Seeking  Skill  than  before  using  English 
Project  Approach  and  Authentic  Assessment  statistical  significant  at  .01  level. 
 2.  After  using  English  Project  Approach  and  Authentic  Assessment the  
students  were  higher  development  of  Knowledge  Seeking  Skill .In the  first  stage ,  
the  students  had  Knowledge  Seeking  Skill  is  higher  than  before  using  English  
Project  Approach  and  Authentic  Assessment  and  the  second  stage , the students 
had  Knowledge  Seeking  Skill  is  higher  than  first  stage statistical. 
       

 
 
 
 
 



ปริญญานิพนธ 
เรื่อง 

 
การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ดวยกิจกรรม

โครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริง 
 

ของ 
จงจิตร  เลิศวฒันาพร 

 
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

ปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการวัดผลการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

........................................................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(รองศาสตราจารยดร.สมชาย  สันตวิัฒนกุล) 
วันที่..........เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2551 

 
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  คณะกรรมการสอบปากเปลา 
 
.........................................................ประธาน ........................................................ประธาน 
(รองศาสตราจารยชูศรี  วงศรัตนะ)  (รองศาสตราจารยดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ) 
 
..........................................................กรรมการ ......................................................กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารยระวีวรรณ  พันธพานิช) (รองศาสตราจารยชูศรี  วงศรัตนะ) 
 

......................................................กรรมการ 
       (ผูชวยศาสตราจารยระวีวรรณ  พันธพานิช)  
           
      ......................................................กรรมการ 
                          (อาจารยชวลิต  รวยอาจิณ) 
 
 



ประกาศคุณูปการ 

ปริญญานิพนธฉบับ น้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  โดยได รับความอนุ เคราะห  จาก            
รองศาสตราจารยชูศรี วงศรัตนะ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย    
ระวีวรรณ  พันธพานิช   กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ทานทั้งสองไดเสียสละเวลาอันมีคาให
ความรู คําแนะนํา ขอคิดเห็นและชวยแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส จนทําใหปริญญา
นิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา  จึงขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ ที่น้ี นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดรับความกรุณาจากรองศาตราจารยดร.ส.วาสนา  ประวาล
พฤกษ  และอาจารยชวลิต  รวยอาจิณ  ซ่ึงเปนกรรมการสอบปริญญานิพนธที่แตงตั้งเพ่ิมเติม ไดให
ขอเสนอแนะและคําแนะนําที่มีคุณคาและเปนประโยชนทําใหปริญญานิพนธสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยนิภา ศรีไพโรจน อาจารยชวลิต รวยอาจิณ       
คุณอุดมศักดิ์ นาดี คุณถวิล จันทรสวาง คุณอุมาวดี มะคําไก คุณกระจาย  คงสงฆ  คุณกัลยา  
สุวรรณรอดและคุณยุพา  ชุมสนิท   ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย  
ตลอดจนใหขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็นตางๆในการนําไปปรับปรุงแกไข ทําใหไดเครื่องมือที่มีคุณภาพ
นําไปใชประโยชนตอการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการสามารถ  กองโชค ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม 
“เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ” พรอมดวยคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน             
วัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ”  ที่เปนกําลังใจและใหความรวมมือเปนอยางดีตลอด         
การทดลอง  
 ขอบคุณเพ่ือนวัดผลป 47 ทุกคน  โดยเฉพาะคุณอรวรรณ  บุญสง  คุณดลยา แตงสมบูรณ
และคุณธนภัทร  จันทรสวาง ที่ใหคําแนะนําและเปนกําลังใจชวงเวลาในการทําการวิจัย  ตลอดจนผูมี
สวนเกี่ยวของทุกทานที่ทําใหปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิ จัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ีดวย 
 ทายที่สุดนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษาทุกทานที่
ไดกรุณาใหการอบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ประสบการณที่ดีและมีคุณคายิ่งแกผูวิจัย 
ทําใหผูวิจัยรูวาการศึกษาของผูวิจัยยังไมสิ้นสุดเพียงการทําปริญญานิพนธฉบับน้ี  แตเปนการจุด
ประกายใหผูวิจัยนําเอาความรูที่ไดรับไปพัฒนาการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลตอไป ขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดา พ่ีๆ ที่ใหการสนับสนุน และคอยใหกําลังใจ คุณคาและประโยชนอันพึงมี
ของปริญญานิพนธฉบับน้ีขอมอบเปนเกียรติแดบิดา มารดา ครูอาจารยและทุกทานที่ทําใหผูวิจัย
ประสบความสําเร็จในวันน้ี                       
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมมี

อิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน  ภาษาที่ใชในการสื่อสารและแสวงหาความรูจะใช
ภาษาอังกฤษเปนหลัก  จนเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาภาษาอังกฤษไดมีบทบาทสําคัญ
ตอการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งปจจุบันและอนาคต  การจัดการศึกษาจึงตองมีการเปลี่ยนแปลง
ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เพ่ือใหไดทรัพยากรมนุษยที่ฉลาดและสมบูรณขึ้น  จึงตอง
มีการปรับปรุงใหเอ้ือและสงเสริมผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล
ใหไดมากที่สุดเพื่อใหมีผลการเรียนรูกาวหนาไปบนเสนทางที่คาดหวังไว  การจัดการเรียนการ
สอนระบบโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ที่มีการสอนใหทองจําควรเปลี่ยนเปนการใหผูเรียน
แสวงหาความรูดวยตนเอง  จากการประเมินที่มีการทดสอบแบบปรนัยอยางเดียว (เลือกตอบ  
จับคู ผิด-ถูก)  ควรเปนการประเมินที่หลากหลายและสะทอนชีวิตจริง  ปรับสภาพการเรียนการ
สอนใหเปลี่ยนจากการนั่ง  ฟง  จด  มาเปนการเขารวมกิจกรรมรวมรับผิดชอบตอการเรียนการ
สอน  สรางวินัยในการเรียนดวยตนเอง  ทําการวัดและประเมินผลดวยตนเอง (อุทุมพร      
จามรมาน.2540: 1)     

จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  มีจุดเนนใหผูเรียนมีวิสัยทัศน
ที่กวางไกล เกิดความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวตางประเทศ แสวงหาความรู 
ประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรม
ตางประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2544: 2)  ภาษาอังกฤษมีการเรียนที่แตกตางจากสาระการ
เรียนรูอ่ืน  เน่ืองจากผูเรียนไมไดเรียนภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น  แตการเรียน
ภาษาเพื่อสามารถใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการใน
สถานการณตางๆ  ทั้งในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ  การที่ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตอง
คลองแคลวและเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา  ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอน
ภาษที่ดีผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุด  ทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน  การจัดการกระบวนการเรียนการสอนตองสอดคลองกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ
ของภาษา  การจัดการเรียนการสอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมใหหลากหลาย  ทั้งกิจกรรมการฝก
ทักษะทางภาษาและกิจกรรมฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียนรูภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย  อันจะ
นําไปสูการเปนผูเรียนที่พ่ึงตนเองได (Learner – Independence)  และสามารถเรียนรูไดตลอด
ชีวิต (Lifelong  Learning)  โดยใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูใน
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การเรียนวิชาอ่ืนๆ ในการศึกษาตอ  รวมทั้งในการประกอบอาชีพ  ซ่ึงเปนจุดหมายสําคัญ
ประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 1) 

การแสวงหาความรูเร่ิมตนจากความรูสึกของบุคคล  รูสึกเกี่ยวกับความสงสัย  เม่ือ
คนๆหนึ่งรูสึกสงสัยเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ทํางานอยางไร  ความสงสัยสงผลใหเขาเปดเรื่องราวเพื่อ
คนหา  การแกไขหรือปรับปรุง  เพ่ือแกไขหรือคนหาทําใหเห็นวาจะตองเอาความรูที่มีอยูมา
ประยุกต  ทําใหนักแสวงหาความรูหลายคนนําความรูเดิมมาพัฒนาใหเปนระบบเกี่ยวกับ
แนวทางของวงจรปญหาที่ตองแกไขใหม  สิ่งที่เปนความสงสัยกอใหเกิดการสรางสิ่งใหมบน
ความเชื่อหรือความรูที่มีอยูเดิม  แตความสงสัยที่มาจากการบังคับเพ่ือใหคนหาจะกอใหเกิด
ผลเสียมากกวา ดังน้ันความสงสัยจึงนําไปสูการคนหาและแกไข  ปรับปรุง  โดยนําความรูเดิมมา
พัฒนาใหเปนความรูใหมแตความสงสัยที่มาจากการบังคับจะสงผลเสียตอกระบวนการแสวงหา
ความรู (อัญชลี  ไสยวรรณ.  2548: 22)  การแสวงหาความรูจึงเปนทักษะสําคัญตอผูเรียน ซ่ึง
ควรสงเสริมและกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนและตื่นตัวอยูตลอดเวลากับสิ่งที่อยูรอบตัว  
กระตือรือรนตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือจะปรับตัวเองใหทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป  
เพื่อใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เปนกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง  มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง  สอดคลองกับความเชื่อที่วา
ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรูและการเรียนรูมิใชถูกสอนอยูตลอดเวลา  ควรใหผูเรียนไดใช
กระบวนการเรียนรูในการเรียนรูดวยตนเอง  จากการซักถาม  พูดคุย  คิดหาเหตุผล  (สิปปนนท  
เกตุทัต.  2541)  การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล  บุคคลเปนผูสรางความรู
จากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิมเปนโครงสรางทางปญญา
ในแตละบุคคล  (วัฒนพร  ระงับทุกข. 2540)   

เปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาคือการพัฒนาคนใหมีคุณภาพในสังคมอนาคต  โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  ในมาตรา 24  ไดกลาวถึงการจัด
กระบวนการเรียนรูใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียนฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ
เผชิญและประยุกตใช  ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงผสมผสานความรูอยางสมดุล  
ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  จัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางรอบดาน  เพ่ือการ
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  โดยทั่วไปการสอนครูตองเรงสอนเนื้อหา  ใหทันเพ่ือการ
ประเมินผล  ทําใหวิธีสอนเนนเฉพาะการบรรยายใหฟง  ครูเปนผูปอนความรูให  นักเรียนเปน
ฝายรับรู  แลวครูถามใหตอบและจบที่ครูเชื่อวาผูเรียนมีความรูความเขาใจโดยการตรวจสอบ
จากการทําแบบฝกหัดของนักเรียน (ลัดดา  ภูเกียรติ.  2542: 1)  การสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาจะไดผลตรงตามจุดประสงคก็ตอเม่ือครูผูสอนตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาที่ครู
สอนใหตรงตามความสนใจของเด็ก  มีความกระตือรือรนที่จะสอนใหเด็กไดทํากิจกรรมที่เกิดการ
คนพบมากกวาการไดรับเพียงการบอกใหฟง  แลวพูดตาม  วิธีการสอนของครู  ทําใหเด็กเกิด
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ความกลัวการสื่อสารอยางม่ันใจ  และพะวงกับความผิดพลาด  เทคนิคการสอนจึงถือเปนเรื่องที่
สําคัญ  ครูจําเปนตองไดรับการฝกอบรมโดยตรง  เร่ิมตั้งแตตองมีวิธีทําใหเด็กเกิดความรูสึก
อยากเรียนวาเรียนแลวไดประโยชน  มีความเชื่อม่ันวาตัวเองเรียนไดไปจนถึงสามารถเรียนรูได
อยางจริงจัง  และเรียนอยางมีความสุข (ปรุง  พวงนัดดา.  2541: 43) 

การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตองเหมาะสมแกการสรางศักยภาพ
การเรียนรูของแตละบุคคลใหเจริญถึงขีดสุด  เพ่ือใหผูเรียนเปนคนเกง  คนดี  และมีความสุข  
น่ันคือครูผูซึ่งมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกหรือผูกระตุนการเรียนรู (Facilitator) ตอง
วางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูและการสอนตามสภาพจริง (Authentic Learning) รวมทั้ง
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Evaluation) (วิชัย วงษใหญ.  2541: 61) การจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานนาจะตอบสนองลักษณะอันพึงประสงคเหลานี้ได  เพราะการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อและหลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ที่เชื่อม่ันใน
ศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน  ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและสอดคลองกับสภาพจริงในทองถิ่น  
กลาวคือ  ผูเรียนไดเลือกเรื่องหรือประเด็นปญหาที่จะศึกษาดวยตนเอง  หาวิธีการแสวงหา
ความรูตลอดจนแหลงขอมูลที่หลากหลาย  ลงมือปฏิบัติการเรียนรูดวยตนเอง  ไดบูรณาการ
ทักษะประสบการณ  ความรูและสิ่งแวดลอมตามสภาพจริง  ผูเรียนไดสรุปหรือสรางองคความรู
ดวยตนเองและยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนอื่นได  (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ.  2542ข: 3) 

การจัดกิจกรรมการสอนโดยโครงงาน  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบหนึ่งที่
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  ไดลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา  สํารวจ  คนควา  
ทดลอง  ประดิษฐคิดคน  โดยมีครูเปนผูคอยกระตุนแนะนํา  และใหคําปรึกษาอยางใกลชิด  ชวย
ใหผูเรียนไดนําความรูในชั้นเรียนบูรณาการกับกิจกรรมที่จะกระทํา  เพ่ือนําไปสูความรูใหมๆ 
ดวยการสรางความหมาย  แกปญหาและการคนพบองคความรูดวยตนเอง (สุพล  วังสินธ. 2543 
: 11)  และการสอนโดยโครงงานเปนการสอนใหผูเรียนรูจักวิธีการทําวิจัยเล็กๆ  ผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความรู  ทักษะและสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ  ระเบียบวิธีดําเนินการเปนวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร  จุดประสงคหลักของการสอนแบบโครงงานตองกระตุนใหนักเรียนรูจักสังเกต  
รูจักตั้งคําถาม  รูจักตั้งสมมติฐาน  รูจักวิธีแสวงหาความรูดวยตนเองเพื่อตอบคําถามที่ตนเอง
อยากรู  สามารถสรุปและทําความเขาใจกับสิ่งที่คนพบโครงงานอาจทําในเวลาเรียนหรือนอก
เวลาเรียนก็ได  การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project  Approach)  เปนการเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเลือกสิ่งที่จะศึกษา  หรือโครงการที่จะทํา (วิมลรัตน  สุนทรโรจน.  2544: 2)  การสอน
โดยโครงงานจึงไมใชสิ่งที่ยากเกินความสามารถของครูที่จะทําแตตองอาศัยทักษะการจัดการ
และทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ในการอานและคนควาใหมีความรูมากกวานักเรียน
คอนขางมากดวย  (สุพล  วังสินธิ์.  2543: 13 – 14)  นอกจากนี้  กิจกรรมโครงงานยังชวย
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เสริมสรางคุณลักษณะของคนใหมีคุณภาพพรอมที่จะตอสูการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  ที่
สมาชิกตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู  เปนผูผลิต  ผูปฏิบัติที่สรางสรรคผลงานและองคความรูได 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2542: 2)  การจัดการเรียนรูแบบเนน
โครงงานยังสอดคลองกับวัตถุประสงคและสาระมาตรฐานของหลักสูตรภาษาตางประเทศ ที่มุง
พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  เปดโลกทัศนสูอารยประเทศ  มุง
สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจากกิจกรรมและจากการปฏิบัติจริงเพ่ือใหเกิด
ประสบการณการเรียนรูตามความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจและความตองการของ
ผูเรียน  สรางความรูไดดวยตนเอง  แนวการจัดการเรียนการสอนแบบเนนโครงงานมีความ
สอดคลองกับวิธีสอนที่ผูทรงคณุวุฒิและผูเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาคาดหวังเปนการสรางคน
ใหเปนผูมีความรูความสามารถในการใชความรูใหเกิดประโยชน  นําความรูที่ไดรับไปพัฒนาใช
ในชีวิตประจําวันในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบ  มีการวางแผนในการทํางาน  
กลาแสดงออก  โครงงานภาษาอังกฤษเปนแนวทางในการสรางองคความรูดวยตัวเอง  ทําให
ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ปรากฏ  โครงงานภาษาอังกฤษจึงเปนการตอบสนองการ
เรียนรูที่ตองการใหผูเรียน  เกง  ดี  มีสุข  อีกทั้งยังสรางความเชื่อม่ัน  และฝกความรับผิดชอบ  
การอยูรวมกันในสังคมอีกดวย  (พรรณีย  บัวโต. 2542) 

การวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปนไปอยาง
กลมกลืนและตอเน่ือง นําไปสูการปฏิบัติและเกิดประโยชนสูงสุดอยางแทจริง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2548: 25)  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 หมวด 4 
มาตรา 26 กําหนดวา  “ใหสถานศึกษาประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน 
ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม  และการทดสอบควบคูกันไป
ในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษาและนํา
ผลการประเมินผูเรียนมาใชประกอบการพิจารณาดวย” ซ่ึงการประเมินผลจะตองประเมินดวย
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อใหไดขอมูลตามสภาพจริงของผู เ รียน  ซ่ึงผาน
กระบวนการเรียนรูตามสภาพจริงในสถานการณที่เปนชีวิตจริง (สนิท  เจริญธรรม.  2546: 36-
37)  การประเมินตามสภาพจริงเปนการลงมือจากการปฏิบัติจริงของผูเรียนและเชื่อมโยงการ
เรียนรูกับชีวิตและสังคมซึ่งผูเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถกระบวนการคิดและ
ความรูสึกเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมประเมินผลงานของตนเองและใชการประเมินอยาง
หลากหลายตามสถานการณที่เปนจริงโดยกระทําอยางตอเน่ือง (สสวท.  2546: 8) ซ่ึงคุณภาพ
ของผลงานและพฤติกรรมเหลานี้ตองอาศัยกระบวนการที่เนนปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับ
ผูเรียนและกระบวนการสังเกตของผูสอนโดยตลอดตอเน่ืองโดยการประเมินผูเรียนจาก
พัฒนาการประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมการเรียนรู  และการ
ทดสอบ  ควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอนอยางเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการศึกษา  
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การประเมินตามสภาพจริง  จึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูลในกการสรางและประมวลองคความรู
ของผูเรียนที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรูจากบทเรียนกับประสบการณในชีวิตจริง  และนํามา
บูรณาการเขาดวยกันเพ่ือสังเคราะหเปนองคความรูใหมเพ่ือนําไปใชประโยชนตอตนเอง  
ครอบครัวและสังคม (เอกรินทร  สี่มหาศาล; และสุปรารถนา  ยกุตะนันท.  2546: 12) อีกทั้งยังมี
การใหขอมูลสารสนเทศยอนกลับจากผลการประเมินเพ่ือใหผูเรียนพบความกาวหนาและทราบ
ขอบกพรองเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาตนเอง  เปนการสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนมี
แรงจูงใจและกําลังใจในการพัฒนาตนเอง  ซ่ึงแตกตางจากการประเมินแบบเดิมที่เนนการวัด
ประเมินจากการสอบดวยวิธีที่ขีด  กา  คําตอบหรือเขียนคําตอบลงบนกระดาษคําตอบเพียง
อยางเดียว  จึงขาดความเหมาะสมและไมเพียงพอที่จะใหขอมูลหลักฐานที่เปนประโยชนตอ
ผูเรียนไดครบถวน (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 10)  

จากขอความขางตนเปนเหตุใหผูวิจัยตองการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเองดวยการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริง ใหกับ
ผูเรียน  เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองเพิ่มขึ้นจากผลการประเมิน
ตามสภาพจริง เพราะทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนตอ
การเรียนรูในภาษาอังกฤษเปนอยางยิ่ง  โดยเมื่อผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
มากขึ้น    จะสามารถนําความรูที่ไดรับจากการแสวงหาความรูดวยตนเองในวิชาภาษาอังกฤษ
ไปคนควาหาความรูในการเรียนรูจากศาสตรอ่ืนๆ ไดตอไป   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เ พ่ือเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5  ระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการ
ประเมินตามสภาพจริง ในวิชาภาษาอังกฤษ  

2.  เพ่ือศึกษาพัฒนาการดานทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตาม
สภาพจริงรอบที่หน่ึงและรอบที่สอง  

ความสําคัญของการวิจัย 

 ผลจากการทําวิจัยทําใหทราบวาการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการ
ประเมินตามสภาพจริง  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรูดวยตนเองไดหรือไม  ซ่ึงเปนแนวทางสําหรับผูสนใจไดนํากิจกรรมโครงงาน
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ภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริงไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจัดการ
เรียนรู  ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยในครั้งน้ีประชากรเปาหมาย (Hypothetical Population)  เปนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จํานวน 384 คน ของอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ปการศึกษา 2551  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ” 
อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 จํานวน 1 หองเรียน  จํานวนนักเรียน 28 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรจัดกระทํา  ไดแก  การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ประกอบการ
ประเมินตามสภาพจริง     
 2.  ตัวแปรตาม  ไดแก  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  

นิยามศัพทเฉพาะ 
1.  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  หมายถึง  การแสดงออกของผูเรียนในการ

คนควาหาความรูดวยตนเองและสามารถสรางความรูใหมเพ่ิมเติม จากการคิด ศึกษา  ทดลอง  
คนควา  และปฏิบัติดวยตนเอง และเชื่อมสัมพันธกับความรูเดิมที่มีอยู  ทําการศึกษาจากแหลง
ความรูตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียน  ตามความสนใจหรือความตองการของตนเอง   โดยอาจ
ปรึกษาหรือขอความชวยเหลือจากครูผูสอนหรือบุคคลอื่น  ลักษณะของทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเองมีดังน้ี 

1.1  การกําหนดปญหาในการสืบคนความรู  หมายถึง  การตั้งประเด็นคนควา 
กําหนดขอบเขตของประเด็นคนควา  อธิบายประเด็นคนควา  และการแสดงความคิดเห็นตอ
ประเด็นคนควา 

1.2  การวางแผนในการสืบคนความรู  หมายถึง  การกําหนดเปาหมายไววาจะสืบคน
ความรูเรื่องอะไร  จากสื่ออะไรสืบคนความรูที่ไหน  สืบคนความรูอยางไร  และเริ่มตนเม่ือไร 

1.3  การดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว   หมายถึงการ 
ดําเนินการสืบคนความรูที่สนใจตามแผนหรือแนวทางที่กําหนดไว 
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1.4  การวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู   หมายถึง  การจําแนก  จัดกลุม 
และจัดลําดับขอมูล  และพิจารณาองคประกอบและความสัมพันธของขอมูล  

1.5. การสรุปผลจากการสืบคนความรูและการบันทึกจัดเก็บ  หมายถึง การ 
อภิปรายผลการคนควา  การสรุปกระบวนการในการคนควา  และการบันทึกจัดเก็บขอมูลความรู
เปนเอกสาร 

  
2.  การประเมินตามสภาพจริง  หมายถึง กระบวนการสังเกต บันทึกและรวบรวม

ขอมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทํา  ซ่ึงเปนการประเมินทักษะในการทํางานอยางตอเน่ืองใน
ขณะที่มีการดําเนินการเรียนการสอน  ไดแก  ความสามารถในการกําหนดปญหา  การวางแผน  
การดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว  การวิเคราะห  การบันทึกจัดเก็บและสรุปผลการสืบคน
ความรู  ซ่ึงเปนทักษะที่แสดงออกจากการปฏิบัติจริง ในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  ผูเรียนเปนผูคนพบและผลิตความรูดวยตนเอง  ซ่ึงเปนการสะทอนภาพเพื่อลง
ขอสรุปถึงความรู   ความสามารถและทักษะตางๆ ของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด  นาพึงพอใจ
หรือไม  อยูในระดับความสําเร็จใด 

 
3. โครงงานภาษาอังกฤษ  หมายถึง  กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถนําภาษา

และทักษะทางภาษาอังกฤษมาใชไดอยางเปนรูปธรรม  โดยนักเรียนสามารถเลือกเร่ืองที่สนใจ
ในการศึกษา  ทําการศึกษาคนควา  ลงมือปฏิบัติและตัดสินใจในการเลือกวิธีทํางานดวยตนเอง  
ใชวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเองจากทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อศึกษาคนควาหาคําตอบที่
ตนเองสงสัยหรือทําการศึกษา  ตลอดจนจัดตารางเวลาและชิ้นงานบั้นปลายของโครงงานดวย
ตนเอง  โดยมีครูเปนผูคอยใหคําปรึกษาและแนะนํานักเรียน  เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว  
ในการวิจัยครั้งน้ีแบงประเภทของโครงงานภาษาอังกฤษ เปน 2 ประเภทไดแกโครงงานตาม
สาระการเรียนรูและโครงงานตามความสนใจ 

 
4.  การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย

โครงงานเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนนําความรู  หลักการทางภาษาอังกฤษไปเชื่อมโยง
กับประเด็นปญหาที่นักเรียนสนใจศึกษาคนควา  และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  โยมีครูเปนผูคอย
แนะนํา  ตามความสามารถ  ความถนัดของตนเอง  การดําเนินการแบงออกเปน  4  ระยะ ดังน้ี 
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  4.1  ระยะวางพื้นฐาน  ระยะเตรียมการวางแผนเขาสูโครงงาน  คือขั้นตอนที่ 
นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษในหัวขอตางๆ ดังนี้  ความหมาย  หลักการ  
จุดมุงหมาย  ประเภท   ขั้นตอนในการทําโครงงานภาษาอังกฤษ  การเขียนเคาโครงงาน
ภาษาอังกฤษ  จากใบความรู  การบรรยาย  ตัวอยางโครงงานภาษาอังกฤษ 

4.2  ระยะเริ่มตนโครงงาน   เปนระยะที่นักเรียนเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษ  โดยเลือกจากเรื่องที่นักเรียนสนใจศึกษาจากบทเรียน  จากประเด็นทั่วๆ ไป  
หรือจากปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ  สิ่งสําคัญตองเปนเรื่องที่ผูเรียน
สงสัยหรือตองการหาคําตอบอยางลึกซึ้ง  เม่ือหัวขอไดรับการคัดเลือกแลวจะเริ่มตนดวยการ
ระดมสมอง  เพ่ือวางแผนในการศึกษาและรวมกันตั้งคําถามเพื่อคนหาคําตอบ 
  4.3  ระยะดําเนินโครงงาน  ระยะนี้เปนการลงมือปฏิบัติ  โดยนักเรียนใชความรู
เกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษที่ศึกษา  มากําหนดวัตถุประสงค  ระบุประโยชน  หาแนวโนม  
หรือคาดเดาคําตอบ  วางแผนและกําหนดวิธีการศึกษาที่หลากหลาย  เลือกแนวทางการศึกษา  
ลงมือศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษา  ระยะนี้นักเรียนจะไดรับความรูและ
ประสบการณใหมจากการศึกษาโครงงาน  
  4.4  ระยะเสนอผลการศึกษา  เปนระยะที่นักเรียนสรุปผลการศึกษาหรือสราง
ความรูดวยตนเอง  แลวนํามาเผยแพรผลงานใหกวางขวาง  โดยการอธิบาย  การสาธิต  การ
เขียนรายงานโครงงาน  การจัดปายนิเทศ  และการจัดนิทรรศการ  ซ่ึงนักเรียนจะไดมีโอกาส
นําเสนอและแสดงความคิดเห็นผานสื่อตางๆดวยตัวเอง 

5.  การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่หนึ่ง  หมายถึง  การเริ่มจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษตามสาระการเรียนรู   โดยเริ่มการดําเนินการ
จัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษแผนที่ 1 - 4  ในการดําเนินการจัด
กิจกรรมตั้งแตขั้นตอนระยะวางพื้นฐาน  ระยะเริ่มตนโครงงาน  ระยะดําเนินโครงงาน  และ ระยะ
เสนอผลการศึกษา     

6.  การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่สอง  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษตามความสนใจของนักเรียนภายหลังดําเนินการจัด
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่หน่ึงเสร็จสิ้นแลว โดยเริ่มการดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษแผนที่ 5 - 7  ซ่ึงดําเนินการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต 
ระยะเริ่มตนโครงงาน  ระยะดําเนินโครงงาน  และระยะเสนอผลการศึกษา  

7.  การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริง  
หมายถึง  การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษแลวประเมินผลจากการปฏิบัติในสภาพจริงจาก
การทํากิจกรรม  โดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย  และทําการประเมินควบคูไปในกิจกรรมการ
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เรียนการสอนอยางตอเน่ือง  เนนการใหขอมูลผลการประเมินและสารสนเทศยอนกลับ 
(Information Feedback)  เพ่ือใหผูเรียนไดพบความกาวหนาของตนเอง 

สมมติฐานในการวิจัย 
1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองเพ่ิมขึ้น

หลังจากไดปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีพัฒนาการดานทักษะการแสวงหาความรูดวย

ตนเองสูงขึ้นหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่หน่ึงและรอบที่สอง 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพ่ือกําหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัย  โดยตัวแปรการจัดกระทํา คือ การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
ประกอบการประเมินตามสภาพจริง  ตัวแปรตาม คือ ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง เม่ือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการ
ประเมินตามสภาพจริง แลวนักเรียนจะมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองเพิ่มขึ้นหลังจากได
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  และนักเรียนจะมีพัฒนาการดานทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเองสูงขึ้นหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่หน่ึงและรอบที่
สอง  ซ่ึงสามารถแสดงถึงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 
การจัดกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษประกอบการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 

ทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

ตัวแปรจัดกระทํา ตัวแปรตาม 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ในการพัฒนาความสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5  โรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ” ในครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  ตามลําดับ  ดังน้ี 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนในชวงชั้นที่ 2 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2544 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินตามสภาพจริง 
 ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง 
 วิธีการและเครื่องมือประเมินผลตามสภาพจริงของผูเรียน 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 ความหมายของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 ความหมายของการสรางความรู 
 ลักษณะของทักษะการแสวงหาความรู 

แนวทางการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงงาน 
 ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ 
 จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 ประเภทของโครงงาน 
 ขั้นตอนการทําโครงงาน 
 การประเมินโครงงาน 
 แผนการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 การใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริง 
 บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 
 ประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงาน 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของเก่ียวกับโครงงาน 
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1. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนในชวงชั้นที่ 2 
 

1. การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2544  ไดกําหนดหลักสูตรแกนกลาง 

ที่มีลักษณะเปนกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตาม
จุดหมายของหลักสูตร  โดยไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นทั้ ง  8  กลุมสาระการเรียนรู   โดยกลุมสาระการเรียนรู  
ภาษาตางประเทศมีแนวทางในการจัดการเรียนรู  ดังน้ี (กรมวิชาการ: 1 – 8 ) 

1.   ความสําคัญ 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  เปนพ้ืนฐานสําคัญ  ที่ผูเรียนทุกคนตอง 

เรียนรู  โดยไดรับการจัดลําดับความสําคัญอยูในกลุมที่สอง  ซ่ึงเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสราง
พ้ืนฐานความเปนมนุษย  และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 
  ภาษาอังกฤษไดรับการกําหนดใหเรียนไดทุกชวงชั้น  โดยสถานศึกษาสามารถ
จัดเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานที่ผูเรียนทุกคนตองเรียน  และจัดเปนสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม  ที่
มีความลึกและเขมขึ้น  หรือรายวิชาใหมใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด  ความสนใจ  
ความตองการและความแตกตางระหวางบุคคล  ตั้งแตชวงชั้นที่ 2 ขึ้นไปสวนภาษาตางประเทศ
อ่ืนๆ   เชนภาษาฝรั่งเศส  เยอรมัน  จีน  ญ่ีปุน  และภาษาเพื่อนบาน  เชน  ลาว  เขมร  พมา  
ยาวี  มาเลย ฯลฯ  ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา  ที่จัดทําเปนสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมได
ตามความเหมาะสม 

2.   ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะ 
 การเรียนภาษาตางประเทศ  ไมไดเรียนภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น 

แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดตามความ
ตองการในสถานการณตางๆ  ทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ  การที่ผูเรียนจะใชภาษา
ไดถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมนั้น  ขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา  ดังนั้นในการจัดการเรียน
การสอนภาษาที่ดี  ผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาไหมากที่สุด  ทั้งในหองเรียน
และนอกหองเรียนการจัดกระบวนการเรียนการสอนตองสอดคลองกับธรรมชาติและ
ลักษณะเฉพาะของภาษาการจัดการเรียนการสอนภาษา จึงควรจัดกิจกรรมใหหลากหลาย  ทั้ง
กิจกรรมฝกทักษะทางภาษา  และกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคู
ไปดวย  อันจะนําไปสูการเปนผูเรียนที่พ่ึงตนเองได (Learner  Independence)  และสามารถ
เรียนรูไดตลอดชีวิต (Lifelong  Learning)  โดยใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควา
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หาความรูในการเรียนสาระการเปนรูอ่ืนๆ ในการศึกษาตอ  รวมทั้งในการประกอบอาชีพ  ซ่ึง
เปนจุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู 

3.   โครงสราง 
 โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศ  กําหนดตามระดับความสามารถทาง 

ภาษาและพัฒนาการของผูเรียน (Proficiency – Based) โดยจัดแบงเปน 4 ระดับ คือ   
1)   ชวงชั้น ป. 1 – 3 ระดับเตรียมความพรอม (Preparatory Level) 
2)   ชวงชั้น ป.4 – 6 ระดับตน (Beginner Level) 
3)   ชวงชั้น ม.1 – 3 ระดับกําลังพัฒนา (Developing Level) 
4)   ชวงชั้น  ม. 4 – 6  ระดับกาวหนา (Expanding  Level)                                     

4.   วิสัยทัศน 
 วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  มีดังน้ี 
 -   ใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตางๆ  
 -   มีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ 
 -   ใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรูเพ่ือศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
 -   มีความรูความเขาใจวัฒนธรรมหลากหลายของประชาคมโลก 
 -   สามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลก 
 เปาหมายสูงสุด  คือผูเรียนจะเปนผูที่มีความรู  ทักษะ  กระบวนการ และ 

คุณธรรมจริยธรรม คานิยมตามจุดหมายของหลักสูตร   
5.   องคประกอบของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  จะปรากฏองคประกอบ 

ของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ดังแผนภูมิภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2  องคประกอบของหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  5.1   สาระ (strands) 
  สาระ  กรอบเนื้อหา (Framework)  หรือขอบขายองคความรู (Content Area)  
ที่จัดเปนหมวดหมู (Categories)  ของเน้ือหาเฉพาะอยางเปนระบบ  ซ่ึงแตกตางไปตาม
ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู  สาระตางๆ มีความสัมพันธระหวางกันและควรไดรับการสอน
ในลักษณะบูรณาการมากกวาแยกสอนทีละสาระ 
  สาระที่กําหนดไว สะทอนถึงเปาหมาย (Goals) ในการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
สาระทั้งหมด  จึงควรไดนําไปสอนในทุกระดับชั้น  ในลักษณะที่ถักทอผสมผสานเขาดวยกัน  
เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาทุกดาน  พัฒนาสมรรถภาพทางภาษา  ในลักษณะที่กาวหนาไป
ตามความตอเน่ืองของกระบวนการเรียนรู  นําไปสูประสิทธิภาพในการเรียนภาษาในระดับสูงขึ้น  
แยกเปน 4 สาระ  คือ 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ

4  สาระ

8  มาตรฐานการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น    
4  ชวงชั้น

ชวงชั้นที่ 1 (ป.1 – 3) ชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – 6) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – 3) ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – 6)

22 24 26 28
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    สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communications) 
  ภาษา เพื่ อการสื่ อ สาร   หมายถึ งความสามารถ ในการสื่ อ สาร เป น
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไมใชเพียงแคการจดจําคําศัพท  และรูปประโยคใน
ภาษา  นักเรียนตองใชภาษาไดคลอง  เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา  และตระหนักถึง
วิธีการที่จะนําภาษาและวัฒนธรรมไปใชในการสรางปฏิสัมพันธในสังคม 
  สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) 
  ภาษาและวัฒนธรรม  หมายถึงการรับรูและเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา  
เปนการทําใหนักเรียนตระหนักถึงทัศนะของชาติอ่ืน ๆ รวมทั้งวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณ  รูปแบบ
พฤติกรรม  และเขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน  ที่มีตอสังคมของเรา  วัฒนธรรมมี
องคประกอบ  3  สวน  คือ  แนวคิด (Perspectives)  การปฏิบัติ (Practices)   และผลผลิต
(Products)  ภาษาเปนเครื่องมือในการแสดงออกถึงแนวคิดดานวัฒนธรรม  นักเรียนจะมีโอกาส
ไดสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของตน  หลังจากไดศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน 
  สาระที่  3   ภาษากับความสัมพันธ กับกลุ มสาระการเรี ยนรู อ่ืน 
(Connections) 
  นักเรียนมีประสบการณเดิมของตนอยูแลว  เน้ือหาที่ปรากฏอยูในกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืน  จะชวยเสริมความรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  ใหกับนักเรียนในขณะที่กําลังฝกฝน
ภาษาตางประเทศ 
  สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก (Communities) 
  การที่นักเรียนสามารถนําประสบการณจากภายนอกโรงเรียน  มาใชในโรงเรียน
และนําความรูที่ไดรับในโรงเรียนไปใชในชีวิตประจําวัน 

 มาตรฐานการเรียนรู (Learning  Standards) 
มาตรฐานการเรียนรู  หมายถึง  ขอกําหนด  สิ่งที่คาดหวังวา  นักเรียนตองรู 

และสามารถทําได  ภายในเวลา  12  ป  มีองคประกอบ  3 สวน  คือ  ความรู  ทักษะ / 
กระบวนการ  และคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  ซ่ึงกําหนดตามคุณลักษณะอันพึงประสงคใน
จุดหมายของหลักสูตร  ดังน้ัน  มาตรฐานการเรียนรู  จึงเปนมาตรฐานกลางสําหรับสถานศึกษา  
ทองถิ่น  และชุมชน  นําไปกําหนดหลักสูตร  จัดหลักสูตร  การสอนและการประเมินผล  ใหเปน
แนวเดียวกัน  เพ่ือใหการเรียนรูของนักเรียนเปนประสบการณที่มีความเชื่อมโยงตอเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ  มาตรฐานการเรียนรู  เปนสิ่งที่บงบอกถึงความรูและประสิทธิภาพตางๆ ที่นักเรียน
สามารถทําไดในแตละสาระ  และใชเปนมาตรฐานกลางสําหรับการตรวจสอบ  ประเมิน  และ
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ตัดสินคุณภาพการจัดการเรียนรู  จํานวนมาตรฐานการเรียนรูในแตละสาระมีไมเทากันแตละ
มาตรฐานการเรียนรู  มีความหมายที่ครูผูสอนควรทําความเขาใจใหกระจาง ดังตาราง 1 ตอไปน้ี 
 
ตาราง 1 สาระและความหมายของมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

สาระ ความหมายของมาตรฐานการเรียนรู 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
(Communications) 

มาตรฐาน ต 1.1  Interpretative  Mode 
คาดหวังวา  นักเรียนจะเขาใจและตีความการสื่อสารดวย
ภาษาตางประเทศทั้งการพูดและการเขียนในหัวขอที่
หลากหลาย 
มาตรฐาน ต 1.2  Interpersonal  Mode 
คาดหวังวา  นักเรียนจะสามารถใชภาษาตางประเทศในการ
สื่อสารโดยตรงระหวางบุคคลเพื่อการสังสรรคในสังคมทั้งใน
การแลกเปลี่ยนขอมูล  ขาวสาร ความคิดห็นและการแสดง
ความรูสึกหรืออารมณ 
มาตรฐาน ต 1.3  Presentational  Mode 
คาดหวังวา  นักเรียนจะสามารถนําเสนอขอมูล  ความคิด
รวบยอด   และความคิดเ ห็นเกี่ ยวกับหัวขอต างๆ  ที่
หลากหลาย  โดยใชภาษาพูดหรือภาษาเขียนที่ผานทางสื่อ
ตางๆ 

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
(Cultures) 

มาตรฐาน ต 2.1 Nature  of  Language and Practices 
คาดหวังวา  นักเรียนจะเขาใจธรรมชาติของภาษาและแสดง
ความเขาใจความสัมพันธระหวางรูปแบบการปฏิสัมพันธทาง 
สังคมกับแนวคิดของวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
มาตรฐาน ต 2.2 Concept  of  Culture  and  Products 
คาดหวังวา  นักเรียนจะเขาใจความคิดรวบยอดดาน
วัฒนธรรมและความสัมพันธระหวางผลผลิตกับแนวทาง
วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
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ตาราง 1 (ตอ) 
สาระ ความหมายของมาตรฐานการเรียนรู 

ส า ร ะ ที่  3   ภ า ษ า กั บ
ความสัมพันธกับกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืน (Connections) 

มาตรฐาน ต 3.1 Reinforcement  and  Acquisition 
คาดหวังวา  นักเรียนจะใชภาษาตางประเทศเสริมและ
แสวงหาความรูในสาขาวิชาอ่ืนเพ่ิมเติม  รวมทั้งรูขอมูลและ
จดจําแงคิดเดนชัดที่ปรากฏ  โดยอาศัยทั้ งภาษาและ
วัฒนธรรม 

ส า ร ะ ที่  4   ภ า ษ า กั บ
ความสัมพันธกับชุมชนโลก 
(Communities) 
 

มาตรฐาน ต 4.1  Learning  and  Enrichment 
คาดหวังวา  นักเรียนจะสามารถใชภาษา  ภายในและ
ภายนอกบริบทโรงเรียน  รวมทั้งใชภาษาเพื่อเพ่ิมพูนความรู  
ขยายความรูและความเพลิดเพลิน  เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต 
มาตรฐาน ต 4.2  Careers 
คาดหวังวา  นักเรียนจะสามารถสํารวจตัวเองและเตรียมตัว
เขาสูอาชีพซ่ึงใชภาษาเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

  
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น (Benchmark) 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  เปนตัวบงชี้การเรียนรูที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นในตัว 
ผูเรียน  เม่ือเรียนจบแตละชวงชั้น  ตามมาตรฐานการเรียนรู  องคประกอบที่สําคัญที่ปรากฏอยู
ในมาตรฐานชวงชั้นมี  2  สวนคือ  ทักษะ / กระบวนการที่บงบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติ 
(Performance)  และเนื้อหา (Content) มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นจึงเปนสิ่งที่บอกใหรูวา  
นักเรียนทุกคนควรรูอะไร  และสามารถทําอะไรได  เปนการใหรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
มาตรฐานการเรียนรูและระบุกรอบเน้ือหาสําหรับครูผูสอนนําไปจัดสาระการเรียนรู  เพ่ือให
นักเรียนบรรลุระดับประสิทธิภาพที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางตอเน่ือง  จํานวนมาตรฐานการ
เรียนรูชวงชั้นในแตละชวงชั้นจะมีจํานวนไมเทากัน    มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นจะมีลําดับ
ความสัมพันธและความตอเน่ืองทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน  ภายในขอบเขตของแตละสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู   
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 คุณภาพของผูเรียน  
เปนคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ใน 

การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมาย  โดยกําหนดเปนกรอบองค
ความรู  ทักษะ / กระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ไวเปนชวงชั้น  และเม่ือผูเรียนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  12  ปแลว  จะมีความรูความสามารถขั้นต่ําตามผังมโนทัศนของสาระการ
เรียนรูพ้ืนฐานดังภาพประกอบ 3  ตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                         
                                       

                  
              
                              
 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 ผังมโนทัศนของสาระการเรียนรูพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
 
 

เขาใจและมีทักษะทางภาษาในการ
แลกเปล่ียนและนําเสนอขอมูลขาวสารอยาง
เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะโดยใช 

มีความรูความสามารถในการใชภาษาสืบคน
ขอมูลความรูตามความสนใจในหัวขอเรื่อง
เกี่ยวกับ 

สาระการเรียนรู
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

สาระที่ 1 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

สาระที่ 3 
ภาษากับความสัมพันธ

กับกลุมสาระอื่น 

สาระที่ 2 
ภาษาและวัฒนธรรม 

สาระที่ 4 
ภาษากับความสัมพันธ
กับชมชนและโลก 

-ตนเอง
-ครอบครัว 
-โรงเรียน 
-สิ่งแวดลอมรอบตัว 
-อาหาร เครื่องดื่ม 
-ความสมัพันธระหวาง
บุคคล 
-เวลาวางและสวัสดิการ 
-การศึกษาและอาชีพ 
-การซื้อขาย 
-ลมฟาอากาศ 
-การเดินทางทองเท่ียว 
-การบริการ 
-สถานที ่
-ภาษา 
-วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

-คําศัพท 
-น้ําเสียง 
-ประโยคผสม 
-ประโยคซับซอน 
-ขอความที่เปนความ
เรียงที่มีตัวเช่ือม
ขอความ 
-ขอความที่ไมเปน
ความเรียง 
-บทสนทนาทีเ่ปน
ทางการและไมเปน
ทางการ 
-การแสดงความรูสึกนํา
คิด 
-การสรุปความคิด 
รวบยอด 
-การแสดงความคิดเห็น 
 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ใชภาษาภายในและนอกบริบทโรงเรียนเพ่ือ

-วัฒนธรรมทางภาษา 
-ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 

-ขยายเพ่ิมพูนความรูและแสวงหาความเพลิดเพลนิ 
-ศึกษาตอและเตรียมเขาสูอาชีพ 
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 การสาระการเรียนรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีรายละเอียดดัง
ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูรายปชั้นประถมศึกษาปที่ที่ 5  ดังภาพประกอบ 4  ตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                         
                                       

                  
              
                              
 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 ผังมโนทัศนของสาระการเรียนรูพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

       ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 

 
 

 
 
 

เขาใจและใชทักษะทางภาษาแลกเปลี่ยน
และนําเสนอขอมูลขาวสารโดยใช 

ใชภาษาเสนอและสืบคนขอมูลความรูตามความ
สนใจในหัวเรื่องเกี่ยวกับ 

 

สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

สาระที่ 1 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

สาระที่ 3 
ภาษากับความสัมพันธ

กับกลุมสาระอื่น 

สาระที่ 2 
ภาษาและวัฒนธรรม 

สาระที่ 4 
ภาษากับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก 

-ตนเอง
-โรงเรียน 
-สิ่งแวดลอมใกลตัว 
-อาหาร เครื่องดื่ม 
-ความสมัพันธระหวาง
บุคคล 
-เวลาวางและ นันทนาการ 
-สุขภาพและสวสัดิการ 
-การซื้อขาย 
-ลมฟาอากาศ 
 

-คําศัพท 250 คํา 
-ประโยคเดี่ยว 
-ประโยคผสม 
-ขอความที่เปน 
ความเรียง 
-ขอความที่ไมเปน
ความเรียง 
-บทสนทนา 
 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ใชภาษาภายในและนอกสถานศึกษา เพ่ือ

-วัฒนธรรมทางภาษา 
-ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 

-การแสวงหาความรู
-ความเพลิดเพลิน 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการประเมินตามสภาพจริง 
1.   ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง 

      มีผูใหนิยามของการประเมินตามสภาพจริงไว ดังน้ี 
กรมวิชาการ. (2539: 16) กลาววา การประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment) 

หมายถึง กระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมขอมูลจากงาน และวิธีการที่นักเรียนทํา
เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการตัดสินใจ ในการศึกษาผลกระทบตอผูเรียนเหลานั้น เนนการประเมิน
ทักษะการคิดอยางซับซอนในการทํางานของนักเรียน ความสามารถในการแกปญหา และการ
แสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง ในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ผูเรียนเปนผูคนพบและผลิตความรู ไดฝกปฏิบัติเนนพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือสนอง
จุดประสงคหลักสูตรและความตองการของสังคมเปนการประเมินที่ใหความสําคัญกับพัฒนาการ
ของผูเรียน อีกทั้งยังเปนการประเมินอยางตอเน่ืองในขณะที่มีการดําเนินการเรียนการสอน 

ส.วาสนา ประวาลพฤกษ.  (2539: 50) กลาววา การประเมินตามสภาพจริง หมายถึง 
การวัดโดยเนนใหผูเรียนนําความรูแนวคิดในวิชาตางๆที่เรียนเพ่ือนํามาแกปญหาโดยใชทักษะ
การคิดที่ซับซอน (Complex Thinking) มากกวาที่จะถามความสามารถขั้นตน หรือ
ความสามารถยอยๆเปนการวัดผูเรียนโดยรวมทั้งความคิด เจตคติ และการกระทําไปพรอมๆกัน 

สุวิทย มูลคํา.  (2541: 2) กลาววา การประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง กระบวนการ
สังเกต การบันทึก และรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทํา จะเปนการประเมินทักษะ
การคิดที่ซับซอนในการทํางาน ความสามารถในการแกปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง
ที่เกิดจากการเรียนการสอน  

สมนึก นนธิจันทร.  (2540: 73) การประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมินที่มุงเนนให
ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมตางๆดวยการแสดงออกหลายๆดาน เพ่ือนําไปแกปญหาโดยใช
ทักษะกระบวนการคิดที่สลับซับซอนที่อยูบนพ้ืนฐานของเหตุผลที่เปนจริงในทุกบริบทเทาที่จะ
เปนได 

สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน.  (2544: 57 – 64) กลาววา การประเมินตามสภาพจริงเปน
ภาพสะทอนของพฤติกรรมและทักษะที่จําเปนของผูเรียนในสถานการณจริงแหงโลกปจจุบัน 
(Real World Situation) เนนทักษะกระบวนการเรียนรูใชเทคนิคในการประเมินที่หลากหลาย 
เพ่ือประเมินพัฒนาการในการเรียนรูของนักเรียน 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.  (2545: 27) กลาววาการประเมินตามสภาพจริง หมายถึง การ
ประเมินผลที่ผูประเมินพยายามสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติ (Performance) ของผูถูกประเมิน
โดยตรง จะเนนการประเมินทักษะการคิดระดับสูงในการทํางาน ความรวมมือในการแกปญหา 
และการประเมินตนเอง ความพยายามในการรวมมือซ่ึงคลายคลึงกับโลกของงานจริง เปนการ
วัดและสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ที่มีความหมาย ซ่ึงจะเปนประโยชนในการประเมินการทํางานและ
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การประเมินความกาวหนาการปฏิบัติงานเปนการสะทอนใหเห็นการสังเกต สภาพการทํางาน
ของบุคคลและสิ่งที่บุคคลไดปฏิบัติ 

สุวิมล วองวาณิช.  (2546: 13) กลาววา การประเมินตามสภาพจริง หมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจความรูความสามารถ และทักษะตางๆของผูเรียนในสภาพที่สอดคลองกับ
ชีวิตจริงโดยใชเรื่องราว เหตุการณ สภาพจริงหรอืคลายจริงที่ประสบในชีวิตประจําวัน เปนสิ่งเรา
ใหผูเรียนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทําหรือผลิต จากกระบวนการการทํางานตามที่
คาดหวังและผลผลิตที่มีคุณภาพจะเปนการสะทอนภาพเพื่อลงขอสรุปถึงความรู ความสามารถ 
และทักษะตางๆของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด นาพอใจหรือไม อยูในระดับความสําเร็จใด 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2548: 55) กลาววาการประเมินตามสภาพจริงเปนการประเมิน
จากขอมูลหลากหลายที่เกี่ยวของกับผูเรียน ซ่ึงจะตองใชวิธีการและเครื่องมือการประเมินที่
หลากหลาย  

สงบ ลักษณะ.  (2549: 1) กลาววา การประเมินตามสภาพจริง คือกระบวนการวัดผล
การเรียนรูตามแนวทาง 3 ประการ คือ วัดครบถวนตามจุดประสงคของการเรียนรูไดจริง วัดได
ตรงกับความเปนจริง เปนการแสดงถึงพฤติกรรมที่สะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนทั้ง
ความรู ความคิด ความสามารถในการปฏิบัติและคุณลักษณะทางจิตใจ และมีเทคนิควัดผลที่เปน
พฤติกรรมที่แทจริงที่แสดงออกถึงความสามารถของผูเรียน ซ่ึงสังเกตจากการปฏิบัติภาระงาน 
(Tasks)  
 จากความหมายของการประเมินตามสภาพจริงที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การ
ประเมินตามสภาพจริง หมายถึง การประเมินอยางตอเน่ืองที่มุงเนนใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและ
เปนจริงที่เปนภาพสะทอนของพฤติกรรมและทักษะที่จําเปนของผูเรียนในสถานการณจริงตาม
สภาพความสามารถของผูเรียนที่มีอยู โดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย 

2. ลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง 
สุวิทย  มูลคํา.  (2541: 3) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง  

ดังน้ี 
1.  เปนการประเมินที่กระทําไปพรอมๆกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ

เรียนรูของผูเรียน ซ่ึงสามารถกระทําไดตลอดเวลากับทุกสถานการณทั้งโรงเรียนบานและ
ชุมชน 

2.  เปนการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนที่แสดงออกจริงๆ 
3.  เนนพัฒนาการผูเรียนอยางเดนชัด และใหความสําคัญในการพัฒนาจุดเดนของ

ผูเรียน 
4.  เนนการประเมินตนของผูเรียน 
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5.  ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของสถานการณที่เปนชีวติจริงรวมทั้งการเชื่อมโยงการเรียนรู
ไปสูชีวติจริง 

6.  ใชขอมูลทีห่ลากหลาย มีการเก็บขอมูลระหวางการปฏิบตัิหนาทีใ่นทุกดานทั้งที่
โรงเรียนบานและชุมชนอยางตอเน่ือง 

7.  เนนคุณภาพของผลงานที่ผูเรียนสรางขึ้นซ่ึงเปนผลจากบูรณาการความรู 
ความสามารถหลายๆดานของผูเรียน 

8.  เนนการวดัความสามารถในการคิดระดับสูง(ทักษะการคิดที่ซับซอน) เชน การคิด
วิเคราะห การสังเคราะห 

9.  สงเสริมปฏิสัมพันธเชิงบวก มีการชื่นชม สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูของผูเรยีนไดอยางมีความสุข 

10. เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ครู ผูปกครอง 
 สมนึก  นนธิจันทร. (2540: 75) กลาวถึงลักษณะความสําคัญของการประเมินตามสภาพ
จริง ดังน้ี 

1.  เปนการประเมินผลจากสภาพจริง กระทําไดตลอดเวลากบัทุกสถานการณทั้งที่
บานและโรงเรยีนและชุมชน สังเกตพฤติกรรมตางๆ โดยใชการตัดสนิใจของมนุษยในการให
คะแนน 

2.  กําหนดปญหาหรืองานแบบปลายเปด เพ่ือใหผูเรียนเปนผูสรางคําตอบเอง คอื 
ใหผูเรียนตอบดวยการแสดงสรางสรรค หรือ ผลิตผลงาน 

3.  ไมเนนการประเมินผลเฉพาะทักษะพืน้ฐานแตใหผูเรียนผลติ สราง หรือทําบางสิ่ง
ที่เนนทักษะการคิดที่ซับซอน การพิจารณาไตรตรอง การทํางานและการแกปญหาน่ันคือ เนน
การเรียนรูเพ่ือแกปญหา 

4.  เนนสภาพปญหาที่สอดคลองกบัความเปนจริงในชวีิตประจําวันเนนการแกปญหา
ที่สะทอนถึงชวีิตจริง 

5.  ใชขอมูลอยางหลากหลายเพื่อการประเมิน น่ันคือความพยายามที่จะรูจักผูเรียน
ในทุกแงทุกมุม ขอมูลจึงตองไดมาจากหลายๆทางซึ่งหมายถึงเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลตองมีหลากหลายดวย 

6.  เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง 
7.  ผูเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจวาจะประเมินเขาตรงไหน เรื่องอะไร การให

ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลทําใหผูเรียนรูจักวางแผนการเรียนรูตามความตองการของ
ตนเองวาอยากรูอยากทําอะไรบาง ซ่ึงนําไปสูการกําหนดจุดประสงคการเรียน วธิกีารเรียน และ
วางเกณฑการประเมินผลอันเปนการเรียนและการประเมินที่ใชผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง 
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วิจิตรา  คํายัง.  (2546: 26 – 29) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการประเมินสภาพจริง 
ดังน้ี 

1.  เปนการประเมินผลที่อยูบนพ้ืนฐานของชีวิตจริง 
2.  เปนการประเมินผลการปฏิบัติ 
3.  เปนการประเมินผลที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนา 
4.  เปนการประเมินผลที่เปนการพัฒนางานใหปรากฏ 
5.  เปนการประเมินผลที่มองความแกรงของทักษะตางๆ 
6.  เปนการประเมินผลที่สัมพันธกับการเรียนการสอน 
7.  เปนการประเมินที่เนนการเรียนรูที่มีความหมาย 
เปนการประเมินผลที่เกิดจากความรวมมือของครูนักเรียนและผูปกครอง 

พิมพันธ เดชะคุปต ; และพเยาว ยินดีสุข.  (2548: 128) กลาวถึงลักษณะที่สําคัญของ 
การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงมีดังน้ี 

1.  เปนการประเมินที่กระทําไปพรอมๆกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
เรียนรูของผูเรียน .ซ่ึงสามารถทําไดตลอดเวลากับทุกสถานการณทั้งที่โรงเรียน บานและชุมชน 

2.  เปนการประเมินที่เนนพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนที่แสดงออกมาจริงๆ 
3.  เนนการพัฒนาผูเรียนอยางเดนชัด 
4.  เนนการประเมินตนเองของผูเรียน 
5.  เนนคุณภาพของผลงานที่ผูเรียนสรางขึ้นซ่ึงเปนการบูรณาการความรู

ความสามารถหลายๆดานของผูเรียน 
6.  เนนการวัดความสามารถระดับสูง 
7.  เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ครู ผูปกครอง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  (2548: 56) กลาว
วาการประเมินตามสภาพจริงมีลักษณะที่สําคัญดังน้ี 

1. ผูสอนจัดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออในภาคปฏิบัติ คิดสรางสรรค ผลิตผลงาน 
หรือกระทําบางสิ่งบางอยางที่สัมพันธกับสิ่งที่เรียน 

2.  ผูสอนกระตุนใหผูเรียนไดใชความคิดระดับสูง ใชทักษะในการแกปญหา 
3.  งาน ภารกิจ กิจกรรมที่ทํามีความหมาย 
4.  สิ่งที่เรียนรูนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
5.  ใชคนเปนผูตัดสินการประเมิน ไมใชเครื่องจักร นักเรียนไดประเมินตนเอง 
6.  มีเกณฑการประเมินที่เปดเผยโปรงใส 
7.  ครูเปลี่ยนบทบาทโดยยดึผูเรียนเปนสาํคัญ และใชเครื่องมือหลากหลายในการ

ประเมิน 
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8.  การประเมินเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน เปนตัวกระตุนใหเกิดคุณภาพ
การสอนและการเรียนรู 

9.  ผลผลติของการประเมินตามสภาพจริง ไดแก แฟมพัฒนางาน โครงการโครงงาน 
นิทรรศการ 

10. เกณฑที่ระบุไวในเครื่องมือการประเมินตางๆ หรือกระบวนการประเมินอาจเปน
การทํางานรวมกันระหวางครูกับนักเรียน ครูกับผูปกครอง นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับ
ผูปกครอง หรือระหวางครูกบัครู โดยอาจใชวธิีการทางปฏิบตัิ เชน การอภิปราย การพบปะ
พูดคุย  เปนตน 
 3.  วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงมีเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้เพ่ือใหผูสอนได
ขอมูลของผูเรียนตรงตามสภาพจริงจากวิธีการและเครื่องมือตางๆจากการศึกษาทั่วไป พบวา
การประเมินผลจากสภาพจริงมีวิธีการเครื่องมือตางๆพอสรุปไดดังน้ี  (สมนึก นนธิจันทร.  2540: 
79) 

1. การสังเกต 
2. การสัมภาษณ 
3. การสอบถาม 
4. การตรวจผลงาน 
5. การบันทึกจากผูที่เกี่ยวของ 
6. การเยี่ยมบาน 
7. การศึกษารายกรณี 
8. การใชแบบทดสอบเนนการปฏิบัติจริง 
9. ระเบียนสะสม 
10. การประเมินโดยใชแฟมพัฒนางาน 

การสังเกต (Observation) 
 เปนวิธีการรวบรวมขอมูลโดยการเฝาดูอยางเอาใจใสมีจุดมุงหมายโดยมี

องคประกอบที่สําคัญ 3 สวน ไดแก สิ่งที่สังเกต ผูสังเกตและการบันทึก (ประเสริฐ ศศิธรโรจน
ชัย.  2548: 6) การสังเกตเปนวิธีการประเมินวิธีหน่ึงที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมดาน
การใชความคิด และการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ ดานอารมณ ความรูสึก และลักษณะของผูเรียน 
ซ่ึงสามารถทําไดทุกเวลา ทุกสถานการณที่ทั้งในหองเรียน นอกหองเรียน หรือในสถานการณ
อ่ืนๆ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2540: 7) 
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ประเภทของการสังเกต 
กมลรัตน หลาสุวงษ.  (2529: 33) แบงการสังเกตออกเปน 2 ชนิด ดังน้ี 

 1.  การสังเกตทางตรง  คือ วิธีการที่ผูสังเกตเปนผูสังเกตดวยตนเองตลอดเวลา เชน ผู
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนคนที่หน่ึงในชั่วโมงภาษาอังกฤษ หลังจากที่ทราบวาไม
ชอบเรียนภาษาอังกฤษ 
 2.  การสังเกตทางออม คือ วิธีการทีผูสังเกตไมไดสังเกตดวยตนเอง แตใหตัวแทน หรือ
บุคคลอื่นไปสังเกตแทนแลวกลับมาเลาพฤติกรรมที่สังเกตใหฟง 
 หลักในการสังเกต 
 ในการสังเกตที่ดีเพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตองกับขอเท็จจริงมีหลักในการสังเกตดังน้ี 
 1.  ควรมีการวางแผนเปนขั้นตอนในการดําเนินการสังเกตโดยยึดจุดมุงหมายเปนเกณฑ
เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายนั้นๆ 
 2.   ในการสังเกตสถานการณหรือสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นกับบุคคลเดียวในแตละ
สถานการณ ควรสังเกตสถานการณหรือสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นกับบคุคลทีถู่กสังเกต เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาวาพฤติกรรมที่เกดิขึ้นเหมาะสมหรือสอดคลองกับสถานการณน้ันๆหรือไม 
 3.  การสังเกตบุคคลหนึ่งไมควรสังเกตสถานการณเดียว ควรสังเกตหลายๆสถานการณ
จึงจะขาใจพฤติกรรมของบุคคลอยางละเอียด 
 4.  การสังเกตบุคคลในสถานการณเดียว ควรสังเกตหลายๆครั้งเทาที่จะทําได 
 5.  การสังเกตที่ดีตองมีการบันทึกการสงัเกตไวทุกครัง้ เพ่ือชวยบันทึกความจาํและดู
พัฒนาการหรือความถี่ของพฤติกรรม 
 6.  ในขณะสังเกตควรทําใจใหเปนกลาง ไมใสอคติ หรือความรูสึกสวนตัวเขาไปเพราะ
อาจทําใหขอมูลที่ไดผิดพลาดจากขอเท็จจริง 
 การบันทึกการสังเกต 
 การสังเกตสวนใหญมักจะไมมีการบันทึก โดยจะสรุปและตีความกันเลยในระยะเวลา
สั้นๆ แตถามีการบันทึกจะมีคุณคามาก เพราะจะชวยใหครูผูสอนมองเห็นภาพของผูเรียนที่
สามารถนําไปอางอิงหรือนําไปเปรียบเทียบระหวางเวลาหนึ่งกับเวลาหนึ่งได 
 หลักการบันทึกการสังเกต 
 ในการสังเกตแตละครั้งควรยึดหลักการดังตอไปน้ี 
 1.  บันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกอยางชัดเจนหรือเห็นไดชัด 
 2.  ใชภาษาที่งายตอการเขาใจและสื่อความหมาย 
 3.  ควรรีบบันทึกการสังเกตทันทีที่การสังเกตเสร็จสิ้น 
 4.  ควรบันทกึการสังเกตการณสังเกตทีดี่ไมควรใสความเห็นของผูสังเกตไปปะปนกับ
พฤติกรรมที่แสดงออก ควรแยกไวคนละหัวขอ 
 5.  ควรเขียนบรรยายใหมีขอมูลสารสนเทศที่เพียงพอเพ่ือใหสามารถเขาใจไดภายหลัง 



25 

  การสัมภาษณ (Interview)   
 ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย.  (2548: 7)   กลาววาการสัมภาษณเปนวิธีการรวบรวมขอมูล
โดยผูสอนเปนผูถามและจดบันทึก และผูเรียนเปนผูใหขอมูล ผูสอนจะใชการสัมภาษณ เพ่ือให
ไดขอมูลวาผูเรียนไดรับรูหรือเกิดการเรียนรูในสิ่งที่มีการเรียนการสอนหรือไม และเพื่อตรวจดูวา
ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรูอยางไร 
 การสัมภาษณประกอบดวยลักษณะดังตอไปน้ี 

1. เปนการพูดคุยกันระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ 
2. การพูดคุยหรือสนทนาจะมีจุดมุงหมายหรือเน้ือหาสาระที่แนชัด 
3. การพูดคุยหรือสนทนาจะมีการนัดหมายหรือกําหนดการลวงหนาหรือไมก็ได 

สัมภาษณมีทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงการสัมภาษณที่เปนทางการจะเปนการ
สัมภาษณที่ผูถูกสัมภาษณรูตัว อาจจะมีการเตรียมตัวเพ่ือการสัมภาษณมาแลวอยางดี แต
บางครั้งการสัมภาษณอาจทําแบบไมเปนทางการโดยผูสัมภาษณตองการขอมูลที่แทจริงโดย
ไมใหผูถูกสัมภาษณรูตัวและเตรียมตัวลวงหนา ในรูปแบบน้ีการสัมภาษณเหมือนกับการพูดคุย
ธรรมดา แตผูสัมภาษณมีประเด็นที่ตองการทราบอยูภายในใจ การสัมภาษณทั้งแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการมีทั้งจุดเดนจุดดอย การที่จะเลือกใชวิธีใดนั้นขึ้นอยูกับความถนัดของ
ผูถูกสัมภาษณ ความพรอมของผูถูกสัมภาษณ และสภาพแวดลอมของการสัมภาษณ 
 ขั้นตอนการสัมภาษณ 
 ในสภาพความเปนจริงแลวเราไมสามารถจะแยกการสัมภาษณออกเปนตอนหรือชวง
อยางขาดจากกันได การสัมภาษณที่ดีควรดําเนินอยางเปนธรรมชาติที่สุด อยางไรก็ตามโดย
หลักทฤษฎี สามารถแบงการสัมภาษณออกไดเปน 3 ขั้นตอน คือ ตอนตน ตอนเนื้อหา และตอน
ยุติ (ปรีชา คัมภีรปกรณ.  2535: 88-89) 
 1.  ตอนตนการสัมภาษณ เปนการสรางความสนใจตอปญหาของผูถูกสัมภาษณ การ
สรางความคุนเคย การแนะนําวัตถุประสงค เปนตน 
 2.  ตอนเนื้อหา เปนการดําเนินการสัมภาษณตามเนื้อหาที่ตองการตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 
 3.  ตอนยุติสรุปเน้ือหา เปนการสรุปแนวทางและขอตกลงที่ไดจากการสัมภาษณ 
 ขอควรระวังในการสัมภาษณ 

1. ตองทําใจใหเปนกลาง ไมมีอคติตอผูถูกสัมภาษณ 
2. ตองไมถือประสบการณของตนเองเปนสําคัญ 
3. การสัมภาษณตองไมรีบรอนในการพูดและถาม 
4. ตองอดทนเพราะการสัมภาษณอาจไมเกิดครั้งเดียว 
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การตรวจผลงาน 
สมนึก  นนธิจันทร.  (2540: 90) กลาววา การตรวจผลงานเปนวิธีการที่ครูผูสอนใช 

เปนประจํา และใชบอยที่สุดอีกวิธีการหนึ่ง การตรวจผลงานจะเปนการชวยเหลือนักเรียนที่ยัง
ประสบปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประการหนึ่ง สวนอีประการหนึ่งเปนการนํา
ขอมูลที่ไดจากการตรวจผลงานมาใชในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 การวัดประเมินผลจากการตรวจผลงาน ครูผูสอนสามารถดําเนินการไดตลอดเวลา เชน 
การตรวจแบบฝกหัด ผลการปฏิบัติตามโครงการ หรือโครงงานตางๆ ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้
ครูผูสอนสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของผูเรียนไดเปนอยางดี 
 ขอเสนอแนะในการตรวจผลงาน 
 1.  ครูผูสอนอาจกําหนดงานรวมกับผูเรียน และไมควรเปนชิ้นเดียวแตก็ไมจําเปนตอง
นํางานทุกชิ้นมาประเมิน อาจเลือกเฉพาะชิ้นงานที่ผู เรียนทําไดดี การบอกความหมาย
ความสามารถของผูเรียนตามลักษณะที่ครูตองประเมินไดเปนการเนนจุดแข็งของผูเรียนนับเปน
การเสริมแรง กระตุน ใหผูเรียนไดพยายามผลิตผลงานที่ดีๆ ออกมามาขึ้นอีกวิธีหน่ึง 
 2.  การประเมินชิ้นงานแตละคนไมจําเปนตองเปนเรื่องเดียวกัน เชน ผูเรียนคนที่ทํางาน
ชิ้นที่ 1 ดี ควรนํามาประเมิน สวนผูเรียนคนที่ 2 ทํางานชิ้นที่ 2 ดีกวาชิ้นที่ 1 ก็ควรนํางานชิ้นที่ 
2 มาประเมินแทน 
 3.  อาจประเมินชิ้นงานที่ผูเรียนทํานอกเหนือจากครูกําหนดได แตตองเปนงานที่
นักเรียนทําเองจริงๆ จะทําใหผูสอนรูจักนักเรียนมากขึน้ และประเมินความสามารถของผูเรียน
ตามสภาพที่แทจริงของเขาไดแมนยํายิ่งขึ้น 
 4.  ผลการประเมินไมควรบอกคะแนนหรือคุณภาพเปนตัวเลขอยางเดียว ควรจะบอก
ความหมายของคะแนนดวย 
 การบันทึกจากผูที่เก่ียวของ 
 การประเมินความกาวหนาในการเรียนของผูเรียน นอกจากครูผูสอนจะใชวิธีการและ
เครื่องมือตางๆที่หลากหลายแลว ควรเปดโอกาสใหบุคคลที่เกี่ยวของและใกลชิดกับผูเรียนไดมี
สวนรวมในการรายงานขอมูลตางๆ เพ่ือนํามาประกอบการประเมินดวย และการไดขอมูลจาก
บุคคลที่เกี่ยวของกับผูเรียนหลายๆคน จากสถานการณและเวลาที่ตางๆกัน จะเปนการหาสภาพ
ความเชื่อม่ันจากการประเมนจากสภาพความเปนจริงอีกทางหนึ่ง 
 บุคคลที่เกี่ยวของกับผูเรียนประกอบดวย 
 1.  ครูในโรงเรียน เปนอีกบคุคลหนึ่งที่มีความใกลชิดกับผูเรียนตลอดเวลาขณะอยูใน
โรงเรียน แฟมพัฒนางานของนักเรียน ตลอดจนพฤติกรรมตางๆของผูเรียนจะอยูในสายตาของ
ครูผูสอนในโรงเรียนตลอดเวลา ครบูางคนสามารถรูถึงประวตัิความเปนมาของผูเรยีนเปนอยางดี 
ดังน้ันการประเมินที่ไดจากเพื่อนครูจึงเปนขอมูลที่นาสนใจ 
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 2.  เพ่ือนนักเรียน เปนบุคคลที่มีความใกลชิดกับผูเรียนตลอดเวลาขณะอยูในโรงเรียน 
โดยเฉพาะเดก็วัยเรียน เพ่ือนจะมีความสนิทสนมเปนพิเศษ ดังน้ันขอมูลของผูเรยีนในดานตางๆ 
เพ่ือนผูเรียนจะสามารถรับรูไดเปนอยางดี 
 3.  ผูปกครอง เปนบุคคลทีมี่บทบาทตอการเรียนรูของผูเรียนมากทีสุ่ด ดังน้ันขอมูล
รายละเอียดอ่ืนๆ จากผูปกครองจึงมีความจําเปนและสาํคัญตอการนาํมาประกอบการประเมิน
เปนอยางยิ่ง ในการรวบรวมขอมูลจากผูปกครอง ควรใหผูปกครองไดอานแฟมพัฒนาการของ
ผูเรียนทุกชิน้ กอนตอบคําถามทุกครั้งควรใหโอกาสผูปกครองไดมีโอกาสสนทนากบัผูเรียนกอน 
เพ่ือจะไดขอมูลที่เปนจริงในการวิเคราะห และสังเคราะห ประกอบการใหขอมูล 

  
การใชแบบทดสอบเนนการปฏิบัติจริง 

 สมนึก นนธิจันทร.  (2540: 98) กลาววา การปฏิบัติจริงเปนการประเมินที่นับวามี
ความตรงมากที่สุดวิธีการหนึ่งเพราะความจริงที่แทจริงก็คือประสบการณที่กําลังเกิดขึ้นนั่นเอง 
ประสบการณรวมความถึงการกระทํา การคิดและความรูสึกที่เปนกระบวนการของประสบการณ 
โลกแหงประสบการณเปนการทําและผลของการกระทํา ฉะน้ันความเปนจริงของความรูสึกที่
แทจริงอันเกิดจากการกระทําจะตองพิสูจน  
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2539) ไดเสนอแนะการใชขอ
ทดสอบภาคปฏิบัติที่เปนการปฏิบัติจริงวาควรมีลักษณะสําคัญดังตอไปน้ี 
 1.  เปนปญหาที่มีความเหมาะสมตอผูเรยีนและมีความสําคัญเพียงพอที่จะแสดงถึง
ความรูของผูเรียนในระดับชัน้นั้นๆ 
 2.  เปนปญหาที่เลียนสภาพจริงในชีวิตของผูเรียน 
 3.  แบบสอบวัดตองครอบคลุมทั้งความสามารถและเนื้อหาตามหลักสูตร 
 4.  ผูเรียนตองใชความรูความสามารถความคิดหลายๆ ดานมาผสมผสานและแสดง 
ถึงความรูของผูเรียนในระดับชั้นนั้นๆ 
 5.  ควรมีคําตอบถกูไดหลายๆคําตอบ และวิธีการหาคําตอบไดหลายวิธี 
 6.  มีเกณฑการใหคะแนนตามความสมบูรณของคําตอบอยางชัดเจน 
  

 การประเมินโดยใชแฟมพัฒนางาน (Portfolio Assessment)  
 เปนวิธีการประเมินที่ใชแฟมพัฒนางาน (Portfolio) ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวมงานของ
ผูเรียนที่แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในชวงเวลาหนึ่งใน Portfolio อาจประกอบดวยชิ้นงาน 
(Product) ใบงาน ผลการประเมินตนเอง แฟมพัฒนางานมีประโยชนในการใชเปนหลักฐานของ
การเรียนรูเพ่ือแยกแยะจุดแข็ง และความตองการของผูเรียนใชเพ่ือแสดงใหเห็นความกาวหนา
ของผูเรียน 
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 ชนิดและลักษณะของแฟมพัฒนางาน 
 แฟมพัฒนางานในชั้นเรียนจะเปนที่รวบรวมขอมูลในรายวิชาตางๆ เปนรายบุคคลหรือ
กลุม หรือทั้งชั้นเรียนก็ไดแลวแตลักษณะการนําไปใชหรือจุดมุงหมายของผูเก็บแฟม โดย
แบงเปน 
 1.  แฟมพัฒนางานจะเก็บผลงานของนักเรียนทั้งหมดในแตละรายวิชาใน 1 ภาคเรยีน 
หรือ 1 ปการศึกษา ซ่ึงอาจจะเรียกวา แฟมรวม 
 2.  แฟมนิทรรศการหรือแฟมแสดงผลงาน เปนการรวบรวมผลงานที่คัดเลือกแลวของ
ผูเรียนแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาและสัมฤทธิ์ผลของผูเรียน จะใชในการแสดงผลงานในชวง
การประชุมหรอืนิทรรศการ 
 3.  แฟมสําหรับการประเมินครูและนักเรียน แฟมน้ีจะเปนแฟมรวบรวมของนักเรียนเปน
กลุมทั้งชั้น แฟมสําหรับการประเมินนี้จะประกอบดวยผลงานเดนของนักเรียนที่ถายเอกสารมา
จากแฟมประเภทที่ 2 คะแนนจากการสอบตางๆ การบันทึกผลการสังเกตในชั้นเรียนการบันทึก
การประชุมและผลงานแสดงความกาวหนาของผูเรียนที่จะใชในการใหระดับคะแนน 
 4.  แฟมแหลงขอมูลของครู แฟมน้ีจะเปนภูมิหลังของเอกสารและขอมูลที่จะชวยในการ
คนควาของครูเปนแหลงสะสมเอกสารตางๆ จะใชในการคนควาเพิ่มเติม 
 ในการจัดทําแฟมพัฒนางานผูเรียนควรมีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมายของการใช
และเนื้อหากําหนดเกณฑในการเลือกผลงาน การพิจารณาคุณภาพตลอดจนการประเมินตนเอง
จากแฟมของตน โดยในการจัดแฟมพัฒนางานของตนเองนั้นจะตองกําหนดสิ่งตางๆ เหลานี้ดวย
ตนเอง คือ 

1. กําหนดหลักการและเหตุผลของการทําแฟมพัฒนางาน 
2. กําหนดจุดมุงหมายเฉพาะของตนเอง 
3. กําหนดเกณฑในการเลือกเนื้อหาและผลงาน 
4. กําหนดเกณฑการประเมินผลของการกระทําหรือผลงานของตนเอง 

 
3.5 เกณฑการประเมินของการวัดประเมินตามสภาพจริง  
กรมวชิาการ.  (2539: 54 – 62) ไดกลาวถึงเกณฑการประเมิน ไวดังน้ี 
1.  การประเมินแบบรูบริค (Rubrics Assessment) ในการปฏิบัติงานใดๆ ในชีวิตจริง

น้ันมีแนวทางไปสูความสําเร็จหลายแนวทาง และงานหรือคําตอบที่ไดก็มิใชคําตอบถูกเพียง
คําตอบเดียวหรือมีผลอยางใดอยางหนึ่งเสมอไป ในการทํางานภาคปฏิบัติที่สอดคลองกับสภาพ
ชีวิตจริงของนักเรียนก็เชนเดียวกัน งานหรือสถานการณที่กําหนดใหนักเรียนทําจะมีแนวทาง
ไปสูความสําเร็จของงานและวิธีการหาคําตอบหลายแนวทาง คําตอบที่ไดก็อาจมิใชเปนแนวทาง
ที่กําหนดไวเสมอไป จึงทําใหการตรวจคะแนนไมสามารถใหไดอยางชัดเจนแนนอนเหมือนการ
ตรวจใหคะแนนขอสอบแบบเลือกตอบ ดังนั้นการตรวจใหคะแนนการปฏิบัติที่ตัดสินใจโดย
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มนุษย จึงตองมีการกําหนดแนวทางการใหคะแนนไวอยางชัดเจน โดยอาจทําขึ้นจากครูเพียง
หน่ึงคนหรือมากกวาหนึ่งคนก็ได การประเมินผลผูเรียนวามีความรู และความสามารถทําอะไร
ไดตามมาตรฐานหลักสูตร ผูสอนจะตองสรางเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานตางๆของผูเรียน
เพ่ือใชเปนแนวทางในการใหคะแนนโดยเกณฑประเมินจะตองเช่ือมโยงสัมพันธกับมาตรฐานการ
เรียนรูที่ไดกําหนดไวในแตละครั้งของการปฏิบัติงานนั้นๆเครื่องมือที่ใชเปนแนวทางในการ
ประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนเรียกวา รูบริค (Rubrics) 

กรมวิชาการ.  (2546: 37 - 42) กลาววา คําวา Rubrics หมายถึง กฎ หรือ กติกา 
(Rule) สวนคําวา Rubrics Assessment น้ันหมายถึงแนวทางในการใหคะแนน (Scoring 
Guide) ซ่ึงจะตองกําหนดมาตรวัด (Scale)  และรายการคุณลักษณะที่บรรยายถึงความสามารถ
ในการแสดงออกของแตละจุดในมาตรวัดไวอยางชัดเจน เพ่ือใชในการประเมิน ซ่ึงสามารถ
แยกแยะระดับของความสําเร็จในการเรียนตางๆ หรือการปฏิบัติของนักเรียนไดอยางชัดเจนจาก
ดีมากไปจนถึงตองปรับปรุงแกไข รูบริคจึงมีสวนสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูโดยสามารถทํา
ใหเปาหมายของการแสดงออกมีความชัดเจน อันจะนําไปสูการบรรลุจุดประสงคหรือสมรรถภาพ
ที่สําคัญของมาตรฐานการศึกษาได 
          การใหคะแนนของรูบริคคือ การตอบคําถามวานักเรียนทําอะไรไดสําเร็จหรือวามีระดับ
ความสําเร็จในขั้นตาง ๆ กันหรือมีผลงานเปนอยางไรนั่นเอง การใหคะแนนรูบริคมี 2 แบบ คือ 

1.  เกณฑการประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) คือ แนวทางการใหคะแนนโดย
พิจารณาภาพรวมของชิ้นงาน โดยจะมีคําอธิบายลักษณะของงานในแตละระดับไวอยางชัดเจน 
เกณฑการประเมินในภาพรวมนี้เหมาะสําหรับใชประเมินทักษะการเขียน สามารถที่จะตรวจสอบ
ความตอเน่ือง ความคิดสรางสรรคและความสละสลวยของภาษาที่เขียนได เกณฑในการประเมิน
สวนใหญจะประกอบดวย 3 – 6 ระดับ เกณฑการประเมิน 3 ระดับจะเปนที่นิยมใชกันมาก 
เน่ืองจากการใชเกณฑ 3 ระดับน้ันทําใหงายตอการกําหนดรายละเอียด ซ่ึงจะยึดเกณฑเทากับ
คาเฉลี่ย สูงกวาคาเฉลี่ย และต่ํากวาคาเฉลี่ย ทําใหงายตอการกําหนดคาคะแนนและการตรวจให
คะแนน เพราะระดับของเกณฑทั้ง 3 ระดับ น้ันแตกตางกันอยางชัดเจน การใหคะแนนรูบริค 
อาจแบงไดหลายวิธี เชน 

วิธีที่ 1 
กําหนดงานเปนกองๆ แลวแบงงานตามคุณภาพเปน 3 กอง 
กองที่ 1 ไดแกงานที่มีคุณภาพเปนพิเศษ และเขียนอธิบายลักษณะของงานที่มีคุณภาพ

เปนพิเศษ 
กองที่ 2 ไดแกงานที่ยอมรับได และเขียนอธิบายลักษณะของงานที่ยอมรับได 
กองที่ 3 ไดแกงานที่ยอมรับไดนอย หรือยอมรับไมได และเขียนอธิบายลักษณะของงาน

ที่ยอมรับไดนอย 
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จากนั้นก็นํางานแตละกองมาใหคะแนน เชน งานกองที่ 1 จะให 6 หรือ 5 คะแนน งาน
กองที่ 2 จะให 4 หรือ 3 คะแนน งานกองที่ 3 จะให 2 หรือ 1 คะแนน 

วิธีที่ 2  
กําหนดระดับความผิดพลาด โดยพิจารณาจากความบกพรองของคําตอบวามีมากนอย

เพียงใด แลวหักจากระดับคะแนนสูงสุดมาทีละระดับ เชน 
คะแนน 4 หมายถึง คําตอบถูกตอง แสดงเหตุผลถูกตอง แนวคิดชัดเจน 
คะแนน 3 หมายถึง คําตอบถูก เหตุผลถูกตอง อาจมีขอผิดพลาดเล็กนอย 
คะแนน 2 หมายถึง เหตุผลหรือการคํานวณผิดพลาด แตมีแนวทางไปสูคําตอบ 
คะแนน 1 หมายถึง แสดงวิธีคิดคําตอบเล็กนอยแตไมไดคําตอบ 
คะแนน 0 หมายถึง ไมตอบ หรือตอบไมถูกเลย 
วิธีที่ 3 
กําหนดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากการแสดงออกของผูเรียนวาระดับใดจะเปนที่

ยอมรับไดแคใด เชน รูบริคของความสามารถเขาใจเนื้อหาสาระ อาจเขียนไดเปน 4 ระดับ ดังน้ี 
4 หมายถึง การสาธิต หรือแสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจที่สมบูรณครบถวน ถูกตองใน

หลักการความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงาน หรือสถานการณที่กําหนดรวมทั้งเสนอแนวคิด
ใหมที่แสดงความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงกฎเกณฑ และลักษณะของขอมูล 

3 หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจที่สมบูรณครบถวน ถูกตองในหลักการ 
ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงาน หรือสถานการณที่กําหนด 

2 หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจไมสมบูรณ ครบถวน ถูกตองในหลักการ
ความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงาน หรือสถานการณที่กําหนดในบางสวน 

1 หมายถึง แสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจในหลักการความคิดรวบยอด ขอเท็จจริง
ของงาน หรือสถานการณที่กําหนดนอยมาก 

0 หมายถึง ไมแสดงความคิดเห็นใดๆ 
          2.  การใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ (Analytics Score) เพ่ือใหการมองคุณภาพงาน
หรือความสามารถของนักเรียนไดอยางชัดเจน จึงไดมีการแยกองคประกอบของการใหคะแนน
และอธิบายคุณภาพของงานในแตละองคประกอบเปนระดับ โดยทั่วไปแลวจะมีการแยก
องคประกอบของงานเปน 4 ดาน คือ 
           2.1  ความเขาใจในความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงเปนการแสดงใหเห็นวา
นักเรียนเขาใจในความคิดรวบยอด หลักการในปญหาที่ถามกระจางชัด 
           2.2  การสื่อความหมาย สื่อสารคือความสามารถในการอธิบาย นําเสนอการ
บรรยาย  เหตุผล แนวคิดใหผูอ่ืนเขาใจไดดีมีความคิดสรางสรรค 
           2.3  การใชกระบวนการและยุทธวิธี สามารถเลือกใชยุทธวิธีกระบวนการ ที่
นําไปสูความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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           2.4  ผลสําเร็จของงานความถูกตองแมนยําในผลสําเร็จของงานหรืออธิบายที่มา
และตรวจสอบผลงาน  
 
 2.  การประเมินแฟมผลงาน (Portfolio Assessment)   
      เปนสวนสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินผลผลิตที่นักเรียนได
รวบรวมแลจัดระบบขอมูลเก็บไวในแฟมผลงาน กระบวนการจัดทําแฟมผลงานชวยใหมีความ
ยืดหยุนในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาเนื้อหาสาระในวิชาตางๆ แฟมผลงานเปน
การเก็บรวบรวมงานอยางมีจุดประสงคจะแสดงใหเห็นถึงความสามารถ กระบวนการและ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
     กระบวนการของการจัดทําแฟมผลงานมีวิธีดําเนินการ 10 ขั้นตอน ดังน้ี (กรม
วิชาการ.  2539: 71–73)  
     ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนดวัตถุประสงคของโครงการและชนิดของแฟมผลงาน ( Project the 
purposes and types of Portfolio) เปนขั้นที่ครูจะตองพิจารณาถึงจุดประสงคที่ใชในแฟมผลงาน
และตัดสินใจวาจะใชแฟมผลงานชนิดใดขึ้นอยูกับเปาหมายของโครงการ 
     ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมและจัดระบบงาน (Collect and organize artifacts over time) 
สาระสําคัญของแฟมผลงานก็คือการสะสมและจัดระบบชิ้นงาน ซ่ึงครูจะตองวางแผนรวมกับ
นักเรียนวาจะเก็บรวบรวมชิ้นงานอยางไรและจะตองออกแบบเครื่องมือที่ชวยใหนักเรียนได
จัดระบบชิ้นงานจะทําใหเกิดความสมบูรณของงาน  
     ขั้นที่ 3 คัดเลือกชิ้นงานโดยพิจารณาจากเกณฑ (Select key artifacts based on 
criteria) เปนขั้นที่สําคัญในการพัฒนาแฟมผลงาน ก็คือการคัดเลือกชิ้นงาน ซ่ึงในขั้นนี้จะตอง
ตัดสินใจวาเนื้อหาอะไรจะอยูในแฟมและใครจะเปนผูคัดเลือกชิ้นงาน 
     ขั้นที่ 4 ขั้นสรางสรรคผลงานใหเปนของเฉพาะตัว (Interject personality through 
signature pieces) ระยะนี้เปนการถายทอดความสามารถในการสรางสรรคงานอันแสดงถึง
บุคลิกภาพของผูเรียนไปยังปกและหนางานตางๆ ตลอดจนการวางรูปแบบหนาตางๆ รวมไปถึง
การตั้งชื่อชิ้นงาน นักเรียนจะมีรูปแบบโครงรางของตนเอง ซ่ึงจะเปนแบบลีลาบุคลิกและไหว
พริบของบุคคล 
     ขั้นที่ 5 ขั้นสะทอนขอมูลยอนกลับในแตละชิ้นงาน (Reflect  metacognitively on 
each item) ในขั้นนี้ตองการใหนักเรียนไดตรวจสอบชิ้นงานของตนแตละชิ้นงานที่ไดคัดเลือกไว
ในแฟมผลงาน ชิ้นงานแตละชิ้นที่นักเรียนไดทําสัญลักษณไวจะสะทอนความหมายและคุณคา 
โดยนักเรียนใหเหตุผลวาทําไมงานชิ้นนี้จึงรวมอยูในแฟมและนักเรียนจะเริ่มรูจักการใครครวญ
ไตรตรองดวยตนเอง ดังน้ันการสะทอนขอมูลยอนกลับจะเปนกระจกสองใหเห็นตัวเขาเอง 
      ขั้นที่ 6 ขั้นตรวจสอบความสามารถของตนเองและการบรรลุเปาหมาย (Inspect to 
self – assessalign to goals) นอกจากสะทอนขอมูลยอนกลับในชิ้นงานแลวคาดหวังวานักเรียน
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จะตรวจสอบแฟมผลงานเพื่อประเมินตนเองและดูชิ้นงานของตนวาบรรลุเปาหมายระยะยาวและ
เปาหมายระยะสั้นมานอยเพียงใด นักเรียนไดพบจุดแข็งและจุดออนอะไรบางและงานในแฟม
ผลงานสามารถชี้ความกาวหนาในขอบขายของเนื้อหาสาระที่เปนเปาหมายหรือไม และงานที่ทํา
น้ันอยูในแนวทางที่กําหนดไวหรือไม การทําใหเกิดความเชื่อม่ันในแนวทางการทํางานของตน 
     ขั้นที่ 7 การทํางานใหสมบูรณ การประเมินคาผลงานและใหระดับคะแนนถาทําได 
(Perfect and evaluate and grade if you must) เม่ือยอมรับวาแฟมผลงานเปนเครื่องมือของ
การประเมิน จึงตองมีการจัดระบบใหสมบูรณยิ่งขึ้น ปรับเน้ือหาสาระใหตรงกับที่ตองการเพื่อให
พรอมที่จะนําไปสูการใหระดับคะแนน ดังน้ันการทํางานใหสมบูรณจะชวยใหขัดเกลางานและทํา
ใหผลผลิตสําเร็จ 
     ขั้นที่ 8 การเชื่อมโยงและการประชุมสัมมนา (Connect and conference with 
others) การทําแฟมผลงานจะพัฒนามากขึ้นถาผูอ่ืนไดมีสวนรวมในการับรูความสําเร็จของ
ผลผลิต ดังนั้นการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับแฟมผลงานเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน ครู ผูปกครอง
ไดรวมสนทนากันอยางมีความหมายจะชวยเชื่อมความสัมพันธซ่ึงกันและกันมากยิ่งขึ้น สามารถ
ใชแฟมผลงานเพื่อการตัดสินใจ ดังนั้นการเชื่อมความสัมพันธจะเปนการแลกเปลี่ยนความคิด
น่ันเอง 
     ขั้นที่ 9 การปรุงแตงผลงานใหเปนปจจุบัน (Inject and eject artifacts continually to 
update) การนําเขาและถอดออกชิ้นงานจะคลายกับการหมุนเวียนเขาออกประตู เพราะงาน
บางอยางจะผนวกเขาไปในขณะที่งานบางอยางถูกนําออกมา แฟมผลงานจะควบคุมการ
จัดระบบหัวขอที่นําเขาและถอดออกอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงการดําเนินงานในขั้นน้ีนับวาจําเปนอยาง
ยิ่ง เพ่ือทําใหแฟมผลงานใหมและทันสมัย ดังน้ันการนําเขาและถอดออกจึงเปนระบบหมุนเวียน
ของแฟมผลงาน 
     ขั้นที่ 10 ยอมรับคุณคาที่สมบูรณและนําเสนอผลงานดวยความภูมิใจ (Respect 
accomplishments and show with pride) การจัดแสดงแฟมผลงานจะผนวกเปนสวนหนึ่งใน
กระบวนการของแฟมผลงาน โดยใหเด็กนักเรียนเตรียมจัดแสดงนิทรรศการดวยตนเอง เพ่ือให
กลุมเปาหมาย หรือผูปกครองไดชม ซ่ึงมีการกําหนดเวลาไวแนนอนอันเปนการยอมรับคุณคา 
ผลงาน แฟมผลงานเปนการฉลองความสําเร็จและความภาคภูมิใจ 
 การหาคุณภาพของการวัดประเมินตามสภาพจริง 
 หนวยศึกษานิเทศก.  (2540: 190) ไดกลาวถึงวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลตาม
สภาพจริงไวดังน้ี 
 1. กําหนดตัวบงชี้ตางๆ ของพฤติกรรมการแสดงออในสถานการณตางๆใหชัดเจนและ
ครอบคลุมพฤติกรรมและเนื้อหาที่ตองการประเมิน 
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 2.  นํารูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใชและความ
ชัดเจนของขัน้ตอนในรูปแบบ โดยนํารูปแบบและรายละเอียดของขัน้ตอนในรูปแบบไปให
ผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา 2 ทานไดพิจารณา 
 3.  นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาสรุปและปรบัปรุงตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ 
 4. นํารูปแบบมาปรับตามผูเชี่ยวชาญในครั้งที่ 1 และรายละเอียดการปฏิบัติในแตละ
ขั้นตอนไปใหผูเชี่ยวชาญทางการวัดและประเมินผลที่เคยมีผลงานเกี่ยวกับการประเมินตาม
สภาพจริงอีก 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ โดยพิจารณาเรื่องความเที่ยงตรง ความ
ครอบคลุมหลักการและแนวคิดของการประเมินตามสภาพจริงและความเปนไปไดในการนํา
รูปแบบไปปฏิบัติจริงในสถานศึกษาแลวนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานมาสรุป
เพ่ือปรับปรุงแกไขรูปแบบตอไป 
 การวัดประเมินผลรูปแบบเนนการปฏิบัติจริงเปนวิธีการที่เปนธรรมชาติและใหประโยชน
มากตอตัวนักเรียนเอง ตอครูผูสอนและตอผูปกครองในการนําไปใช นอกเหนือจากการ
เตรียมการขางตนแลว ครูตองคํานึงถึงการใชแหลงรวบรวมขอมูลในการประเมินตามสภาพจริง
และการสะทอนตนเองของการประเมินตนเองดวย 

3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการวัดประเมินตามสภาพจริง  
 สมชาย ม่ิงมิตร  (2539) ไดศึกษาผลการประเมินจากแฟมสะสมงานที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชการวิจัยเชิงทดลองกับ
กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 40 คน แบงเปนกลุมทดลอง 20 คน และ
กลุมควบคุม 20 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการประเมินผลแบบเดิม 
 สีไพร อินออน  (2541) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานของนักเรียนโดยใชการ
ประเมินแฟมสะสมงาน กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 60 คน ที่แบง
ระดับความสามารถทางภาษาเปนกลุมสูง กลุมกลาง และกลุมต่ํา ทั้งสามกลุมจะถูกทดสอบ
สัมฤทธิ์ดานการอานกอนเรียน ไดรับการสอนที่ใชการประเมินแฟมสะสมงานทดสอบวัด
ความกาวหนาในการอาน 3 ครั้ง และทดสอบผลสัมฤทธิ์ดานการอานหลังเรียน ผลการศึกษา
พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ดานการอานหลังเรียนของนักเรียนทั้งสามกลุมสูงกวาคะแนนผลสมัฤทธิ์
ดานการอานกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนทุกกลุมมี
ความกาวหนาในการอานสูงขึ้นเปนลําดับ 
 กอบแกว วิมานจันทร  (2542) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน กลุมตัวอยางที่ใชคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 29 คน 
ผลการศึกษาพบวาการประเมินสัมฤทธิ์ผลทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใชแฟม
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สะสมงานทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถทางดานการเขียนภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น 
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการประเมินผลงานเขียนโดยใชแฟมสะสมงาน 
 จันทรา พวงยอด  (2543) ไดพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชกลุมตัวอยางจากโรงเรียนพุทธจักรวิทยา จํานวน 40 คน ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนมี
ความรับผิดชอบดานการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน ดานการปฏิบัติตนในการเรียน
และดานการยอมรับผลการกระทําของตนเองสูงขึ้น หลังจากการใชกิจกรรมและเทคนิคการ
ประเมินตามสภาพจริง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ทรงศรี ตุนทอง  (2545) ไดพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของ
นักเรียน โดยใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม กลุมแรกเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 45 คน 
ผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 1 คน และผูปกครองนักเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษา
จํานวน 3 คน และกลุมที่สองเปนนักเรียนชั้นมะยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 40 คน ผูอํานวยการ
โรงเรียนจํานวน 1 คน ครูผูสอนคณิตศาสตรจํานวน 1 คน และผูปกครองนักเรียนหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน 3 คน ผลการวิจัยพบวารูปแบบการประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริงมีความเหมาะสมสามารถสื่อความหมายเขาใจไดดีมีความเที่ยงตรงครอบคลุมและมี
ความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปใช เม่ือนํารูปแบบไปใชจริงในโรงเรียนที่มีความเชื่อใน
สมรรถภาพตนและมีการกํากับตนเองในการเรียนดีขึ้นโดยทั้งนักเรียน ครูผูสอน ผูบริหารและ
ผูปกครองหรือกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจในผลที่เกิดขึ้นจากการนํารูปแบบไปปฏิบัติ 
เห็นประโยชนของการมีสวนรวมในการประเมินและเห็นวาสามารถนํารูปแบบการประเมนิผลการ
เรียนรูตามสภาพจริงที่พัฒนาไดไปปฏิบัติไดจริงในสถานศึกษา 
 วลาสแกมท  (Vlaskamp. 1994) ศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนโดย
ใชกระบวนการประเมินตนเองในแฟมสะสมงาน โดยทําการศึกษากับนักเรียนเกรด 4 จํานวน 18 
คน มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาการประเมินตนเองโดยใชแฟมสะสมงานในการเพิ่มประสบการณการ
เรียนรู (Learning experience) ความสามารถในการคิด (Thinking capabilities) และการไดมา
ซ่ึงความรูของนักเรียน (Acquicition of knowledge )  โดยเนนที่ความแตกตางในการแสดงออก
ของรูปแบบการเรียนรูจุดแข็งจุดออน ในการเรียนรูที่นักเรียนเขียนขึ้นเอง จากการวิเคราะหคํา
บรรยายของครูผูสอน พบวาการประเมินนักเรียนโดยใชแฟมสุสมงานเปนการบูรณาการ
หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนเขาดวยกันและการประเมินผลการเรียนรูโดยใชแฟม
สะสมงาน จะสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาอยางเต็มที่ในการเรียน โดยเปดโอกาสสําหรับการ
สะทอน (Reflection) ความคิด การตัดสินการเรียนรูและผลงานดวยตนเอง 
 ไพรซ  (Price. 1998) ไดศึกษาผลการประเมนิผลตามสภาพจริงในชั้นเรียนของโรงเรียน
สําหรับเด็กอายุประมาณ 9 – 13 ป ในประเทศอังกฤษ โดยการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิง
ปริมาณเพื่อตรวจสอบความหมายของการประเมินและศึกษาผลของการเรียนรูลุความสําเร็จของ
นักเรียนที่ใชนวัตกรรมหรือรูปแบบการประเมินตามสภาพจริง โดยใหนักเรียนฝกทักษะการ
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แกปญหาที่พวกเขาตองการในโลกแหงความเปนจริง การศึกษาครั้งนี้ใชใชกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนอยูในโรงเรียนเคนเนดี้ที่มีอายุประมาณ 9 – 13 ป โดยใชการทดสอบตามสภาพจริงใน
การศึกษาสภาพและประวัติของครอบครัวและบทบาทที่แสดงในชั้นเรียน ผลการศึกษาครั้งน้ี
พบวาหลังจากนักเรียนไดเรียนรูและสรางสมุดภาพเกี่ยวกับครอบครัวดวยตนเองแลวสามารถนํา
การประเมินตามสภาพจริงไปปฏิบัติและบูรณาการใหเขากับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ไซมอน  (Simon. 1996) ไดศึกษาบทบาทของการประเมินผลตามสภาพจริงในการ
ประเมินการคิดวิจารณญาณ ในการวิจัยครั้งน้ีใชการประเมินตามสภาพจริงในการตรวจสอบการ
คิดวิจารญาณ โดยไดแบงเปน 3 ประเภท คือ 1) การประเมินเชิงธรรมชาติซ่ึงครูใชการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการคิดของนักเรียนในเวลาปกติ 2) การประเมินการปฏิบัติสิ่งที่นักเรียนถูก
คาดหวังใหปฏิบัติภาระงานที่มีความซับซอน 3) การประเมินแฟมสะสมงานซึ่งเปนการรวบรวม
งานของนักเรียนที่ใชเพ่ือแสดงถึงความสามารถของนักเรียน 
 บราวนิ่ง  (Browning. 1999) ไดศึกษาเกี่ยวกับความเปนธรรมของประโยคคําถาม
เปรียบเทียบผลของการประเมินตามสภาพจริง ในวิชาการอานและวิชาคณิตศาสตรตามเพศและ
สถานที่ตั้ง ผลการศึกษาพบวาการปฏิบัติเร่ืองการอานและคณิตศาสตรของนักเรียนในเมืองและ
ชนบทที่เรียนในระดับเกรด 4 และ เกรด 8 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนที่
เรียนในระดับเกรด 11 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยที่นักเรียนในเมืองจะมี
คะแนนสูงกวานักเรียนในชนบท คะแนนการอานของนักเรียนลดลงขณะที่คะแนนคณิตศาสตร
เพ่ิมขึ้น คะแนนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนหญิงแสดงออกมากกวานักเรียนชายในทุกระดับชั้น 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวางานวิจัยในประเทศไทยสวนใหญยังไมคอยมี
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง งานวิจัยในตางประเทศจะมี
งานวิจัยที่ เปนการวัดประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัด
กระบวนการสอนของครูและกระบวนการเรียนรูของนักเรียน การปฏิบัติและการบูรณาการใหเขา
กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษาการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเองโดยใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษและนําวิธีการประเมินตามสภาพจริงเพ่ือใชประเมิน
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
1. ความหมายของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
สุวัฒน  มุทธเมทธา  (2522: 88 )  กลาววา  ทักษะการแสวงหาความรู   

หมายถึง  การที่ผูเรียนมีนิสัยในการคนควาหาความรูดวยตนเอง  รูจักใชความรูในเรื่องน้ันๆ 
รูจักสรุปใหคําอธิบายจากการหาความรู  และสามารถเขาใจหลักการตางๆ พรอมทั้งประเมินผล
ความรู  ความเขาใจ  การใชความคิดและหลักการนั้นๆ ได 

วารี  ถิระจิตร (2534 : 100 )  กลาววาทักษะการแสวงหาความรู  เปนความสามารถใน 
การเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง  ตลอดจนการคนควาขอมูลจากหลายแหลง  ซ่ึงควรฝกให
เกิดเปนนิสัยในการทํางาน  การเสาะแสวงหาความรูตองอาศัยขอมูลตางๆ และแนวทางในการ
แสวงหาความรู  คือ  การสังเกต  หาคําตอบ  และเขียนบทความ  เปนตน 

วิโรจน  วัฒนานิมิตกูล  ( 2540  :  17 )  กลาววาทักษะการแสวงหาความรู  หมายถึง 
การแสดงออกของผูเรียนในการศึกษาคนควาหาความรูดวยการกําหนดประเด็นคนควา  การ
คาดเดาผล  การเลือกวิธีการในการคนควาและดําเนินการไดอยางเหมาะสม  รวมถึงการ
วิเคราะหและสรุปผลการคนควาที่ไดมา 

ศิริพร  หงสพันธุ  (2542 : 8)    กลาววาทักษะการแสวงหาความรู  หมายถึง   การที่ 
นักเรียนมีนิสัยในการคนควาหาความรูดวยตนเอง  รูจักใชความรูในเร่ืองน้ันๆ รูจักสรุปให
คําอธิบายจากการหาความรูและความสามารถเขาใจหลักการตางๆ พรอมทั้งประเมินผลความรู  
ความเขาใจ  และการใชความคิดหลักการนั้นเปนสิ่งจําเปนของการเรียนรู 

พจนา  ทรัพยสมาน ( 2549 : 3 )  กลาววา  ทักษะการแสวงหาความรู ดวยตนเอง   
การที่ผู เรียนสรางความรูของตนเองจากการคิดและปฏิบัติตามลําดับขั้น  เพ่ือวิเคราะห
ความสําคัญ  ความจําเปนของสิ่งที่จะเรียนรู  วางแผนกําหนดขอบเขตวิธีเรียนรู  ลงมือเรียนรู
ตามแผน  นําเสนอขอมูลที่ไดจากการเรียนรู  วิเคราะหอภิปรายสรุปความรู  ขอคิดแนวทางการ
ปฏิบัติ  จัดทําผลงานรายงานการเรียนรูและวิธีการเรียนรูของตนในรูปแบบตางๆ ตามความ
สนใจ 

จากความหมายดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
หมายถึงการแสดงออกของผูเรียนในการคนควาหาความรูดวยตนเองและสามารถสรางความรู
ใหมเพ่ิมเติม จากการคิด ศึกษา  ทดลอง  คนควา  และปฏิบัติดวยตนเอง และเชื่อมสัมพันธกับ
ความรูเดิมที่มีอยู  ทําการศึกษาจากแหลงความรูตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียน  ตามความ
สนใจหรือความตองการของตนเอง  โดยมีวิธีการคนควาหาความรูจากการกําหนดปญหาในการ
สืบคนความรู  การวางแผนในการสืบคนความรู  การดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนด
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ไว  การวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู  การบันทึกจัดเก็บและสรุปผลจากการสืบคน
ความรู  โดยอาจปรึกษาหรือขอความชวยเหลือจากครูผูสอนหรือบุคคลอื่น 
 

2.  ความหมายของการสรางความรู 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2544ก : 12)  กลาวถึง  การเรียนรูแบบ     

คอนสตรัคติวิสต (สรรคสรางความรู)  วาเปนวิธีการเรียนรูที่ผูเรียนตองแสวงหาความรู  และทํา
ความเขาใจโดยนําความรูเดิมที่มีอยูมาเชื่อโยง  ตรวจสอบกับสิ่งที่พบใหมและสรางเปนความรู
ดวยตนเอง 

กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ (2544ช : 90)   กลาววา  การสอนแบบ    
คอนสตรัคติวิสต (สรางความรู)  หมายถึง  การสอนที่ครูจัดสถานการณใหผูเรียนไดสรางความรู
ดวยตนเอง  โดยใหผูเรียนไดคิดหรือปฏิบัติ  ซ่ึงเรียกกระบวนการสอนแบบสรางความรูวา  
กระบวนการสอนแบบนิรมิตวิทยา (constructivism  process)  ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนใหผูเรียนสรางความรูใหมดวยตนเอง  โดยเชื่อมความรูใหมที่เกิดขึ้นกับความรูเดิมที่
ผูเรียนมีอยู  การดําเนินกิจกรรมการสอนอาจจะใหผูเรียนศึกษา  คนควา  ทดลอง  ระดมสมอง 
ศึกษาใบความรูและอ่ืนๆ ครูจะเปนผูคอยชวยเหลือการตรวจสอบความรูใหม  กระทําไดทั้งการ
ตรวจสอบกันเองระหวางกลุม  หรือครูชวยเหลือในการตรวจสอบความรูใหม 

   จากความหมายของการสรางสรรคองคความรู  ที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา 
การเรียนรูแบบคอนสตัคติวิสตเปนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดสรางความรูใหมจากความรู
เดิมที่ผูเรียนมีอยูดวยตนเอง  จากการคิด  ศึกษา  ทดลอง  คนควาและปฏิบัติดวยตนเอง โดยมี
ผูสอนเปนผูชวยเหลือในการตรวจสอบความรูใหม 
 

3.  ลักษณะของทักษะการแสวงหาความรู 
 จากการศึกษาเรื่องความหมายของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองสามารถสรุป 

ไดวา  การแสวงหาความรูที่ครูผูสอนจะฝกฝนหรือสงเสริมใหเกิดขึ้นเปนความสามารถของ
ผูเรียนนั้น  ไมใชเปนแคเพียงการฝกฝนใหผูเรียนหาความรูเพ่ือตอบสิ่งที่ตนสงสัยเทานั้น  แต
เปนการฝกฝน  ใหผูเรียนสามารถหาความรูในสิ่งที่ตนสงสัยหรือสนใจอยางมีขั้นตอนและเปน
กระบวนการที่เปนระบบ  ดังนั้นการศึกษาถึงลักษณะของการแสวงหาความรูจึงมีความสําคัญ
เกี่ยวของในการพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ซ่ึงรายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะของการแสวงหาความรูสามารถสรุปไดดังน้ี 

มาโนช  ตันชวนิชย  (2535 : 42)  กลาวถึงการแสวงหาความรูไว  สามารถสรุปไดวา  
การสืบแสวงหาความรูของมนุษยสมัยใหมและปจจุบันน้ัน  ในทางวิทยาศาสตรซ่ึงถือวาเปนการ
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แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรนับเปนวิธีการแหงปญญา  เปนแมบทของความรูจาก
การศึกษาที่เปนวิชาการ  โดยการแสวงหาความรูตามวิธีการแหงปญญานี้  จะตองประกอบไป
ดวยกระบวนการที่มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1.  การกําหนดปญหาที่ตองการคนหาคําตอบ 
2.  การตั้งสมมติฐาน  โดยการรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ  แลวคาดคะเนผลวา

คําตอบนั้นจะเปนไปในลักษณะใด 
3.  การทดลอง  กําหนดวิธีสังเกตหรือทดลอง 
4.  การวิเคราะหขอมูล  นําผลจากการสังเกตหรือการทดลองมาทําการวิเคราะห 
5.  การสรุปผล  นําขอเท็จจริงที่ไดจากการวิเคราะหมาสรุปผล 
วิโรจน  วัฒนานิมิตกูล  (2540 : 20 – 26) ไดทําการวิเคราะหทักษะสําคัญในการ

แสวงหาความรู  โดยพิจารณาจากรูปแบบการสอนที่เอ้ือตอการสงเสริมทักษะการแสวงหา
ความรู  ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  ทักษะสําคัญที่ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพ่ือการแสวงหาความรู  
แบงออกไดเปน  5  ดานใหญๆ  ดังน้ี 

1.  ทักษะการกําหนดประเด็นคนควา 
2.  ทักษะการคาดคะเนผล 
3.  ทักษะการกําหนดวิธีการคนควาและดําเนินการ 
4.  ทักษะการวิเคราะหผลการคนควา 
5.  ทักษะการสรุปผลการคนควา 
ทักษะในแตละดานดังกลาว  สามารถวิเคราะหและนําเสนอถึงทักษะยอยๆ ไดดังน้ี 
1.  ทักษะการกําหนดประเด็นคนควา ประกอบดวยการแสดงออกดังน้ี 
 1.1  การตั้งประเด็นคนควา 
 1.2  การกําหนดขอบเขตของประเด็นคนควา 
 1.3  การอธิบายประเด็นคนควา 
 1.4  การแสดงความคิดเห็นตอประเด็นคนควา 
2.  ทักษะการคาดคะเนผล ประกอบดวยการแสดงออกดังน้ี 
 2.1  การตั้งประเด็นคาดคะเนผล 
 2.2  การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นคาดคะเนผล 
 2.3  การแสดงความคิดเห็นตอประเด็นคาดคะเนผล 
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3.  ทักษะการกําหนดวิธีการคนควาและดําเนินการ ประกอบดวยการแสดงออกดังน้ี 
 3.1  การจําแนกวิธีการคนควา 
 3.2  การเลือกวิธีคนควา  พรอมระบุเหตุผล 
 3.3  การวางแผนการคนควาตามแนวทางที่ไดกําหนด 
 3.4  การคาดคะเนสิ่งที่จะเปนอุปสรรคในการคนควา 
 3.5  การดําเนินการศึกษาคนควา 
4.  ทักษะการวิเคราะหผลการคนควา  ประกอบดวยการแสดงออกดังน้ี 
 4.1  การจําแนก  จัดกลุม  และจัดลําดับขอมูล 
 4.2  การพิจารณาองคประกอบและความสําคัญของขอมูล 
5.  ทักษะการสรุปผลการคนควา  ประกอบดวยการแสดงออกดังน้ี 
 5.1  การสังเคราะหขอมูล 
 5.2  การอภิปรายผลการคนควา 
 5.3  การสรุปกระบวนการในการคนควา 
 5.4  การประเมินกระบวนการที่ใชในการคนควา 
มาลี  จุฑา  (2544 : 47)  ไดกลาวถึงลักษณะของการแสวงหาความรูในกระบวนการ

ทางจิตวิทยาวา  การสืบคนความรูจะประกอบไปดวยขั้นตอนดังน้ี 
1.  การวางแผน  เปนการตกลงใจไวลวงหนาวาจะสืบคนความรูเร่ืองอะไร (What)  

จากสื่ออะไร (What) อยูที่ไหน (Where)  สืบคนอยางไร (How)  และจะเริ่มตนเม่ือใด (When) 
2.  การดําเนินการสืบคน  เปนการดําเนินการสืบคนความรูตามแผนงานที่ไดกําหนด

ไวในขั้นที่ 1  
3.  การตรวจสอบ  เปนการดําเนินการตรวจสอบผลแหงความรูที่ไดสืบคนมา  โดย

อาจตรวจสอบกับแหลงขอมูลที่อางอิงได 
4.  การบันทึกจัดเก็บ  หลังจากที่ไดตรวจสอบผลแหงความรูจนเปนที่แนใจแลว

บันทึกจัดเก็บขอมูลความรูน้ันไวเปนเอกสาร (สมุดจดบันทึก)  แฟม (เก็บเอกสาร)  แผนดิสก  
แผนซีดี  และในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอยางอ่ืนที่เหมาะสม 

จากลักษณะของทักษะการแสวงหาความรูดังกลาวมาขางตน  เปนลักษณะที่มีความ
จําเปนจะตองมีการฝกฝนและปฏิบัติในการสืบคนหาความรู  ซ่ึงมีเปนขั้นตอนที่สามารถสรุปได
ดังน้ี 
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1.  การกําหนดปญหาในการสืบคนความรู   
 1.1  การตั้งประเด็นคนควา 
 1.2  กําหนดขอบเขตของประเด็นคนควา 
 1.3  อธิบายประเด็นคนควา 
 1.4  แสดงความคิดเห็นตอประเด็นคนควา 
2.  การวางแผนในการสืบคนความรู   
 2.1  สืบคนความรูเรื่องอะไร 
 2.2  สืบคนความรูจากสื่ออะไร 
 2.3  สืบคนความรูที่ไหน 
 2.4  สืบคนความรูอยางไร 
 2.5  เริ่มตนเม่ือไร 
3.  การดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว  
 การดําเนินการสืบคนความรูที่สนใจตามแผนหรือแนวทางที่กําหนดไว 
4.  การวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู  
 4.1  จําแนก  จัดกลุม  และจัดลําดับขอมูล 
 4.2  พิจารณาองคประกอบและความสัมพันธของขอมูล  
5.  การสรุปผลจากการสืบคนความรูและการบันทึกจัดเก็บ 
 5.1  การอภิปรายผลการคนควา 
 5.2  การสรุปกระบวนการในการคนควา 
 5.3  การบันทึกจัดเก็บขอมูลความรูเปนเอกสาร 
  

4.  แนวทางการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
วารี  ถิระจิต  (2534: 101 – 103)  ไดเสนอแนวทางในการปลูกฝงและสงเสริม 

ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  พอสรุปไดดังน้ี 
1. ฝกใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน  ชางจด – จํา  และบันทึกกิจกรรมการอาน   

ซ่ึงสามารถจัดทําไดในหลายๆ กลุมสาระวิชา 
2. ฝกใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต  เพระถือวาการสังเกตชวยใหผูเรียนรอบรู   

และเขาใจไดดีพอๆ กับการเรียนรูโดยวิธีอ่ืน 
3. ฝกใหผูเรียนรูจักการคนควาหาความรู  ครูผูสอนจะมีบทบาทสําคัญที่จะชวย 



41 

ใหผูเรียนเกิดทักษะในดานนี้  โดยการจัดวิธีการสอนใหมีกิจกรรมการคนความากๆ หนังสือจะ
เปนปจจัยสําคัญในการที่จะชวยใหการฝกวิธีน้ีไดผล 

4. ฝกใหผูเรียนทํารายงานคนควาจากปญหาตางๆ ที่อยูในความสนใจ  และ 
เกี่ยวของกับผูเรียน  โดยครูผูสอนควรจัดเวลาใหผูเรียนอยางเพียงพอ  เปดโอกาสใหทําทั้งใน
หองเรียนและมอบหมายใหทํางานนอกเวลาตามความเหมาะสม  ผูสอนควรสรุปแนวทางการ
เขียนรายงานวามีขอบเขตการจัดทําอยางไร  ควรวางรูปแบบการเรียนรวมกับผูอ่ืน  และให
แนวทางที่จะใหผูเรียนประเมินผลการรายงานนั้นได 

5. ฝกใหผูเรียนฝกหาคําตอบจากคําถามตางๆ  เปนวิธีการสอนที่ผูสอนอาจ 
สอดแทรกในกิจกรรมการเรียน  และทําไดในเวลาและนอกเวลาเรียน 

6. ใหผูเรียนไดรับการกระตุนและเราใหเกิดความสนใจตอการแสวงหาความรู 
จากครูผูสอน  ตลอดจนการสรางบรรยากาศตางๆ ใหเกิดความสนใจ 

7. ครูผูสอนคัดเลือกขอความหรือบทความที่เกี่ยวของกับวิธีการแสวงหาความรู 
ใหผูเรียนไดอานอยางสม่ําเสมอ  บทความเหลานั้นอาจคัดเลือกเรื่องที่เกี่ยวของกับการเรียนใน
หนวยการเรียนตางๆ เพ่ือเสริมบทเรียนและใชเปนเอกสารเสริมประสบการณไดอีกทางหนึ่งดวย 

วิโรจน  วัฒนานิมิตกูล  (2540: 19)  ไดกลาวถึงการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาการ 
แสวงหาความรูวา  การฝกทักษะในการแสวงหาความรูน้ันมีขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง  แตทวา
ขั้นตอนดังกลาวนั้นสามารถฝกฝนไดจากขั้นตอนการเรียนรูทักษะปฏิบัติทั่วๆไป  ซ่ึงสามารถ
สรุปเปนขั้นตอนในการสอนทักษะ  ไดดังน้ี 

1.  ความรูความเขาใจ  ผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจ  รูแนชัดวาทํา 
อยางไรจึงจะเปนการเรียนทักษะ  ในขั้นนี้จะตองมีการวิเคราะหทักษะที่จะสอนวาสิ่งน้ัน
ประกอบดวยอะไรบาง  ใชทักษะแบบใด 

2.  การลงมือปฏิบัติ  ในการลงมือปฏิบัติครูผูสอนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
สํารวจวามีความพรอมและมีความเขาใจในการเรียนทักษะนั้นๆ เพียงใด  ผูเรียนยังขาดทักษะใด  
ควรจะสอนสิ่งใดเพิ่มเติม  สําหรับผูที่มีความพรอมอยูแลวควรจะสนับสนุนทักษะนั้นตอไป
อยางไร อธิบายและสาธิตใหผูเรียนเห็นวิธีฝกทักษะอยางชัดเจนโดยวิธีการตางๆ  ผูเรียนเร่ิมลง
มือฝกทักษะนั้นๆ  โดยครูผูสอนจะตองจัดสิ่งเราและการตอบสนองใหกับผูเรียนในระยะเวลาที่
เหมาะสม  และใหผูเรียนไดฝกกระทําบอยๆ 

3.  การทราบผลการฝกทักษะ  ในขั้นนี้ผูเรียนนําผลการฝกทักษะในแตละครั้ง 
มาเปรียบเทียบกัน  โดยครูผูสอนจะตองบอกถึงขอดี  และขอบกพรองของผูเรียนอยางชัดเจน
มากที่สุดและผูเรียนจะตองนําผลที่ไดรับจากการวิจารณน้ันไปปรับปรุง  และใชใหเปนประโยชน
ตอไป 

4.  ความสามารถในการทํากิจกรรมและสามารถทําไดโดยอัตโนมัติ  ในขั้นนี้ 
เปนขั้นที่นักเรียนสามารถกระทําไดโดยอัตโนมัติ  กระทําไดอยางคลองแคลว 
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 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเองไดน้ัน  ครูผูสอนจะตองฝกฝนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน  ชางสังเกต  ศึกษา
คนควาขอมูลตางๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย  รูจักตั้งคําถามและฝกการหาคําตอบจาก
คําถามตางๆ  โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและทดลองจริงดวยวิธีการตางๆ  อยางมีระบบและ
ขั้นตอนที่ถูกตองและชัดเจน 
 การจัดกิจกรรมโครงงานเปนวิธีการจัดการเรียนรูวิธีหน่ึงที่จะชวยเสริมสรางทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเองใหกับผูเรียน  เน่ืองจากจุดประสงคหลักของการจัดกิจกรรมการสอน
แบบโครงงาน  คือเพ่ือกระตุนใหผูเรียนรูจักสังเกต  รูจักตั้งคําถาม  รูจักตั้งสมมติฐาน  รูจัก
วิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รูจักสรุปและทําความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่คนพบ 
 จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการพัฒนาและสงเสริมทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง  ดวยการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมี
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองมากขึ้น 
 

2. งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  มีดังน้ี 
ภาวนา  ภูมิศรีสะอาด  (2533: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การศึกษาการจัด 

กิจกรรมเสริมสรางวิธีการแสวงหาความรูในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ในกรุงเทพมหานคร  โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในครั้งนี้  คือแบบสอบถาม  ผลการวิจัยสรุปวา  วิธีการจัดกิจกรรมที่ครูนํามาใชเพ่ือ
เสริมสรางวิธีการแสวงหาความรูของนักเรียนมากที่สุด  คือรูปแบบการสอนแบบคนพบ  
รองลงมาคือการสอนโดยวิธีการทดลอง  และวิธีการสอนแบบการแกปญหาตามลําดับ 
 ดี  สูงสวาง (2546: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การสงเสริมความสามารถและเจต
คติในการแสวงหาความรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยใชกระบวนการเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูในชุมชนแลวปรากฏวา  นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรูมากกวาอาน
ที่จะใชกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ
หลังจากที่ใชกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนนักเรียนมีเจตคติตอการแสวงหาความ
รูอยูในระดับดี  
 รุจิรัตน  รุงหัวไผ (2549: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การศึกษาความสามารถใน
การทําโครงงานคณิตศาสตร  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร  ผล
การวิจันพบวา  การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรมีผลตอความสามารถในการทําโครงงาน
คณิตศาสตร  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน



43 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ในระดับดี โดยมีความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร  รอยละ 
86.50  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รอยละ 87.00  และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  
รอยละ  74.36   การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรสงผลใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มี
พัฒนาการดานความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร  ทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเองและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  สูงขึ้น  โดยภายหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร
ระยะที่ 2  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานสูงกวาระยะที่ 1   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
  
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับโครงงาน 

1. ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ 
Tricia Hedge (ELT Journal Volume 47/3 July 1993) ไดกลาววา  โครงงาน  คือ 

งานที่ทําใหขยายกวางออกไป  ซ่ึงบูรณาการทักษะทางภาษาโดยการรวมกลุมของสมาชิก  
รวมกันทํากิจกรรม  เพ่ือวัตถุประสงคที่ตกลงกันไวแลว  และอาจสรุปเปนแผนงาน  รวมกลุมกัน
หาขอมูลจากการอาน  การฟง  การสัมภาษณ  มีการอภิปรายจากขอมูลที่ได  การแกปญหา  
แลวนําเสนอปากเปลา  การเขียนรายงาน  และการแสดงผลงาน 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542)  ไดใหความหมายของ 
โครงงานภาษาอังกฤษวาเปนประสบการณการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูเลือกเรื่องที่ตองการจะศกึษา
และกําหนดวิธีการเรียนรูดวยตนเอง  ดวยวิธีการและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

วิรัตน  บัวขาว  ( 2544: 9)  กลาววา  โครงงานภาษาอังกฤษ  คืองานวิจัยเล็กๆ 
สําหรับผูเรียนเพราะผูเรียนเปนผูสนใจ  สงสัย  หาคําตอบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
จากแหลงความรู  และสรุปความรูดวยตนเอง 

   ไฮนส (Haines: 2545 : 1) กลาววาโครงงาน  คือกิจกรรมที่ตองใชทักษะหลากหลาย 
และมีจุดเนนที่หัวขอเรื่องมากกวาที่จะเนนเปาหมายทางภาษาที่เฉพาะเจาะจง  ความสําคัญของ
กิจกรรมนี้อยูที่ตัวนักเรียนเองเปนผูมีบทบาทในขั้นตอนแรกของการเลือกเรื่องที่จะทําและ
ตัดสินใจวาควรเลือกวิธีทํางานแบบใดจึงจะเหมาะสม  ตลอดจนจัดตารางเวลาและชิ้นงานบั้น
ปลายของโครงงาน    ดวยเหตุที่ไมไดมีเปาหมายทางภาษาใดๆ กําหนดไวลวงหนา  ประกอบ
กับนักเรียนตองพุงเปาของความพยายามและความตั้งใจทั้งปวงไปสูจุดหมายที่ตั้งไว  โครงงาน
ที่ทําจึงเปดโอกาสใหนักเรียนไดนําภาษาและทักษะที่มีมาใชในบริบทที่คอนขางจะเปนธรรมชาติ  
โครงงานนั้นอาจเปน กิจกรรมที่ทําแบบเขม  ในชวงระยะเวลาสั้นๆ  หรืออาจเปนการศึกษาหา
ความรูเสริม  ซ่ึงใชเวลา  1 – 2 ชั่วโมงตอสัปดาหเปนเวลาหลายสัปดาหติดตอกัน   
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    กุศยา  แสงเดช (2545: 92)  กลาววา  โครงงานภาษาอังกฤษ เปนกิจกรรมหรือ
ชิ้นงานที่บงบอกถึงความสามารถในการใชภาษาอยางเปนรูปธรรมของผูเรียน  กิจกรรมหรือ
ชิ้นงานนั้นๆ เปนผลมาจากการดําเนินการทํางานอยางเปนระบบ  ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวย
ตัวเองทุกขั้นตอน    
 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา  โครงงานภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหผูเรียนสามารถนําภาษาและทักษะทางภาษาอังกฤษมาใชไดอยางเปนรูปธรรม  โดย
นักเรียนสามารถเลือกเรื่องที่สนใจในการศึกษา  ทําการศึกษาคนควา  ลงมือปฏิบัติและตัดสินใจ
ในการเลือกวิธีทํางานดวยตนเอง  ใชวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเองจากทั้งในและนอก
หองเรียน เพ่ือศึกษาคนควาหาคําตอบที่ตนเองสงสัยหรือทําการศึกษา  ตลอดจนจัดตารางเวลา
และช้ินงานบั้นปลายของโครงงานดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูคอยใหคําปรึกษาและแนะนํา
นักเรียน  เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
  

2. จุดมุงหมายของจัดกิจกรรมโครงงาน 
มีผูใหความเห็นเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการสอนแบบโครงงานไวดังน้ี 
สโตลเลอร  (Stoller. 1998)  กลาววา  การจัดกิจกรรมโครงงานมีจุดมุงหมายเพ่ือ 

1. สนับสนุนใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษในการเรียนรูสิ่งใหมๆ เกี่ยวกับหัวขอ 
ที่ตนสนใจ 

2. เปดโอกาสใหนักเรียนไดสัมผัสกับแหลงขอมูลตางๆ  เพ่ือชวยใหนักเรียน 
ไดพัฒนาความรูทางดานภาษา  และทักษะตางๆ  

3. จัดหาแหลงขอมูลที่มีเน้ือหาเปนเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวของในหัวขอ 
เดียวกันซ่ึงจะนําไปสูการสรางความเขาใจภาษาและเนื้อหาดวย 

4. เปดโอกาสใหนักเรียนไดนําความรูในหองเรียนมาปรับใชกับ 
สถานการณจริง 
  5.  เพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันในตัวเองของนักเรียน 

จิราภรณ  ศิริทวี  (2542: 34)  กลาววา  การจัดกิจกรรมแบบโครงงานมีจุดประสงค
หลักคือ  ตองการกระตุนใหนักเรียนรูจักสังเกต  ตั้งคําถาม  ตั้งสมมติฐาน  และแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  เพอตอบคําถามที่ตนอยากรู รูจักสรุป  และทําความเขาใจกับสิ่งที่คนพบ 
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กรมวิชาการ (2544: 154)  กลาววาการจัดกิจกรรมโครงงานมีจุดมุงหมายโดยทั่วไป 
คือ 

1. เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง  โดยเลือกหัวขอและวิธีการดวย 
ตนเอง 

2. เพ่ือใหผูเรียนไดเชื่อมโยงองคความรูกับชีวิตจริง  โดยนําความรูที่ไดจาก 
หองเรียนไปประยุกตใชหรือปฏิบัติจริง 

3. เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความรับผิดชอบ  โดยเสรีภาพในการคิดและการ 
กําหนดภาระงานและการดําเนินงานเอง 
    จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา  จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมโครงงาน  
คือการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูภาษาและทักษะภาษาอังกฤษใหมๆ เกี่ยวกับ
หัวขอที่ตนสนใจโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง  และนําความรูที่ไดจากหองเรียนไป
ประยุกตใชหรือปฏิบัติจริง  เพ่ือตอบคําถามที่ตนอยากรู  รูจักสรุป  และทําความเขาใจกับสิ่งที่
คนพบ  และเปนการฝกใหผูเรียนพัฒนาความรับผิดชอบ  ความเชื่อม่ันในตนเอง 
 

3. ประเภทของโครงงาน 
การทําโครงงานเปนการศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง  นักเรียนสามารถเลือก

ที่จะเรียนรูเรื่องที่สนใจ สามารถคิดและใชเหตุผลในการแสวงหาความจริง  ไดดวยตนเอง  การ
ทําโครงงานภาษาอังกฤษสามารถทําไดหลายรูปแบบที่แตกตางกันตามลักษณะของกิจกรรม
หรือสาระการเรียนรู  หรือขอกําหนดตางๆ  ไดมีผูแบงประเภทของโครงงานไวดังน้ี 
  วัฒนพร  ระงับทุกข.  (2545: 59)  และกุศยา  แสงเดช.  (2543: 91)  เสนอวา  
โครงงานแบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ 

1. โครงงานตามสาระการเรียนรู  เปนโครงงานที่ผูเรียนมีกรอบการทํางาน 
ภายใตจุดประสงคของการเรียนรูเน้ือหาแตละเรื่อง 

2. โครงงานตามความสนใจ  ผูเรียนอาสาสมัครทําความสนใจจากการสังเกต 
จากความสนใจสวนตัว 
  ไฮนส  (Haines. 2002: 1)  เสนอแนวคิดวา  โครงงานอาจแบงเปน  4 ประเภท  
ไดแก 

1. โครงงานคนควาหาขอมูล  เปนการศึกษาคนควาหาขอมูลในหัวขอหรือเรื่อง 
ที่ตนสนใจ 

2. โครงงานสํารวจ  เปนการสํารวจและรวบรวมขอมูล  แลวนํามาจําแนกเปน 
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หมวดหมู  และนําเสนอใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธในเรื่องที่ตองการศึกษาหรือสนใจ 
3. โครงงานที่ใหผลผลิตหรือชิ้นงาน  เปนการนําความรูที่มีอยูมาประดิษฐหรือ 

สรางสิ่งใหมๆ ขึ้นมา 
4. โครงงานที่ตองจัดหรือการแสดง  เปนการนําเสนอผลงานในรูปของการ 

จัดการแสดงในรูปแบบตางๆ  
  จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา  โครงงานภาษาอังกฤษแบงออกเปน  2  
ประเภท  ไดแก  โครงงานตามสาระการเรียนรู  และโครงงานตามความสนใจ  
 

4. ข้ันตอนการทําโครงงาน 
ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล  (2541: 8 – 13)  กลาววาการทําโครงงานเปนกิจกรรมตอเน่ือง

และมีการดําเนินงานหลายขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนถึงขั้นสุดทาย  ดังน้ี 
 1.  การคิดเลือกหัวเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา  เปนขั้นตอนลําดับแรกในการทําโครงงาน  
ดังน้ันจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดและยากที่สุด  หัวเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษานั้นควรใหนักเรียน
เปนผูคิดและเลือกดวยตนเอง  โดยที่หัวเรื่องของโครงงานควรมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจน  
มุงชัดวาจะศึกษาสิ่งใดหรือตัวแปรใด  และควรเปนเรื่องแปลกใหมซ่ึงแสดงความคิดสรางสรรค
ดวย 
 หัวเรื่องนี้สวนใหญจะไดมาจากความสนใจ  ความสงสัย  และความอยากรูอยากเห็นของ
นักเรียนเอง  ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเร่ืองที่ครูสอนในหองเรียนหรือนอกหองเรียน  หรือจาก
สิ่งแวดลอมใกลตัว  การอภิปรายรวมกับครูและเพ่ือนๆ การอานหนังสือหรือเอกสารตางๆ 
รวมทั้งรายการวิทยุและโทรทัศน  การไปชมงานแสดงโครงงานตางๆ หรืออาจไดแนวคิดจาก
งานอดิเรกของนักเรียน 
 ขอควรคํานึงถึงเกี่ยวกับการคัดเลือกหัวเรื่องที่จะทําโครงงาน 
  1.1  เหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน 
  1.2  เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
  1.3  วัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใช 
  1.4  งบประมาณเพียงพอ 
  1.5  ระยะเวลาที่ช้ําโครงงาน 
  1.6  มีอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิรับเปนที่ปรึกษา 
  1.7  ความปลอดภัย 
  1.8  มีแหลงความรูหรือเอกสารเพียงพอที่จะศึกษา 
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 2.  การวางแผนในการทําโครงงาน  ขั้นนี้เปนการวางแผนในการทําโครงงาน  รวมถึง
การเขียนเคาโครงของโครงงาน  ซ่ึงตองมีการวางแผนหรือวางรูปแบบโครงงานไวลวงหนา  
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางรัดกุมและรอบคอบไมสับสน  แลวนําเสนอตออาจารยที่
ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการขั้นตอไป 
 เคาโครงของโครงงานโดยทั่วๆ ไปจะเขียนขึ้นเพ่ือแสดงแนวคิด  แผนงานและขั้นตอน
ของการทํางาน  ซ่ึงประกอบดวย 
  2.1  ชื่อโครงงาน  ควรเปนขอความที่กะทัดรัด  ชัดเจน  สื่อความหมายตรง  
และมีความเฉพาะเจาะจงวาจะศึกษาอะไร 
  2.2  ชื่อผูทําโครงงาน 
  2.3  ชื่อผูปรึกษาโครงงาน 
  2.4  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน  อธิบายวาเหตุใดจึงเลือกทําโครงงาน
เรื่องน้ี  มีความสําคัญอยางไร  มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวของ  เร่ืองที่ทําเปนเรื่องใหม
หรือมีผูอ่ืนไดศึกษาคนควาเรื่อทํานองนี้ไวบางแลว  ถามีไดผลเปนอยางไร  เร่ืองที่ทําไดขยาย
เพ่ิมเติม  ปรับปรุงจากเรื่องที่ผูอ่ืนทําไวอยางไร  หรือเปนการทําซ้ําเพื่อตรวจสอบผล 
  2.5  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา  ควรมีความเฉพาะเจาะจงและเปนสิ่งที่
สามารถวัดได  เปนการบอกขอบเขตของงานที่จะทําไดชัดเจนขึ้น 
  2.6  สมมติฐานของการศึกษาคนควา (ถามี)  สมมติฐานเปนคําตอบ  หรือ
คําอธิบายที่คาดการณวาลวงหนา  ซ่ึงอาจจะถูกหรือไมก็ได  การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุมีผล  
คือ  มีทฤษฎีหรือหลักการทางรองรับ  และที่สําคัญก็คือ  เปนขอความที่มองเห็นแนวทางในการ
ดําเนินการทอสอบได  นอกจากนี้ควรมีความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดวย 
  2.7  วิธีดําเนินงาน 
   2.7.1  วัสดุอุปกรณที่ตองใช  ระบุวัสดุอุปกรณที่จําเปนวาตองใชมี
อะไรบาง มาจากไหน  อะไรบางที่ตองจัดทําเอง  อะไรบางที่ตองขอยืม 
   2.7.2  แนวการศึกษาคนควา  อธิบายวาจะออกแบบการทดลองอะไร
อยางไร  จะสรางหรือประดิษฐอะไร  อยางไร  จะเก็บขอมูลอะไรบาง  เก็บขอมูลอยางไร  และ
เม่ือใดบาง 
  2.8  แผนปฏิบัติงาน  อธิบายเกี่ยวกับกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาเสร็จของการ
ดําเนินงานแตละขั้นตอน 
  2.9  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  2.10  เอกสารอางอิง 
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 3.  การลงมือทําโครงงาน  เม่ือเคาโครงของโครงงานผานความเห็นชอบของที่ปรึกษา
โครงงานแลว  นักเรียนเริ่มทําโครงงานโดยปฏิบัติตามแผนดําเนินงานที่ประกอบดวยการเก็บ
รวบรวมขอมูล  การสรางหรือประดิษฐ  การปฏิบัติการทดลอง  การคนควาเอกสารตางๆ ซ่ึงสุด
แลวแตวาจะเปนโครงงานประเภทใด  อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจากแผนงานที่วางไว
ในตอนแรกบางก็ได  เม่ือดําเนินกรทําโครงงานครบถวนตามขั้นตอนไดขอมูลแลว  ควรมีการ
ตรวจสอบผลการทดลองดวยการทดลองซ้ําเพื่อใหไดผลที่แนนอน  ถาเปนสิ่งประดิษฐควร
คํานึงถึงความคงทนแข็งแรงและขนาดที่เหมาะสม  หลังจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูล  แปลผล
และสรุปผลการศึกษาคนควา  พรอมทั้งอภิปรายผลการศึกษาคนควา  ไมวาผลนั้นจะตรงตาม
ความคาดหมายหรือตามสมมติฐาน  ที่ตั้งไวหรือไมก็ตาม 
 4.  การเขียนรายงาน  การเขียนรายงานโครงงานเปนการเสนอผลงานของการศึกษา
คนควาเปนเอกสาร  เพ่ืออธิบายใหผูอ่ืนทราบแนวคิดหรือปญหาที่ศึกษา  วิธีการศึกษาคนควา  
ขอมูลตางๆ ที่รวบรวมได  ผลการศึกษา  ตลอดจนประโยชนและขอเสนอแนะตางๆ  ที่ไดจาก
โครงงาน 
 การเขียนรายงานควรใชภาษาที่อานเขาใจงาย  ชัดเจน  สั้นๆ และตรงไปตรงมา  โดย
ครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังตอไปน้ี 
  4.1  ชื่อโครงงาน 
  4.2  ชื่อทําโครงงาน 
  4.3  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
  4.4  บทคัดยอ  อธิบายถึงที่มาและความสําคัญของโครงงาน  วัตถุประสงค  
วิธีการดําเนินการและผลที่ได  ตลอดจนขอสรุปตางๆ อยางยอ  ประมาณ  300 – 350  คํา 
  4.5  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน  อธิบายถึงความสําคัญของโครงงาน
เหตุผลที่เลือกทําโครงงานนี้  และหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโครงงาน  เร่ืองที่ทําเปน
เร่ืองใหมหรือผูอ่ืนเคยศึกษาไวบางแลว  ถามีไดผลเปนอยางไร  เร่ืองที่ทํานี้ไดขยายเพ่ิมเติม  
หรือปรับปรุงจากเรื่องที่ผูอ่ืนไดทําไวอยางไรบาง  หรือเปนการทําซ้ําเพื่อตรวจสอบผล 
  4.6  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
  4.7  สมมติฐานของการศึกษาคนควา (ถามี) 
  4.8  วิธีการดําเนินการ  อาจแยกออกเปน  2  หัวขอยอย  คือ 
   4.8.1  วัสดุอุปกรณ 
   4.8.2  วิธีดําเนินการ  อธิบายถึงขั้นตอนการดําเนินงานโดยละเอียด 
  4.9  ผลของการศึกษาคนควา  นําเสนอขอมูลหรือผลการทดลองตางๆ ที่สังเกต
รวบรวมได  รวมทั้งเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่วิเคราะหไดดวย 
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  4.10  สรุปและขอเสนอแนะ  อธิบายผลสรุปที่ไดจากการทําโครงงาน  ถามีการ
ตั้งสมมติฐานควรระบุดวยวาขอมูลที่ไดสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไวหรือยังสรุปไมได  
นอกจากนั้นควรกลาวถึงการนําเสนอผลการทดลองไปใชประโยชน อุปสรรคของการทําโครงงาน
หรือขอสังเกตที่สําคัญหรือขอผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการทําโครงงานนี้  รวมทั้ง
ขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือการปรับปรุงแกไข  หากจะมีผูศึกษาคนควาในเรื่องทํานองนี้ตอไปใน
อนาคตดวย 
  4.11  คําขอบคุณ  สวนใหญโครงงานมักจะเปนกิจกรรมที่ไดรับความรวมมือ
จากหลายฝาย  จึงควรไดกลาวขอบคุณบุคลากรหรือหนวยงานตางๆ ที่มีสวนชวยใหโครงงานนี้
สําเร็จดวย 
  4.12  เอกสารอางอิง  หนังสือและเอกสารตางๆ ที่ผูทําโครงงานใชศึกษา
คนควาหรืออานเพื่อศึกษาหาขอมูลรายละเอียดตางๆ ที่นํามาใชประโยชนในการทําโครงงานนี้ 
 5.  การแสดงผลงาน  การแสดงผลงานเปนงานขั้นสุดทายและสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของการทําโครงงาน  เปนการเสนอผลงานที่ไดศึกษาคนควาสําเร็จดวยความคิด  ความพยายาม
ของผูทําโครงงานใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจถึงผลงาน  การวางแผนออกแบบเพื่อจัดแสดงผลงานนั้น
มีความสําคัญเทาๆ กับการทําโครงงานนั่นเอง  ผลงานที่ทําขึ้นจะดียอดเยี่ยมเพียงใด  แตถาจัด
แสดงผลงานทําไดไมดีก็เทากับไมไดแสดงความดีเยี่ยมของผลงาน  ดังนั้นการวางแผนดังกลาว
ตองอาศัยเวลาและคํานึงถึงปจจัยหลายประการ  ที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งคือ  ผูชมหรือผูฟง  
การแสดงผลงานนั้นอาจทําไดในรูปแบบตางๆ กัน  เชน  การแสดงในรูปนิทรรศการ  ซ่ึงมีทั้ง
การจัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด  หรือรูปแบบของการจัดแสดงโดยไมมีการอธิบาย
ประกอบหรือในรูปของการรายงานปากเปลา  ไมวาการแสดงผลจะอยูในรูปแบบใดควรจัดให
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ  ดังตอไปน้ี 
  5.1  ชื่อโครงงาน  ชื่อผูทําโครงงาน  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
  5.2  คําอธิบายยอๆ ถึงเหตจูุงใจในการทาํโครงงานและความสําคญัของ
โครงงาน 
  5.3  วิธีการดําเนินงาน  โดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เดนและสําคัญ 
  5.4  การสาธิตหรือการแสดงผลที่ไดจากการทดลอง 
  5.5  ผลการสังเกตหรือขอมูลเดนๆ ที่ไดจากการทําโครงงาน 
 ในการจัดกิจกรรมการแสดงโครงงานนั้น  ควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปน้ี 
  1.  ความปลอดภัยของการจัดแสดง 
  2.  ความเหมาะสมกับเนื้อที่ที่จัดแสดง 
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  3.  คําอธิบายที่เขียนแสดง  ควรเนนเฉพาะประเด็นสําคัญและสิ่งที่นาสนใจ
เทานั้น 
  4.  ดึงดูดความสนใจของผูเขาชม  โดยใชรูปแบบการแสดงที่นาสนใจ  ใชสีที่
สดใส  เนนจุดสําคัญ 
  5.  ใชตารางและรูปภาพประกอบ  โดยจัดวางอยางเหมาะสม 
  6.  สิ่งที่แสดงตองถูกตอง  ไมมีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด 
  7.  ในกรณีที่เปนสิ่งประดิษฐ  สิ่งน้ันควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ 
 ในการแสดงผลงาน  ผูนําผลงานมาแสดงจะตองอธิบายหรือรายงานปากเปลา  หรือ
ตอบคําถามตางๆ ตอผูชมหรือกรรมการตัดสินโครงงาน  การอธิบายตอบคําถาม  หรือรายงาน
ปากเปลานั้น  ควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปน้ี 
  1.  ตองทําความเขาใจกับเรื่องที่จะอธิบายเปนอยางดี 
  2.  คํานึงถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใชกับระดับผูฟง  ควรใหมีความชัดเจน
และเขาใจงาย 
  3.  ควรรายงานอยางตรงไปตรงมาไมออมคอม 
  4.  พยายามหลีกเลี่ยงการอานรายงาน  แตอาจจดหัวขอสําคัญๆ ไวเพ่ือชวยใน
การรายงานเปนไปตามขั้นตอน 
  5.  อยาทองจํารายงาน  เพราะจะทําใหดูไมเปนธรรมชาติ 
  6.  ขณะที่รายงานควรมองตรงไปตรงมา  ไมจําเปนตองกลาวถึงสิ่งที่ไมถาม 
  7.  เตรียมตัวตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  
  8.  ตอบคําถามอยางตรงไปตรงมา  ไมจําเปนตองกลาวถึงสิ่งที่ไมไดถาม 
  9.  หากติดขัดในการอธิบายควรยอมรับโดยดี  อยากลบเกลื่อนหรือหาทางเลี่ยง
เปนอยางอ่ืน 
  10. ควรรายงานใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  11. หากเปนไปไดควรใชสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณประกอบการรายงานดวย  
เชน  แผนใส  สไลด  คอมพิวเตอร  เปนตน 
 การทําแผงสําหรับแสดงโครงงาน  ใหใชไมอัดทําตามขนาดกําหนด  ดังน้ี 
  แผน ก1 , ก2 ขนาด  60  ซม.  X  60  ซม. 
  แผน ข  ขนาด  60  ซม.  X  120  ซม. 
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ติดบานพับมีหวงและขอสับทํามุมฉากกับตัวแผนกลาง  ดังภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
                                           

 
ภาพประกอบ 5 ตัวอยางแผงสําหรับแสดงโครงงาน 

ที่มา : ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล.  (2541). โครงงานคณิตศาสตร.  หนา13 
 ชาตรี  เกิดธรรม ( 2547 : 9)   ไดกลาวถึงขั้นตอนในการทําโครงงาน  ซ่ึงแบงเปน
ขั้นตอนใหญๆ ได  6  ขั้น ดังน้ี   
 ขั้นที่ 1   การคิดและเลือกหัวขอเรื่องโครงงาน 
  การเลือกโครงงานควรเปนไปตามความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  และ
ความตองการของตนเอง  การสํารวจและการเลือกเร่ืองที่จะทําโครงงาน  เปนขั้นตอนแรกของ
การทําโครงงาน  ซ่ึงเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก 
  หัวเรื่องที่จะศึกษา  คือปญหาหรือขอสงสัยที่ผูทําโครงงานอยากรูอยากเห็นและ
ตองการคําตอบ  ซ่ึงปญหาหรือขอสงสัยที่จะศึกษานั้น  อาจหมายถึงเรื่องที่เปนปญหาจริงๆ ที่
ประสบในชีวิตประจําวัน  เชน  การที่จะแกปญหามลภาวะของอากาศที่เกิดจากเครื่องยนตได
อยางไร  หรืออาจหมายถึงเรื่องที่ไมไดเปนปญหาแตมีความสนใจอยากรู  เพ่ือขยายขอบเขต
ความรูใหกวางขึ้น 
  การเลือกหัวขอเรื่องในการทําโครงงาน  ผูเรียนจะตองคิดและเลือกดวยตัวของ
ผูเรียนเอง  ซ่ึงแหลงที่มาในการที่จะเลือกเร่ืองที่จะทําโครงงาน  มาจากแหลงตางๆ พอสรุปได
ดังน้ี 
  จากการอานงานวิชาการตางๆ เชน  ตํารา  หนังสือพิมพ  วารสาร  งานวิจัย  
บทความหรือเอกสารตางๆ สิ่งตางๆ เหลานี้จะทําใหนักเรียนมองเห็นปญหาจากเนื้อหาวิชาการ
ตางๆ ที่นาสนใจและสามารถหยิบยกมาทําโครงงานได  เชน  จากการอานหนังสือพิมพพบวามี
คําทับศัพทที่มาจากภาษาตางประเทศ  หรือมีคํายอตางๆ อยูมาก  ก็อาจทําโครงงาน การ
สํารวจคํายอและความหมายจากหนังสือพิมพ  หรืออาจทําโครงงาน  คําทับศัพทจาก
ตางประเทศที่พบเห็นและใชในชีวิตประจําวัน 
  

                                                                                   60 ซม. 
 
                     ก1                       ข                                   ก2           60 ซม. ข       

120 ซม. 
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  จากการสังเกตปรากฏการณสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว  นักเรียนอาจสังเกตวา
สิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวน้ัน  มีอะไรบางที่จะสามารถนํามาทําใหเกิดประโยชนได หรือ
สิ่งแวดลอมดังกลาวมีอะไรบางที่กําลังจะเสียไป  ก็หาวิธีการแกไข  ซ่ึงสิ่งตางๆ น้ันนักเรียน
สามารถนํามาคิดและกําหนดเปนเรื่องที่จะทําโครงงานได   
  จากการฟงและการชมรายการทางวิทยุ  โทรทัศน  เชน  รายงานขาวเกษตรกร
ซ่ึงจะมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ ไปใชในการเกษตรกรรม  รายการคิดไดทําได  รายการคนไทย
วนนี้  ซ่ึงจากการไดยินไดชมรายการดังกลาวก็สามารถที่จะทําใหนักเรียนเกิดความคิดที่จะ
นํามาทําโครงงานได 
 ใชตารางวิเคราะหขอมูลเพ่ือตัดสินใจเลือกโครงงานของนักเรียน 
 กอนที่จะตัดสินใจเลือกทําโครงงานใด  นักเรียนควรทําตารางวิเคราะหขอมูล แลวให
คะแนนตามรายการในชองของแตละโครงงาน  ดังน้ี  (มากที่สุด = 4 ,  มาก  = 3 , ปานกลาง = 
2  และนอย  =  1 )  แลวรวมคะแนนของแตละโครงงาน  โครงงานที่ไดคะแนนมากที่สุดเปน
โครงงานที่ควรพิจารณาเลือก 
 ตัวอยางตารางวิเคราะหขอมูลเพ่ือตัดสินใจเลือกโครงงานของนักเรียน 

รายการ 
โครงงาน
ที่ 1 

โครงงาน
ที่ 2 

โครงงาน
ที่ 3 

โครงงาน
ที่........ 

1.  ความถนัด / ความสนใจ ในการทํางานตาม 
    โครงงานนี้ 

    

2.  ประโยชนที่คิดวาจะไดรับจากโครงงานนี้     
3.  ความรู / ประสบการณเดิมที่สามารถ  
    นํามาใชในโครงงานนี้ 

    

4.  ความพรอมดานแหลงวิทยาการ     
5.  ความพรอมดานเวลา     
6.  ความพรอมดานเงินทุน     
7.  ความพรอมของคณะผูรวมงาน(ถาทําเปน  
กลุม) 

    

8.  ความสนับสนุนจากเพื่อนอ่ืนๆ      
9.  ความสนับสนุนจากผูปกครอง     
10. ความสนับสนุนจากผูสอน / อาจารยที่ปรึกษา     

รวมคะแนน     
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 ขั้นที่ 2   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 
  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของก็เพ่ือจะไดขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องที่จะทําการศึกษา
ซ่ึงจะชวยใหโครงงานประสบผลสําเร็จไดมากขึ้น  ในขั้นตอนนี้จะรวมไปถึงการขอคําปรึกษา  
การสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของ  และยังรวมไปถึงการสํารวจ
วัสดุอุปกรณตางๆ ในการทําโครงงานดวย 
    
 ขั้นที่ 3   การเขียนเคาโครงของโครงงาน 
  การเขียนเคาโครงงาน  ประกอบดวยหัวขอตางๆที่จําเปน  ซ่ึงควรประกอบดวย
องคประกอบและรูปแบบดังตอไปน้ี 

1. ชื่อโครงงาน  (ควรใหกระทักรัดชัดเจน  ชี้ชัดในเรื่องที่จะทํา  วาทําอะไร  กับใคร  
อยางไร ) 

2. ชื่อผูทําโครงงาน  (โดยทั่วไปจะใหทําเปนกลุม  กลุมละ 2 – 3 คน)  
1........................................................  ชั้น ........................ 
2........................................................  ชั้น ........................ 
3........................................................  ชั้น ........................ 

โรงเรียน...............................................  อําเภอ....................  จังหวัด ..................... 
3. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา 

1....................................................................................... 
2....................................................................................... 

4. ระยะเวลาในการดําเนินงาน(ระยะเวลาการดําเนินโครงงานตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้น) 
5. แนวคิด  ที่มาและความสําคัญหรือปญหา (แนวคิด  และที่มาของการทําโครงงาน

เรื่องนี้) 
6. หลักการและเหตุผล  (การสืบคนความรูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ใชหลักการหรือทฤษฎี

อะไรมาสนับสนุน) 
7. จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคที่ศึกษา (สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นเม่ือสิ้นสุดการทํา

โครงงาน) 
8. สมมติฐานของการศึกษา (ถามี  กรณีเปนโครงงานประเภททดลอง : ขอตกลง / 

ขอกําหนด เพ่ือเปนแนวทางในการพิสูจนใหเปนไปตามที่กําหนด) 
9. ขั้นตอนในการดําเนินงาน (เปนการกําหนดวา  ขั้นตอนการดําเนินงาน  เครื่องมือ  

วัสดุ  อุปกรณ  สถานที่  ตลอดจนคาใชจาย) 
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10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ (ผลที่ตองการใหเกิดขึ้น) 
11.  เอกสารอางอิง/บรรณานุกรม (เอกสาร  ขอมูลที่ไดจากแหลงตางๆ ที่นํามาใชใน  

 การทําโครงงาน) 
และในสวนทายของเคาโครงของโครงงาน  อาจมีสวนดังตอไปน้ี  เพ่ิมเติม 

• ความเห็นของผูปกครอง 

• ลงลายมือชื่อ  ผูทําหรือประธานกลุม  และวันเดือนปที่เสนอโครงการ 

• ความเห็น / คําแนะนําของอาจารยผูสอน / อาจารยที่ปรึกษา 
ตัวอยางรูปแบบเคาโครงของโครงงาน 

ชื่อโครงงาน........................................................................................................................... 
ประกอบการเรียน  รายวิชา......................................    ชั้น................   ปการศึกษา................. 
โรงเรียน 
ชื่อคณะผูจัดทํา  1...............................................................  หอง...................  เลขที่ ...........    
    2. .............................................................  หอง...................  เลขที่ ........... 
    3. .............................................................  หอง...................  เลขที่ ........... 
อาจารยที่ปรึกษา.................................................  เสนอ (ชื่ออาจารยผูสอน).......................... 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงงาน......................................................................................... 
แนวคิดและที่มา.................................................................................................................... 
หลักการและเหตุผล..............................................................................................................  
จุดมุงหมายของโครงงาน 
 1................................................................................................................................ 
 2................................................................................................................................ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ลําดับ รายการปฏิบตั ิ กําหนดเวลา ผลการปฏบิัต ิ
 

.......... 

.......... 

..........  

 

................................................................... 

................................................................... 

...................................................................  

 

...........................

...........................

........................... 

 

...........................

...........................

........................... 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ............................................................................................................... 
เอกสารอางอิง / บรรณานุกรม.............................................................................................. 
     (ลงชื่อผูทําโครงงาน).................................................. 
     วันเดือนป (ที่เสนอโครงงาน)......................... 
ความเห็นของผูปกครอง (ถามี)............................................................................................. 
ความเห็น / คําแนะนําของอาจารยผูสอนหรืออาจารยที่ปรึกษาหลังจากตรวจเคาโครงของ
โครงงานที่เสนอ 

  ดําเนินการตามโครงงานได 
  สิ่งที่ควรแกไข  ปรับปรุง .................................................................................. 
  เม่ือไดแกไขตามคําแนะนําแลว  ดําเนินการตามโครงการได 
  เม่ือไดแกไขตามคําแนะนําแลว  เสนอมาอีกครั้ง (ภายในวันที่............................) 

 (อาจารยผูสอน / อาจารยที่ปรึกษาลงชื่อ)......................................................... 
     วันเดือนป..................................................... 

ขั้นที่ 4   การปฏิบัติโครงงาน 
 การปฏิบัติโครงงานเปนการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไวใน

เคาโครงของโครงงาน  หลังจากที่โครงงานไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาหรือ
อาจารยผูสอนแลวในการปฏิบัติงานตามโครงการตองปฏิบัติดวยความรอบคอบ  ประหยัด  ตอง
มีการจดบันทึกขอมูลตางๆ ไวอยางละเอียด  ซ่ึงรวมถึงปญหา  อุปสรรคตางๆ ดวย  ตองจัด
ขอมูลใหเปนระบบ  ระเบียบ  เพ่ือที่จะไดนําเสนอขอมูลไดงายและถูกตอง รวมทั้งเพ่ือที่จะใช
เปนขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไปดวย 
 ขั้นที่ 5   การเขียนรายงาน 
  ขั้นตอนนี้เปนการเขียนรายงานสรุปผลรายงานผล  การดําเนินโครงงานและ
ประเมินผลงานของตนเอง  เพ่ือใหผูอ่ืนไดทราบแนวคิด  วิธีดําเนินงาน  ผลการดําเนินโครงงาน  
ตลอดจนขอสรุปวาไดผลตามจุดประสงคเพียงใด  มีขอบกพรองอยางไร  และมีขอสังเกต / 
แนวคิดที่ไดจากการทํางานนี้อยางไร 
  การเขียนรายงาน  ควรใชภาษาที่เขาใจงาย  กระชับ  ชัดเจนและครอบคลุม
ประเด็นสําคัญของโครงงานที่ไดทําไปแลว  รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานที่ทําสําเร็จแลวให
สมบูรณทําได  2  แบบ  คือแบบงายๆ และเขียน  แบบงานวิจัยซ่ึงเปนแบบมาตรฐาน 
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แบบที่ 1   เขียนคลายรูปแบบของเคาโครง  ซ่ึงเปนรูปแบบงายๆ ดังน้ี 
1. ชื่อโครงงาน 
2. ชื่อผูทําโครงงาน  และโรงเรียน 
3. อาจารยที่ปรึกษา 
4. แนวคิด  ที่มาและความสําคัญหรือปญหา 
5. หลักการและเหตุผล 
6. จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของการศึกษา 
7. สมมติฐานของการศึกษา (ถามี) 
8. ขอบเขตของการศึกษา 
9. ขั้นตอนการศึกษา 
10. เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณที่ใชศึกษา 
11. ผลการศึกษา ( อาจอยูในรูปของตาราง  กราฟ  หรือภาพถาย) 
12. สรุปและวิเคราะหผลการศึกษา 
13. ประโยชนที่ไดรับจากโครงงานเรื่องนี้ 
14. เอกสารอางอิง / บรรณานุกรม 

แบบที่ 2  เขียนเปนบทตามรูปแบบงานวิจัย  ซ่ึงมีรูปแบบที่มาตรฐาน  ดังน้ี 
1. สวนปกหนา 
2. สวนประกอบภายในเลม  โดยเรียงตามหนาแรกถึงหนาสุดทาย  ไดแก 

• บทคัดยอ (ถามี : ความยาวไมเกิน 1 หนา ) 
บทคัดยอโดยทั่วไปจะเขียนสั้นๆ มีเน้ือความไมเกิน 1 หนากระดาษ 

หรือประมาณ 500 คํา  โดยหัวกระดาษจะมีชื่อโครงงาน  โรงเรียน อาจจะมีชื่ออาจารย
ที่ปรึกษา  มีคําวา  บทคัดยอตรงกึ่งกลางของหนากระดาษ  และมีเน้ือความยอของเร่ืองที่ทํา 
ในสวนของเนื้อความยอ  จะประกอบดวย  จุดประสงคหรือวัตถุประสงคของเรื่องที่ทํา  ขั้นตอน
การศึกษา  ผลที่ไดจากการศึกษา  และสรุปผลการศึกษาอยางสั้นๆ  ลักษณะการเขียนใหเปนไป
ตามลําดับอยางตอเน่ือง  

• กิตติกรรมประกาศ 

• สารบัญ 

• สารบัญตาราง  (ถามี) 
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• สารบัญกราฟ  (ถามี) 

• บทที่  1 บทนํา  มีหัวขอ  ดังน้ี 
หลักการและเหตุผล  แนวคิดที่มาและความสําคัญ 
จุดมุงหมายของการศึกษา 
สมมติฐานของการศึกษา (ถามี) 
ขอบเขตของการศึกษา 
นิยามศัพทเฉพาะ 

• บทที่ 2  เอกสารที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย 
  ความรูจากเอกสารที่สัมพันธหรือเกี่ยวของกับเรื่องที่ทําหลักการ  
  ทฤษฎี (ถามี) โครงงานหรืองานวิจัยที่มีสวนคลายหับเรื่องที่ทํา (ถามี) 

• บทที่ 3  วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการ 
วัสดุอุปกรณที่ใชในการศึกษา 
วิธีดําเนินการศึกษา  ใหเขียน  เปนขั้นตอน 

ตอนที่ 1 ศึกษา......................................................................................................... 
วิธีการศึกษา 
 1.........................................................     ................................................ 
 2.........................................................     ................................................ 
ตอนที่ 2 ศึกษา......................................................................................................... 
วิธีการศึกษา 
 1.........................................................     ................................................ 
 2.........................................................     ................................................ 

   ฯลฯ 

• บทที่ 4  ผลของการดําเนินการ (เขียนใหสอดคลองตามขั้นตอนในบท
ที่ 3 ) 

ตอนที่ 1 ศึกษา......................................................................................................... 
   แสดงขอมูลเปนตาราง 
   แสดงขอมูลเปนกราฟ (ถามี) 
   แสดงขอมูลเปนรูปภาพ (ถามี) 
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ตอนที่ 2 ศึกษา......................................................................................................... 
   แสดงขอมูลเปนตาราง 
   แสดงขอมูลเปนกราฟ (ถามี) 
   แสดงขอมูลเปนรูปภาพ (ถามี) 

• บทที่ 5  สรุปและอภิปรายผล 

• ประโยชนที่ไดรับจากโครงงานเรื่องนี้ 

• ขอเสนอแนะ (ถามี) 

• บรรณานุกรม 
 ขั้นที่ 6   การนําเสนอผลงาน  
  ขั้นตอนสุดทายของการทําโครงงานคือการนําเสนอผลงาน เพ่ือใหผูอ่ืนไดทราบ  
อาจนําเสนอรูปตางๆ ขึ้นกับลักษณะของโครงงาน  อาจเปนแบบจําลอง  เอกสาร  สื่อสิ่งพิมพ  
การจัดทําเปนสื่อมัลติมีเดีย  หรือนําเสนอในรูปแบบของแผลโครงงานในการจัดนิทรรศการหรือ
นําเสนอหนาชั้นเรียน  ดวยวาจา  รายงาน   การสาธิตก็ได 
 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ในแตละขั้นตอนในการทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษ  นักเรียนจะตองลงมือปฏิบัติ  และคนควาหาความรูดวยตนเอง  โดยมีครูผูสอน
หรือผูเชี่ยวชาญเปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา  ชี้แจงและตรวจสอบความกาวหนาในการปฏิบัติ
แผนงานที่นักเรียนวางไว  ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน 

5. การประเมินผลโครงงาน 
3.6.1  แนวคิดในการประเมินผลโครงงาน 
อุดมศักดิ์  ธนะกิจรุงเรือง  และคนอื่นๆ  (2543: 20 – 21)  กลาววา  การ 

ประเมินผลเปนหัวใจของการเรียนการสอนที่สะทอนสภาพความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลวากิจกรรมที่ทําไปน้ันบรรลุตามจุดประสงคที่
กําหนดไวหรือไมอยางไร  ปญหาและอุปสรรคที่พบมีอะไรบาง  ไดใชวิธีการแกไขอยางไร  
ผูเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากการทําโครงงาน  ผูประเมินอาจดําเนินการดวยบุคคลเหลานี้ 

 1.  ผูเรียนประเมินตนเอง  จะแสดงออกใหเห็นวา  ผูเรยีนที่เปนเจาของ
โครงงานซึ่งอาจเปนรายบุคคลหรือกลุมทาํงาน  มีความพึงพอใจตอขั้นตอนของกจิกรรมแตละ
ขั้นที่ไดกําหนดหรือรวมกันกําหนดขึ้นเองเพียงใด  มีหัวขอกิจกรรมใดที่ยังขาดตกบกพรอง  
จะตองเพ่ิมเตมิในสวนใดบาง  ความละเอยีดรัดกุมในแตละขั้นตอนเปนอยางไร 

 2.  ผูประเมินซึ่งเปนเพ่ือนรวมชั้น  อาจใหขอคิดเห็นสะทอนภาพเพิ่มเติม  เชน
ระดับประถมศึกษาอาจใหความเห็นไปในเรื่องของการเขียน  การใชตัวสะกด  การันต วรรคตอน 
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ซ่ึงเนนไปในดานภาษา   ระดับมัธยมศึกษา   การประเมินโครงงานอาจเริ่มขยายขอบเขตจาก
ดานการใชภาษาออกไปถึงการแสดงความสัมพันธระหวางการตั้งชื่อโครงงานกับจุดประสงคของ
โครงงาน  และตามความเขาใจของผูประเมิน  เสนอแนะวิธีการหาของผูประเมิน  เปนการ
พิจารณาการจัดรูปเลมเพ่ือการนําเสนอโครงงาน ฯลฯ     
  3.  ผูประเมินซึ่งเปนผูสอนหรือที่ปรึกษา  อาจใหคําแนะนําเพิ่มเติมไดในวิธีการ
อ่ืนที่ใชในการศึกษาหาคําตอบ  ความสัมพันธของวิชาตามหัวเรื่องที่ศึกษากับวิชาอ่ืน  ขอคนพบ
ที่ผูเรียนไดจากการทําโครงงาน  การนําคําตอบของการศึกษาที่ไดไปใชประโยชน  การนําขอ
คนพบที่ตางไปจากเปาหมายของการศึกษาไปใชประโยชนหรือขยายผลการศึกษาเปนโครงงาน
ใหม ๆ ฯลฯ 
  4.  ผูประเมินที่เปนพอ แม ผูปกครอง  จะไดทราบถึงความสามารถ  ความถนัด
ทางการเรียนของลูกหรือเด็กในความปกครอง  ความรูสึก  ความตองการของเด็กผูทําโครงงาน  
ทําใหสามารถปรับตัวปรับใจเพื่อการสนับสนุนทั้งดานการเงิน  กําลังใจ  ใหโอกาส  ใหเวลารวม
กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก  ชี้แนะอุปสรรค  ปญหาเบื้องตนที่อาจเกิดขึ้นระหวางการ
ปฏิบัติกิจกรรมขั้นตางๆ ของโครงงาน  ขอเสนอแนะของการทําโครงงานครั้งตอไป   
  5.  บุคคลอื่นๆ ที่สนใจและมีสวนเกี่ยวของ 
 นอกจากนี้  อุดมศักดิ์  ธนะกิจรุงเรือง  และคนอื่นๆ (2543 : 21)  ไดเสนอวิธีการ
ประเมินผลโครงงาน  ดังน้ี 
  1.  การสังเกต  เปนวิธีการประเมินพฤติกรรมที่สามารถทําไดทุกเวลาและทุก
สถานการณ  ทั้งแบบมีและไมมีเครื่องมือในการสังเกต 
  2.  การสัมภาษณ  การสอบถาม  อาจมีลักษณะเปนทางการ  หรือสัมภาษณ
สอบถามขณะปฏิบัติโครงงานก็ได 
  3.  วัดความรูความสามารถ (Authentic Test)  ควรเปนแบบสอบถามปลายเปด
เพ่ือดูความเชือ่มโยงระหวางความรู  ความเขาใจเดิม  กับสิ่งที่ไดเพ่ิมเติมจากประสบการณใน
การปฏิบตัิโครงงาน ลักษณะสําคัญของแบบทดสอบ  มีดังน้ี 

3.1   ครอบคลุมสิ่งที่ตองการวัด 
3.2   เปนคําถามที่เกี่ยวของกับการทําโครงงาน 
3.3   เชื่อมโยงบูรณาการความรู  ความสามารถ  ไดหลายดานและใช 

ความคิดที่ลึกซึ้งขึ้นตามวัย 
3.4   มีเกณฑในการใหคะแนนตามความสมบูรณของพฤติกรรม 
3.5   เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดและเขียนคําตอบเอง 
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4.  การรายงาน  จะเปนการเขียนรายงานหรือเลาขั้นตอน  หรือประสบการณใน
การทําโครงงานก็ได  เพ่ือใหผูเรียนไดประเมินตนเองจากการไดพูดหรือเขียนบรรยาย
สะทอนความรู  ความเขาใจ  ความรูสึกนึกคิดตามแนวทางการเรียนรูที่ผานประสบการณ
ขณะปฏิบัติกิจกรรมตามโครงงาน 

5.  แฟมผลงาน  เปนการรวบรวมผลงานที่มีความโดดเดนในชวงเวลาใดเวลา 
หน่ึง  ที่เลือกรวบรวมไวอยางเปนระบบ  เพื่อแสดงถึงความรู  ความเขาใจ  ความสนใจ  ความ
ถนัด   ทักษะ  ความสามารถอันแสดงออกถึงพัฒนาการ ความกาวหนา  ความสําเร็จในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือในหลายๆ เร่ือง หรือจะเปนการเก็บผลการประเมินการปฏิบัติโครงงาน  ในวิธีที่   
1 – 4 ดวยก็ได  ทั้งน้ีเพ่ือเปนการติดตามพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนไดอยางตอเน่ือง 
 

6. แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
 แคตซและชารด (Kathz  and  Chard. 1994)  แบงขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมในการ
ทําโครงงานภาษาอังกฤษออกเปน 4 ระยะที่สําคัญ  คือ 
 1.  ระยะเตรียมการวางแผนเขาสูโครงงาน (Preliminary  planning)  เปนระยะที่
นักเรียนและครูใชเวลาในการพูดคุย  เลือกหัวขอสําหรับทําโครงงาน  หัวขออาจจะมาจาก
นักเรียนหรือครูเปนผูเสนอ  ในระยะแรกที่นักเรียนยังไมมีประสบการณ  ครูอาจจะเสนอหัวขอที่
คิดวานักเรียนจะสนใจและมีคุณคาในการเรียนรู  โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือกหัวขอดังน้ี 

1.1 หัวขอควรมีความสัมพันธเกี่ยวของกับประสบการณในชีวิตประจําวันของนักเรียน 
อยางนอยที่สุดนักเรียนควรมีความคุนเคยกับหัวขอเพ่ือนักเรียนจะไดสามารถตั้งคําถามเกี่ยวกับ
หัวขอได 

1.2 การสงเสริมพ้ืนฐานดานการอานออก  เขียนไดและการคํานวณและควรที่จะ 
บูรณาการวิชาตางๆ  เขาไป  เชน  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ภาษาและศิลปะ 

1.3 หัวขอควรจะมีคุณคาเพียงพอที่จะใหนักเรียนไดใชเวลาในการศึกษาคนควาอยาง 
นอย 1 สัปดาห 

1.4 หัวขอสามารถคนควาหรือทดสอบในโรงเรียนมากกวาที่จะไปทําที่บาน 
2.  ระยะเริ่มตนโครงงาน  (Getting  project  progress)   
 เม่ือหัวขอไดรับการคัดเลือกแลว  มักจะเริ่มตนดวยการสรางแผนภูมิเครือขาย 

การเรียนรู (web)  หรือแผนภูมิความคิด (concept  map)  โดยใชการระดมสมอง  เพ่ือวางแผน
ในการศึกษาและรวมกันตั้งคําถามเพื่อคนหาคําตอบ  โดยในระยะนี้มักจะเปนระยะที่นักเรียน
ทบทวนประสบการณเดิมเกี่ยวกับหัวขอที่กําลังศึกษาอยู 
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3.  ระยะดําเนินโครงการ (Project  in  process) 
 ระยะนี้ประกอบดวยการลงมือปฏิบัติ  มีการไปทัศนศึกษาเพื่อคนหาขอมูล 

เกี่ยวกับหัวขอและใชกิจกรรมศิลปะตางๆ เชนการวาด  การปน  การประดิษฐ  การกอสรางและ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร  เชนการทดลอง  การทอสอบตางๆ ในระยะนี้นักเรียนจะไดรับความรู
และประสบการณใหมจากการศึกษาโครงงาน มีการทดสอบสมมติฐานและปรับปรุงแกไขผลงาน
ที่ทําในโครงงานใหเปนผลสําเร็จ  นักเรียนมักจะใชเวลาในการทําโครงงานในระยะนี้นานกวาทุก
ระยะ 

4.  ระยะสรุปและอภิปรายผลงาน (Consolidating  project) 
 ระยะนี้ประกอบดวยการเตรียมการสําหรับนําเสนอผลการศึกษาในโครงงานใน 

รูปแบบตางๆ เชน  การแสดง  การจัดนิทรรศการ  การสาธิต  เพ่ือใหผูปกครอง  ครูอาจารยและ
เพ่ือนๆ ไดชมผลงานและกิจกรรมที่จัดขึ้น  เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมแลวนักเรียนและครูจะรวมกัน
ประเมินผลการเรียนรูที่ไดจากโครงงาน  และวางแผนเตรียมการสําหรับศึกษาในโครงการอื่น
ตอไป 

สุภาพร  เสียงเรืองแสง (2540: 5 – 7)  กลาววา  การจัดกิจกรรมโดยใชโครงงาน  มี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ดังน้ี 

1.  ระยะวางพื้นฐาน  เปนระยะทีค่รูเปนผูใหความรูเกีย่วกับโครงงาน  นําเสนอ
ตัวอยางโครงงาน  และวธิีเขียนเคาโครงของโครงงาน  โดยใหนักเรียนศึกษาจากวีดีทัศน  ของ
จริง  ใบความรู ฯลฯ  พรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน 

2.  ระยะฝกการเขียนโครงงาน  เปนระยะที่นักเรียนนําความรูที่ไดจากระยะวาง
พ้ืนฐานมาฝกเขียนโครงงาน 

3.  ระยะปฏิบัติกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรม  เปนระยะที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนที่วางแผนไว  พรอมทั้งสรุปและนําเสนอผลงานโดยมีการใหขอมูลยอนกลับ 

4.  ระยะแสดงผลงาน  เปนระยะที่นักเรียนไดนําเสนอผลงานที่ไดรับจากการจัด
กิจกรรมโครงงานมาแสดงใหเพ่ือนและผูอ่ืนไดรับรู  และเขาใจผลงานนั้นๆ  พรอมทั้งแลกเปลีย่น
และรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูอ่ืน  นอกจากนี้นักเรียนยังไดพิจารณาประเมิน
โครงงานของกลุมตนเองอีกดวย  ซ่ึงการแสดงผลงานอาจแสดงในรูปของการสาธติ  การจัด
นิทรรศการ  เปนตน 

มาลัย  สิงหะ (2542: 9)  และฟรายด – บูธ (Fried – booth. 1987)  สรุปขั้นตอน
วิธีการทําโครงงานแบงออกเปน 3 ขั้นตอนดังน้ี 

ระยะที่ 1   เริ่มตนโครงงาน หรือขั้นวางแผน  เปนระยะที่ครูตองสังเกต  สราง 



62 

ความสนใจในเรื่องที่จะเรียนรูใหเกิดในตัวนักเรียน  แลวตกลงรวมกันเลือกเร่ืองใดเรื่องหน่ึงเพ่ือ
ทําการศึกษาตอไป 

ระยะที่ 2  ขั้นพัฒนาโครงงาน  หรือขั้นดําเนินการ  เปนขั้นที่นักเรียนกําหนด 
หัวขอคําถามหรือประเด็นปญหาที่นักเรียนอยากรูเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาสนใจ (ที่รวมกัน
กําหนดเปนหัวขอเร่ือง)  แลวตั้งสมมติฐานมาตอบคําถามเหลานั้น  ทดสอบสมมติฐานดวยการ
ลงมือปฏิบัติจนพบคําตอบดวยตนเอง 

ระยะที่ 3  ขั้นรวบรวมสรุป  หรือขั้นทบทวนและแกไขผลงาน  เปนขั้นตอน 
สุดทายของโครงงานที่นักเรียนคนพบคําตอบของปญหาและนักเรียนแสดงใหครูเห็นวา  ได
สิ้นสุดความสนใจในหัวขอโครงงานเดิมและเร่ิมหันเหความสนใจไปสูเร่ืองใหม  ระยะนี้เปนระยะ
ที่ครูและนักเยนจะไดแบงปนประสบการณการทํางานและแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการ
ทํางานตลอดโครงการแกคนอ่ืนๆ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 5 – 9 )  กําหนดขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรมโครงงานไว ดังน้ี 
 1.  ระยะเริ่มตนโครงงาน 
  1.1 การเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน 
   1.1.1  เรื่องที่นักเรียนสนใจดวยตัวของนักเรียนเอง 
   1.1.2  เรื่องที่นักเรียนสนใจศึกษาเพื่อแกปญหาจากประสบการณใน
ชีวิตประจําวัน 
   1.1.3  เรื่องที่นักเรียนสนใจจากเหตุการณปจจุบัน / ชุมชน / บทเรียน 
   1.1.4  เรื่องที่นักเรียนสนใจจากการกระตุนของครู 
  1.2  การเลือกเรื่องหรือปญหาที่ศึกษา 
   การเรียนรูดวยโครงงาน  เร่ิมจากนักเรียนมีความสนใจอยากศึกษา
เรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางลึกซึ้ง  โดยเรื่องที่ศึกษาอาจเปนประเด็นทั่วๆ ไปหรือปญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตจริง ซ่ึงจะตรงกับสาขาใดสาขาหนึ่งก็ได  สิ่งสําคัญคือเร่ืองหรือปญหาที่ไดมาตองมาจาก
นักเรียนเกิดความสงสัยหรือตองการหาคําตอบ  หรือตองการปฏิบัติงานนั้นๆ ดวยตนเอง  ไมใช
ครูเปนผูกําหนด  ทั้งนี้โครงงานที่นักเรียนศึกษานั้น  นักเรียนตองมีความรูพ้ืนฐานมาแลว  
เพราะโครงงานเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนนําความรูไปใช  เวนแตกรณีเด็กเล็กที่สนใจอยาก
ศึกษา ครูสามารถจัดกิจกรรมโครงงานใหนักเรียนแสวงหาความรูไดเชื่อมตอประสบการณ  เพ่ือ
เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรูและมีทักษะพื้นฐานในการเรียน 
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2.  ระยะทําโครงงาน 
การกําหนดวัตถุประสงค 

การกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนจะชวยใหการเรียนรูดวยกิจกรรม 
โครงงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เปนการตอบคําถามที่วาทําไปทําไม  ทําไปเพื่ออะไร  ซ่ึง
จะทําใหนักเรียนกําหนดแนวทางในการดําเนินงานไดอยางไมสับสน 

การระบุประโยชน 
การระบุประโยชนเปนการคาดหวังเบื้องตนวาผลกระทบที่เกิดจากการ 

เรียนรูดวยโครงงานจะมีคุณประโยชนในเร่ืองใดจะทําใหนักเรียนตระหนักไวแตเบื้องตนวา  ทํา
แลวจะไดประโยชนอยางไร 

การหาแนวโนม / การคาดเดาคําตอบ (สมมติฐาน) 
การหาแนวโนม / การคาดเดาคําตอบ  เปนการเขาหาสภาพจริงที่เปนอยู 

โดยรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานที่มีอยูในปจจุบันมาสัมพันธเชื่อมโยงหาแนวโนม  ทํานายหรือคาดเดา
ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น  เปนการตอบสนองความสนใจ  ความอยากรู  อยากเห็นของนักเรียน  
และเปนพ้ืนฐานสําคัญของการทํางานเรื่องตางๆ การทําโครงงานในลักษณะของการแกปญหา
หรือเชิงทดลองนั้น  การคาดเดาคําตอบมีความสําคัญมากเพราะเปนเง่ือนไขที่กําหนดวิธี
การศึกษาของนักเรียน  และฝกใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล  มิใชทุกโครงงานจะมีการคาดเดา
คําตอบลวงหนาเสมอไป  ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงงานวาเปนโครงงานลักษณะใด 

การกําหนดวิธีการศึกษาที่หลากหลาย 
นักเรียนสามารถกําหนดวิธีการศึกษาไดอยางหลากหลาย  เปนการหา 

หนทางไปสูคําตอบซึ่งจะเปนชุดของวิธีการตางๆ หลายอยางผสมกันไดหลายชุด  ไดแก  การ
สังเกต  การสัมภาษณ  สอบถาม  ฟงบรรยาย  ศึกษาคนควาจากเอกสาร  ตํารา  ปฏิบัติการ
ทดลอง  ปฏิบัติงาน  ไปทัศนศึกษาดูของจริง  ดูวิดีทัศน  อินเตอรเน็ต  ฯลฯ  ทั้งนี้เพ่ือให
นักเรียนไดเรียนรูวาการเรียนรูน้ันสามารถเรียนรูไดอยางหลากหลายวิธีตามความถนัดและ
สภาพที่เอ้ืออํานวยและสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา  ตลอดจนเรียนรูวิธีการใหไดมาซึ่งคําตอบ
มิใชวิธีเดียวเสมอไป 

การเลือกวธิีการที่จะศึกษา 
ถึงแมวานักเรียนจะกําหนดวิธีการศึกษาไดอยางหลากหลายก็ตาม 

นักเรียนจําเปนตองรูจักการเลือกวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการเรียนรูภายใต
ขอจํากัดที่เปนอยูและวิสัยที่ตนเองจะสามารถเรียนรูได บทบาทสําคัญของนักเรียนในขั้นตอนนี้  
คือการตัดสินใจที่จะเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละคน  สําหรับบทบาทสําคัญ
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ของครูคือการหาทางสนับสนุนชวยเหลือนักเรียนไดเรียนรูตามวิธีการที่เขาเลือกใหไดมากที่สุด  
และใชแหลงการเรียนรูที่มีอยูใกลตัวใหเกิดประโยชนสูงสุด  ทั้งตัวบุคคล  สถานที่  ภูมิปญญา
ทองถิ่น  ฯลฯ 

การลงมือศึกษา 
ขั้นตอนนี้มีความสําคัญและมีความหมายอยางยิ่งสําหรับนักเรียน เพราะ 

ขั้นตอนการลงมือทํา  ขั้นตอนตางๆ ที่ผานมาเปนเพียงขั้นตอนของการวางแผนการเรียนรู
เทานั้น นักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดจริงก็ตอเม่ือไดลงมือปฏิบัติ  ศึกษา  รวบรวมขอมูล  จัด
หมวดหมู  วิเคราะห  สังเคราะห  หาแนวโนม  เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสารสนเทศตางๆ 
โดยปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการเรียนรูที่กําหนดไวรวมถึงการปรับปรุงพลิกผันไดตามความ
เหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริง  ซ่ึงครูตองติดตามสนับสนุนชวยเหลือใหการเรียนรูของ
นักเรียนดําเนินไปสูจุดหมาย 

3.  ระยะเสนอผลการศึกษา 
3.1 สรุปผล 

เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูที่จะสรุปผลหรือสรางความรูดวยตนเอง 
นักเรียนตองมีโอกาสนําเสนอขอมูลที่รวบรวมไวมาทําความเขาใจ  วิเคราะห  สังเคราะห  
สัมพันธเชื่อมโยง  หาแนวโนมและลงสรุปผลการดําเนินโครงงานเปนความรูหรือขอคนพบที่
ไดรับ  ซ่ึงรวมทั้งวิธีกรที่ไดมาและผลที่ไดคนพบ 

3.2 นําเสนอผลการศึกษา 
เม่ือนักเรียนไดขอคนพบจากการทําโครงงานแลว  นักเรียนผูจัดทําควรมี 

โอกาสเสนอผลการดําเนินงานของเขา  ทั้งในสวนที่เปนกระบวนการและสวนที่เปนผลผลิต  ครู
ควรฉวยโอกาสนี้สรางเวทีเพ่ือฝกทักษะการนําเสนอใหกับนักเรียน  และจุดสําคัญของการ
นําเสนอผลงานก็คือ  ในการนําเสนอนั้นตองมีการสะทอนความคิดเปนอยางสรางสรรคตอการทํา
โครงการนั้นๆ เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และสรางเสริมตอหรือจุดประกายความรู 
ความคิดที่ไดจากการนําเสนอใหกับผูนําเสนอและผูรับฟงอ่ืนๆ สําหรับการนําเสนอผลงาน
สามารถทําไดหลายรูปแบบ  เชน  การรายงานดวยเอกสาร  หรือหนังสือเลมเล็ก  การเลาสูกัน
ฟง  การประชุม  การจัดนิทรรศการ  การแสดงละคร  ฯลฯ  โดยนักเรียนรวมกันเปนผูศึกษา
คิดคนวิธีการและควรใหผูปกครองหรือบุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวมในการนําเสนอทั้งในการ
รวมรับฟง  และรวมสะทอนความคิดเห็นอยางสรางสรรคดังกลาวขางตน  การนําเสนอไดทั้ง
ระดับชั้นเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  อําเภอ  จังหวัด หรือระดับภูมิภาค  และระดับชาติก็ได  ขึ้นอยู
กับศักยภาพและความเหมาะสม 
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3.3 การเผยแพร 
นอกจากการนําเสนอผลงานดังกลาวขางตนแลว  ครูควรเปดโอกาสให 

นักเรียนมีวิธีการเผยแพร  ประชาสัมพันธผลงานใหกวางขวางยิ่งขึ้น  โดยใชวารสารวิชาการ  
องคกรชุมชน  สื่อมวลชน  ซ่ึงนักเรียนจะไดมีโอกาสเขียนนําเสนอและแสดงความคิดเห็นผานสื่อ
ตางๆ ดวยตัวของนักเรียนเอง  ระยะการพัฒนาโครงงานอยางไรก็ตามการเรียนรูดวยกิจกรรม
โครงงานคงไมยุติลงหลังจากการนําเสนอเทานั้น หากแตการเรียนรูอยางมีความหมายนี้จะถูก
เชื่อมตอดวยการสะทอนการคิดเห็นอยางสรางสรรค  เปนลูกโซไปเกี่ยวตอความรูใหม  เกิดขอ
สงสัยความตองการศึกษาในเชิงลึกเปนสิ่งทาทายใหมๆ ที่ควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนให
ดําเนินการคนหาความรูตอไปอยางตอเน่ืองลึกซึ้ง  โดยกําหนดเปนเรื่องใหมที่มีความเชื่อมโยง
สัมพันธกันแตเปนอีกมิติหน่ึง  เพ่ือเกิดความเขาใจที่กวางขวาง  ลุมลึกยิ่งขึ้น 
 สุพล  วังสินธุ  (2543: 13)  และวิรัตน  บัวขาว  (2544: 9 - 10)  มีแนวความคิดที่
สอดคลองกันพอสรุปไดวา  การจัดกิจกรรมโครงงานเปนกระบวนการที่ตองอาศัยการดําเนินงาน
อยางตอเน่ืองและเปนระบบ สามารถจําแนกแผนการจัดกิจกรรมโครงงานเปน  4  ระยะ  ดังน้ี 

1. ระยะเริ่มตนโครงงาน  เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะตองเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน   
โดยเลือกจากเรื่องที่ตนสนใจศึกษา  เพ่ือแกปญหาที่ตนเองประสบในชีวิตประจําวัน  หรือเปน
เร่ืองที่นักเรียนสนใจจากเหตุการณปจจุบัน  หรือจากบทเรียน  หรือจากชุมชน  หรือจากการ
กระตุนของครู  ดังน้ันการเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน  อาจเปนเรื่องจากประเด็นทั่วๆ ไป  หรือ
ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง  ซ่ึงจะตรงกับสาขาใดก็ได  สิ่งสําคัญจะตองเปนเรื่องที่นักเรียนสงสัย
หรือตองการหาคําตอบ  อยากศึกษาในเรื่องนั้นๆ อยางลึกซึ้งไมใชครูเปนผูกําหนด 

2. ระยะการทําโครงงาน  เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะตองกําหนดวัตถุประสงค  ระบุ 
ประโยชน  หาแนวโนมหรือคาดเดาคําตอบ (สมมติฐาน)กําหนดวิธีการศึกษาคนควาที่
หลากหลาย  เลือกแนวทางการศึกษา  และเก็บรวบรวมผลที่ไดจากการศึกษา 

3. ระยะการเสนอผลการศึกษา  เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะตองสรุปผลหรือสราง 
ความรูดวยตนเอง  แลวนําเสนอผลการศึกษาและเผยแพรประชาสัมพันธผลงานใหกวางขวาง  
โดยรายงานดวยเอกสาร   หนังสือเลมเล็ก  การจัดนิทรรศการ   และเผยแพรโดยใช
วารสารวิชาการ  สื่อมวลชน  ซ่ึงนักเรียนจะมีโอกาสเขียนนําเสนอและแสดงความคิดเห็นผานสื่อ
ตางๆ ดวยตัวของนักเรียนเอง 

4. ระยะพัฒนาโครงงาน  เปนขั้นตอนที่นักเรียนนําผลที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม 
โครงงานเชื่อมโยงตอไป  ดวยการสะทอนความคิดเห็นอยางสรางสรรคใหไดความรูใหม  ถา
หากตองการศึกษาในเชิงลึกในสิ่งที่ทาทายใหมๆ ก็สามารถใหนักเรียนไดคนควาหาความรูไป
อยางตอเน่ืองและลึกซึ้งตอไป  
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 สําหรับงานวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดกําหนดแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  
ออกเปน  4  ระยะ  ดังน้ี 

1. ระยะวางพื้นฐาน 
2. ระยะเริ่มตนโครงงาน 
3. ระยะดําเนินโครงงาน 
4. ระยะเสนอผลจากการศึกษา 

 
7. การใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริง 

 การใชกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริง คือการนํา
การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมาใชในการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
โดยในการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษมี 2 โครงงาน คือโครงงานตามเนื้อหาสาระและ
โครงงานตามความสนใจ  โครงงานตามเนื้อหาสาระจะมีแผนการจัดกิจกรรม 4 ระยะ  ไดแก
ระยะวางพื้นฐาน  ระยะเริ่มตนโครงงาน  ระยะดําเนินโครงงาน ระยะเสนอผลจากการศึกษา สวน
โครงงานตามความสนใจมีแผนการจัดกิจกรรม 3  ระยะ  ไดแกระยะเริ่มตนโครงงาน  ระยะ
ดําเนินโครงงาน ระยะเสนอผลจากการศึกษา ซ่ึงการดําเนินการจัดกิจกรรมจะมีการประเมิน
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ในแตละระยะ  ซ่ึงจะทําใหนักเรียนทราบถึงทักษะในการ
แสวงหาความรูของตนเองอยางตอเน่ือง  นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองในดานทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเองตอไป 

 
8. บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

การทําโครงงานใหประสบความสําเร็จไดน้ันสวนมากจะเกิดจากตัวของผูทําโครงงาน 
เอง  เพราะผูทําโครงงานเปนผูที่เลือกและกําหนดหัวขอ  กําหนดวิธีการดําเนินการดวยตนเอง  
ซ่ึงผูทําโครงงานจะตองหาคําตอบเพื่อที่จะตอบคําถามที่ตนเองสงสัยหรือตั้งขึ้นมา  แตอยางไรก็
ตามในการทําโครงงานบางครั้งผูทําไมสามารถดําเนินการจัดทําไดอยางถูกตองหรือถูกวิธี  
ดังนั้นจึงจําเปนตองมีที่ปรึกษาโครงงานขึ้นเพ่ือกระตุนความสนใจเสริมสรางความมั่นใจและ
กําลังใจแกผูทําโครงงาน  ตลอดจนแนะนํา  แลกเปลี่ยนความรูรวมกัน จนเกิดเปนโครงงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานกลาวถึง  บทบาทของอาจารยที่ปรึกษา
โครงงานภาษาอังกฤษไว  ดังน้ี 
 สุพนธ  วังสินธุ  (2543: 13 – 14 )  กลาววาในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมโครงงาน  
ครูจะตองมีกิจกรรมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวม  โดยกําหนดใหมีกิจกรรมสํารวจความ
สนใจของตนเองเพื่อ 
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1. ชี้ชวน  ชักชวน จัดกิจกรรมสภาพแวดลอมรอบตัวหรือชุมชน  เพ่ือจุดประกาย 
ความสงสัยใครรูใหนักเรียนไปสูแรงจูงใจที่อยากจะศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงในเชิงลึก 

2. ใชคําถามเชื่อมโยงกับขาว  เหตุการณ  หรือปญหาจากชุมชน  กระตุนให 
ผูเรียนเกิดการอยากติดตาม 

3. ใชคําถามเชื่อมโยงกับบทเรียน  เชน  มีเรื่องอะไรอีกที่นักเรียนตองการรู 
4. ใชสื่ออ่ืนๆ เชน  ภาพนิ่ง  ปายนิเทศ  วีดีทัศน  ฯลฯ  และสื่อที่ใชควรทิ้งปญหา 

ใหนักเรียนคิดที่จะศึกษาตอ 
5. ชวยเหลือนักเรียนใหสามารถเลือกเรื่อง / ปญหา / ประเด็นที่ตนสนใจ ใครรูเพ่ิม 

มากขึ้นเพ่ือจะทําโครงงาน 
6. รวมกับนักเรียนวางแผนกําหนดเรื่องโดยรวมคิดหาความเชื่อมโยงโดยใช 

เครือขายใยแมงมุม (World   Wide  Web : www.) 
7. ใชคําถามใหนักเรียนคิดถึงความตองการหรือประเด็นที่ตองการศึกษาเรื่องที่ 

เลือกได 
8. วิเคราะหความเปนไปไดของจุดประสงคของผูเรียนที่เลือกโครงงานนั้นๆ แลว 

ใหแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะใหคิดอยางรอบคอบ 
9. ใชคําถามกระตุนใหคาดเดาคําตอบลวงหนา  เชน “นักเรียนคิดวาจะเปนเชนไร”   

หรือ  “นักเรียนคิดวาจะมีผลตอชุมชนอยางไร”  โดยครูเปนผูใหกําลังใจเพื่อใหนักเรียนคิดอยาง
รอบคอบและม่ันใจ  ในคําตอบที่คาดคะเน 

10. กระตุนสงเสริม  และใหคําปรึกษาในการคิดดวยวิธีการที่หลากหลาย  เลือก 
วิธีการศึกษาที่สามารถทําได  เลือกแหลงขอมูลที่เหมาะสม  และจัดทําเคาโครงของโครงงาน  
ตลอดทั้งประสานงาน  เพ่ืออํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการศึกษาตามขั้นตอน
ของโครงงาน 

11. ใหความชวยเหลือเม่ือตองการและใหคํานะนําในกรณีที่นักเรียนมีการศึกษาที่ 
กวางขวาง  เชนอาจแนะนําแหลงความรูเพ่ิมเติม  ตลอดจนจัดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนความรู
รวมกันเปนระยะๆ  

12. ใหคําปรึกษาในการเลือกวิธีการนําเสนอ  และจัดบรรยากาศในการนําเสนอ 
ตลอดทั้งใหการเสริมแรง 

อัญชลี  สิรินทรวราวงศ  (2543: 131) ไดแนะนําบทบาทของอาจารยที่ปรึกษา
โครงงาน ดังน้ี 
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1. พิจารณารวมกับนักเรียนถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดของเรื่องที่ 
จะศึกษา 

2. ใหนักเรียนจัดทําเคาโครงของโครงงาน และพิจารณาเสนอแนวทางปรับปรุง 
แกไข 

3. ควบคุมการดําเนินการศึกษาคนควาเทาที่จําเปน 
4. ใหนักเรียนเสนอรายงานภายหลังเม่ือเสร็จสิ้นโครงงาน   
5. ประเมินผลโครงงานในความสมบูรณแบบของแตละโครงงาน  โดยไมนํา 

โครงงานแตละชิ้นมาเปรียบเทียบกัน 
6. หาโอกาสจัดแสดง  และสาธิตโครงงานของนักเรียน 

 
เยาวพา  เดชะคุปต  (2544: 10 -11)   กลาวถึงบทบาทของครูในการชวยนักเรียนใน

การจัดทําโครงงาน  ไวดังน้ี 
1. รวมวางแผนกับนักเรียนในการคิดหัวขอในการจัดทําโครงงานตามความสนใจ  

และเปนที่ปรึกษาแกนักเรียนและผูปกครอง 
2. จัดสภาพแวดลอมและประสบการณเพ่ิมเติมใหแกนักเรียน  เชน การพาไปทัศน

ศึกษา  การเยี่ยมชมการทดลอง  การปฏิบัติจริง  คนควาจากหองสมุด  ศึกษา
จากของจริงหรืออินเตอรเน็ต 

3. จัดหาผูปกครองอาสาเพื่อทําหนาที่เปน Tutor  ใหกับนักเรียน 
4. แนะนําพอแม  ผูปกครอง  ในการจัดทําโครงงานที่บาน 
5. ใหนักเรียนนําเสนอความกาวหนาของงานเปนระยะ 
6. ใหนักเรียนนําเสนอโครงงานที่เสร็จสมบูรณแลว 
7. จัดนิทรรศการรวมกับนักเรียน 
8. มีสวนรวมกันกับนักเรียนในการประเมินโครงงาน 

สมวงษ  แปลงประสพโชค  และคนอื่นๆ (2544: 5)  กลาวถึง  บทบาทของครูผูสอน
ทําโครงงาน  ไวดังน้ี   

1. สนับสนุนใหนักเรียนทําสิ่งที่สนใจดวยตนเอง  ใหกําลังใจ  และขอเสนอแนะ ครู 
อยาคาดหวังมากเกินไป 

2. ใหอิสระในการคิด  ในการอภิปราย  ครูเปนผูซักถามเหมือนบุคคลภายนอก 
3. แนะนําหรือเลือกจัดหาโครงงานตามสมรรถภาพของนักเรียน คนที่มี 
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ความสามารถครูควรใหทําโครงงานที่ตองใชการวิเคราะห 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2545: 9)  กลาวถึงบทบาทของครูที่ปรึกษา  ไวดังน้ี 

1. ใชวิธีการตางๆ ที่จะกระตุนใหนักเรียนคิดหัวขอเรื่องโครงงาน 
2. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณในการทํางาน 
3. ติดตามการทํางานอยางใกลชิด  และควรคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ 
4. ใหกําลังใจในกรณีที่ลมเหลว  ควรแกไขตอไป 
5. ชี้แนะแหลงขอมูล  แหลงความรู  ผูรู  เอกสารตางๆ ในการศึกษาคนควา 
6. ประเมินผลงาน   สงผลงานเขารวมประกวด   จัดเวทีใหแสดงความรู

ความสามารถ 
 
จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา  บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

ภาษาอังกฤษ  คือผูคอยกระตุน  สนใจ  สนับสนุน  ใหกําลังใจ  ใหขอเสนอแนะ  ชี้แนะแหลง
ความรู แนะแนวทาง  ชวยแกปญหา  ติชมแผนงาน  อํานวยความสะดวกตางๆ ติดตามการ
ทํางาน  ตลอดจนการประเมินผลงานของนักเรียน   เพ่ือใหนักเรียนไดสามารถทําโครงงาน
สําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว   
 

9. ประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงาน 
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประโยชนและสิ่งที่นักเรียนจะไดรับจากการทํา 

โครงงาน  มีดังน้ี 
ธีระชัย  ปูรณโชติ  (2531: 4 - 5)  กลาวถึงสิ่งที่นักเรียนจะไดรับจากการทําโครงงาน  

ดังน้ี   
1. ความรูในเนื้อหาวิชา  นักเรียนไดรับความรูซ่ึงเปนผลมาจากการศึกษาคนควา 

จากเอกสารตางๆ และผูรู  โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูที่เปนขอคนพบจากการทําโครงงาน 
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะในการแสวงหาความรู  ในการทํา 

โครงงานนักเรียนจะไดมีโอกาสใชทักษะตางๆ เชน  การสังเกต  การตั้งสมมติฐาน  การ
ออกแบบการทดลอง  การควบคุมตัวแปร  การวัด  การเก็บรวบรวมขอมูล  การจัดกระทําขอมูล  
การแปลความหมายของขอมูล  การใชเครื่องมือตางๆ ในการทดลองการสื่อความหมายใหผูอ่ืน
เขาใจดวยการเขียนรายงาน ฯลฯ  ซ่ึงทําใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถและทักษะตางๆ 
เหลานั้น 
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3. ความสามารถในการถายโยงความรู  กระบวนการแกปญหา  จากการที่นักเรียน 
ลงมือศึกษาคนควาทําโครงงานดวยตนเองตลอด  โดยมีครูเปนเพียงที่ปรึกษาและแนะนํานั้น  
ถานักเรียนไดมีโอกาสกระทําเชนนี้หลายๆ ครั้ง  นักจิตวิทยาการศึกษาเชื่อวานักเรียนจะเกิด
การเรียนรูในกระบวนการดังกลาว  ซ่ึงเปนกระบวนการแกปญหา  หรือกระบวนการอื่นๆ ดวย 

4. เจตคติ  การที่นักเรียนไดมีโอกาสเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจที่จะศึกษา  ลงมือ 
ศึกษาคนควาดวยตนเองและคนพบคําตอบของปญหาดวยตนเองเชนนี้  จะทําใหนักเรียนเกิด
ความชอบและสนใจในวิชานั้นๆ ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชานั้น  นอกจากนั้นการที่
นักเรียนลงมือปฏิบัติอยางนักวิทยาศาสตร ไดเผชิญปญหาเหลานี้ดวยตนเองจะคอยๆ พัฒนา
เจตคติและคานิยมทางวิทยาศาสตรใหเกิดขึ้น  เจตคติและคานิยมดังกลาว  ไดแก ความสงสัยไม
เชื่ออะไรงายๆ มีความใฝรูอยูเสมอ  มีความเปนเหตุเปนผล  มีใจกวางรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน  มีความซื่อสัตยและความอดทน ฯลฯ 

5. คุณสมบัติอ่ืนๆ การทําโครงงานจะชวยพัฒนาคุณสมบัติอ่ืนๆ ใหแกนักเรียน  เชน 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ความเชื่อม่ันในตนเอง  มีความรับผิดชอบ  สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได ฯลฯ   

จิราภรณ  ศิริทวี  (2542: 35)  กลาวถึง  สิ่งที่นักเรียนจะไดรับจากการศึกษาดวย 
โครงงานไวดังน้ี 

1. ความรูในเนื้อหาวชิานั้นๆ 
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
3. ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
4. ความสามารถในการถายโยงความรู 
5. เจตคติที่ดีตอการศึกษา 
6. คุณสมบัติทางบวกอื่นๆ ไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ความเชื่อม่ันในตนเอง   

ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  การทํางานรวมกับผูอ่ืน ฯลฯ 
เวย (Wray 1989 อางถึงใน  พรรณีย  บัวโต : 2542 ) ไดกลาวถึงคุณคาของโครงงาน  

ไดแก  พัฒนาความรูและความคิด  และพัฒนาทักษะ  ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนเชน 
                    1.   ทักษะการสํารวจสืบคน  ไดแก  การสังเกต  การแยกแยะ  การจัดประเภท 
การบันทึก  การอธิบายใหเหตุผล 
                     2.  ทักษะปฏิบัติ  ไดแก งานฝมือตางๆการนําเสนอขอมูล 
                     3.  ทักษะการจัดระบบขอมูลไดแกการกําหนดหัวเรื่อง กําหนดจุดประสงค 
กําหนดแหลงศึกษาคนควา การวัดและประเมินผล 
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                     4.  การพัฒนาเจตคติที่พึงประสงค 
                     5.  การพัฒนาความกระตือรือรนเพ่ือคนหาคําตอบ 
                     6.  การสงเสริมอิสระในการเรียนรู 
  7.   การพัฒนาความรวมมือในการทํางานรวมกัน 

ลัดดา  ภูเกียรติ  ( 2543: 48 )  กลาววา  การเรียนรูในรูปของโครงงานเปนการจัด
โอกาสใหนักเรียนสามารถใชความรู  ความชํานาญ  ทักษะที่มีอยูรวมทั้งจุดเดนของตนเองที่อาจ
ไมมีโอกาสไดแสดงออกในที่ไหนมากอนมาประยุกตใชอยางเต็มที่  สงเสริมใหนักเรียนได
ตัดสินใจดวยตนเองมีสวนรวมในการคิดกิจกรรมในการสรางความรูแทนที่จะเปนผูรับเพียงอยาง
เดียว  ซ่ึงไมมีวันที่จะรับไดทั้งหมด แตถาผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเอง  เขาจะจดจําสิ่งเหลานั้นติด
ตัวไปตลอดชีวิตโดยไมมีวันลืม 
 ซารา  เบอรวูด ,  เฮเลน  ดันฟอรด  และเฉลียวศรี  พิบูลชล  (2544: 14 – 16)  ได
กลาวถึงประโยชนที่ไดรับจาการทําโครงงานภาษาอังกฤษ  มีดังน้ี 

1. ผูเรียนมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับโลกของการเรียนรูภาษาไดจริงทั้งในดาน 
เน้ือหา  การใชภาษาเปนสื่อในการทํากิจกรรมตามโครงงาน การไดสัมผัสกับสื่อจริงตางๆ  ซ่ึง
ผูเรียนจําเปนตองนําทักษะความสามารถในการใชภาษาไปใชใหเหมาะสมตามสถานการณและ
หัวขอเรื่องในการทําโครงงานภาษาอังกฤษ 

2. โครงงานภาษาอังกฤษเปนการทํากิจกรรม  แบบมีสวนรวมชวยใหผูเรียนมี 
โอกาสเลือกและตัดสินใจดวยตนเองและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  เปนการสรางแรงจูงใจ
และความสนใจใหกับผูเรียนอยางแทจริง 

3. โครงงานภาษาอังกฤษตอบสนองความสามารถของผูเรียนทุกระดับใหทํา 
กิจกรรมรวมกันไดโดยทุกคนที่เปนสมาชิกในกลุมตางก็มีภาระหนาที่ความรับผิดชอบแตกตาง
กันไปตามความสนใจและความตองการ  อาจมีบางซึ่งผูเรียนอาจมีสมาชิกของกลุมบางคนดอย
ในเรื่องของการใชภาษา (formal  linguistic  achievement )  แตอาจมีความสามารถในดาน  
การเขียนภาษาอังกฤษ  หรือความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระ  เชน  การออกแบบ  วาดภาพ  
การจัดการ  การพึ่งพาอาศัยกันที่ 

4. โครงงานภาษาอังกฤษเปนการบูรณาการทักษะทางภาษา  ทําใหผูเรียนมีความ 
ม่ันใจในการใชภาษาในสถานการณจริงกับโลกภายนอกเปนตัวกําหนดขอบขายเน้ือหาทาง
ภาษาอยางจําเพาะเจาะจงและมีความเปนธรรมชาติของการใชภาษาในบริบทจริงมากกวาใน
ตําราเรียน  สามารถนํากระบวนการเรียนรูไปใชในการแสวงหาความรูอ่ืนๆ ตอไป 
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5. โครงงานภาษาอังกฤษสามารถสรางความสมดุลของการใชภาษาตามความ 
ถูกตองและความคลองแคลว  เพราะในแตละขั้นตอนของโครงงาน  ภาษาอังกฤษนั้นผูเรียนตอง
เรียนรูการใชภาษาที่ถูกตอง  ควบคูกันไปกับความคลองแคลวในการใชภาษา  เพ่ือเปน
เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลและการนําเสนอโครงงานในขั้นตอนสุดทาย 

6. โครงงานทําใหผูเรียนเกิดความฉลาดทางปญญา (IQ)  ความฉลาดทางอารมณ 
(EQ)  ความฉลาดทางคุณธรรม (MQ)   มีความอดทน (AQ)  รูจักทํางานเปนทีม (TQ)  มีความ
เปนผูนํา (LQ) 
 อาภรณ  ใจเที่ยง  (2545: 130)  กลาววาการเรียนรูโครงงานเปนวิธีหน่ึงที่ใหผูเรียนได
ลงมือปฏิบัติจริง  เปนการเรียนรูที่ผูเรียนไดศึกษา  คนควา  ทดลอง  นําเสนอผลงาน  ตาม
ความสามารถของแตละคน  ดังน้ันที่กลาววาโครงงานเปนการเรียนรูโดยประสบการณจึงเปนคํา
กลาวที่ถูกตอง  และโครงงานยังจัดเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับเปาหมายของการจัดการศึกษา
ตาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตาม
ศักยภาพ  ดังที่กลาววาโครงงานเปนการเรียนรูโดยประสบการณ  เพราะผูเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง  
 ขจิต  ฝอยทอง ( 2549: 59)  กลาววาการดําเนินงานโครงงานภาษาอังกฤษทําให
นักเรียนไดมีโอกาสเลือกทําในสิ่งที่นักเรียนอยากเรียน  นักเรียนไดฝกทักษะทั้งการฟง  พูด  
อาน  เขียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  ฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ไดคนควาขอมูลดวย
ตนเองตามความสนใจของแตละบุคคล  และนักเรียนไดรูจากการปฏิบัติในสถานการณจริง 
 จากการศึกษาประโยชนและคุณคาที่ไดรับจากการทําโครงงานที่กลาวมาขางตน  
สามารถสรุปไดวา  การทําโครงงานเปนการเปดโอกาสใหผู เรียนไดศึกษาหาความรูที่
นอกเหนือจากความรูที่ไดเรียนในหองเรียน  ไดศึกษาคนควาในเนื้อหาความรูหรือเร่ืองที่ตนเอง
สนใจ  ทําใหนักเรียนไดใชทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  สามารถสรางองคความรู
ดวยตนเองใหเพ่ิมมากขึ้น  สงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค    สรางความเชื่อม่ันใน
ตนเอง  ทําใหผูเรียนเกิดความฉลาดทางปญญา  ความฉลาดทางอารมณ  มีความอดทน  เขาใจ
ตนเอง  ตลอดจนเปนการวางพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพตามความสนใจ  ความสามารถ
และความถนัดของตนเอง 
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10. งานวิจัยที่เก่ียวของกับโครงงานภาษาอังกฤษ 
งานวิจัยตางประเทศ 

  แมกกี้โซโคลิค  และ  แอนเธีย  ธิลเลอร (Maggi  Sokolik & Anthea  Tillyer. 
1999)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การวัดและการประเมินผลโครงงานของนักเรียน (Looking  at  
Student  Projects as Teacher  and  Evaluation  Devices)  สรุปผลไดวาการทําโครงงานของ
นักเรียนโดยการวัดและประเมินผลดวยพอตโฟลิโอทําใหผูเรียนเห็นคุณคาและมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง  เกิดความสนใจกับสิ่งใหมๆ และเอาใจใสเปนพิเศษในการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่
สองอีกดวย 
 อีริง  และเจเน็ต  หลุยส  (Eyring , Janet Louise: 1990)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับทักษะ
ในการโตตอบของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองที่รับการสอนแบบโครงงาน 
(Student Responses In ELS Project  work  Instruction)  เพ่ือตองการศึกษาทักษะในการ
โตตอบและเจตคติตอการสอนแบบโครงงาน  โดยวัดจากการสังเกต  การสัมภาษณ  การทํา
รายงานและการทดสอบ  ผลการศึกษาพบวา ทักษะทางภาษาโดยรวมไมมีความแตกตางกัน
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมควบคุมมีทักษะการเดาความหมายของคําศัพทจาก
บริบทสูงกวากลุมทดลอง  ในขณะที่กลุมทดลองมีทักษะในการเขียนเพ่ือสื่อความหมายสูงกวา
กลุมควบคุม  
 วิลเลี่ยม  ดารเลน  แอนนี่ (William , Darlene Anne: 1998)  ไดทําการศึกษาการ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากโครงงาน  ผูวิจัยกลาววาการสอนดวยวิธีเกามักจะ
ประเมินผลการเรียนดวยวิธีใชแบบทดสอบมาตรฐานตัดเกรดดวยวิธีอิงเกณฑ  และการทดสอบ
ใชกระดาษกับดินสอ  แตการสอนดวยวิธีใหมที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ที่เนนกระบวนการที่
ผลลัพธ  จําเปนจะตองใชวิธีประเมินผลดวยวิธีที่ตางออกไป  ซ่ึงผูวิจัยบอกวาแนวทางการสอน
โดยใชโครงงาน  ก็เปนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางอีกวิธีหน่ึง  ที่จะชวยแกปญหาเรื่อง
การประเมินผลที่เปนภาระหนักของครู 
 ผูวิจัยไดใหนิยาม Project วาเปนการศึกษาเรื่องในชีวิตจริงเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางลุมลึก 
เชน  เรื่องสัตวเลี้ยง  เรื่องรานขายของชํา  เร่ืองตนไม ฯลฯ  ซ่ึงในขณะที่นักเรียนที่มีสวนรวมใน
โครงงาน  นักเรียนไดมีโอกาสไดทํากิจกรรมที่มีจุดมุงหมาย  และเกี่ยวของกับเรื่องที่เรียนอยู  
ทําใหเกิดความเขาใจดีขึ้น  ในขณะที่การทดสอบแบบเกาไมสามารถวัดและประเมินผลการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพเทาวิธีของโครงงาน 
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งานวิจัยในประเทศ 
 สุธาทิพย  สุดหนองบัว  (2545: บทคัดยอ)  ได ทําการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยใชโครงงาน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองรอยเอ็ด  
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด  จํานวน 41  คน  พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษผานเกณฑความรอบรูที่กําหนดไวคิดเปนรอยละ  81.42  และมี
จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑดังกลาวคิดเปนรอยละ 82.93  แสดงใหเห็นวา  การสอนโดยใช
โครงงานชวยสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  
นอกจากนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงานยังชวยพัฒนาตัวผูเรียนใน
หลายๆ ดาน  ไดแก  พัฒนาทักษะการพูด  ทักษะการปฏิบัติ  การเรียนรูแบบรวมมือกัน และ
สงเสริมอิสระในการเรียนรู  

กมลรัตน  สันติคุณากุล  ( 2547: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบเนนโครงงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนนาหลวง  เขต
ทุงครุ  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  38 คน ผลการศึกษาคนควาพบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในดานการใชภาษาอังกฤษเรื่อง  Past  Simple  Tense  สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในรูปของ  Past  Simple  
Tense    ทั้งการอาน การเขียน  การตั้งคําถามและการตอบคําถาม  การใชคําศัพทและประโยค
ในรูปของ  Past  Simple  Tense    แตงเรื่องราวที่ตนสนใจไดอยางถูกตอง และสามารถ
นําเสนอผลงานของตนเองไดอยางถูกตอง  คลองแคลว  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติ
กิจกรรม และแบบฝกหัด  โดยเฉลี่ย  คิดเปนรอยละ  70.74 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบเนนโครงงานภาษาอังกฤษ 

รัตติกาล  สุทธิสวัสดิ์กุล (2547: บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาทักษะดานคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โดยใชการสอนแบบโครงงาน  โรงเรียนคลอง
ทวีวัฒนา (ทองนวมอนุสรณ)  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร   จํานวน 34  คน  เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาคนควาไดแก  แผนการดําเนินกิจกรรมโครงงาน 2 แผน  คือแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทักษะดานคําศัพทภาษาอังกฤษ  แบบประเมินการทํางานรวมกัน  และแบบประเมิน
คุณภาพของผลงาน  ผลการศึกษาพบวา  เม่ือใชกิจกรรมโครงงานเขามาประกอบการพัฒนา
ทักษะดานคําศัพทภาษาอังกฤษแลว  นักเรียนมีพัฒนาการทักษะดานคําศัพทภาษาอังกฤษ 

สุเมธตา  งามชัด  (2548: บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษาผลของการสอนภาษาอังกฤษ
แบบโครงงานที่มีตอความสามารถดานการคิดของนักเรียนชวงชั้นที่ 2  (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4)   
เขต 2  จํานวน 21 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแกแผนการสอนแบบโครงงาน  
แบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิด  แบบสังเกตทักษะทางความคิด  และแบบประเมิน



75 

คุณภาพโครงงาน  ผลการวิจัยพบวา  การสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานทําใหนักเรียนมี
ความสามารถดานการคิดสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงงานภาษาอังกฤษสรุปไดวา การจัดกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษชวยใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามความสนใจของตนเอง  ไดพัฒนาเรียนรูโดยการสืบคนความรูจากแหลงตางๆ จากในและ
นอกหองเรียน  ทําใหผู เรียนไดพัฒนาทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน
ภาษาอังกฤษตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น  

 



 

บทที ่3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัย  เร่ืองการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองดวยโครงงาน
ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนวัดเจริญธรรม  “เผอิญศรีภูธร
อุปถัมภ”  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน  ดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
2. การสรางแผนการจัดกิจกรรมและการตรวจสอบคุณภาพ 
3. แผนการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
4. แบบแผนการทดลองและขัน้ตอนการดําเนินการทดลอง 
5. การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูลและสถติิที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง 
ประชากร 

ในการวิจัยในครั้งน้ีประชากรเปาหมาย (Hypothetiical Population)  เปนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 384 คน ของอําเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ปการศึกษา 2551  

กลุมตวัอยาง 
ในการวิจัยครั้งน้ีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เปน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธร
อุปถัมภ” อําเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จํานวน 1 หองเรียน  จํานวนนักเรียน 28 คน  
 
การสรางแผนการจัดกิจกรรมและการตรวจสอบคุณภาพ 

1.  การสรางแผนการจัดกิจกรรม 
     แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม

โครงงานภาษาอังกฤษ  ซ่ึงในครั้งนี้มีแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเปน  4  ระยะ
ดังน้ี 
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1.1  ระยะวางพื้นฐาน 
1.2  ระยะเริ่มตนโครงงาน 
1.3  ระยะดําเนินโครงงาน 
1.4  ระยะเสนอผลการศึกษา 
การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษในครั้งน้ี  ไดดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงาน

ภาษาอังกฤษ  2  รอบ  รอบที่หน่ึงเริ่มจากการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษแผนที่ 1 – 4  รอบที่สองเปนการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษแผนที่ 5 – 7  เม่ือดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษทั้ง  7  แผน  ไดโครงงานภาษาอังกฤษทั้งหมด  2  โครงงาน  
 โครงงานแรกเปนโครงงานตามเนื้อหาสาระ  โครงงานที่สองเปนโครงงานตามความ
สนใจในวิชาภาษาอังกฤษ  ในการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่หน่ึง  มี
การดําเนินการตั้งแตระยะวางพื้นฐาน  ระยะเริ่มตนโครงงาน  ระยะดําเนินโครงงานและระยะ
เสนอผลการศึกษา   

การดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่สอง เร่ิมดําเนินการตั้งแตระยะ
เริ่มตนโครงงาน  ระยะดําเนินโครงงานและระยะเสนอผลการศึกษา  การจัดกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษในรอบที่สองนั้นจะไมมีระยะวางพื้นฐาน  เน่ืองจากผูวิจัยไดจัดใหมีการดําเนินการ
จัดกิจกรรมในระยะวางพื้นฐานในรอบที่หน่ึงไวแลว  ซ่ึงนักเรียนเกิดการเรียนรู และผานการ
ปฏิบัติการทําโครงงานมาแลว  ดังน้ันในการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่สองจึงเริ่ม
ดําเนินการจัดกิจกรรมในระยะเริ่มตนโครงงาน   
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แผนภูมิแสดงลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6  ลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
 

Pretest 
แบบทดสอบวดัทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

การดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบทีห่น่ึง 
- ระยะวางพื้นฐาน 
- ระยะเริ่มตนโครงงาน 
- ระยะดําเนินโครงงาน 
- ระยะเสนอผลการศึกษา 

การดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบทีส่อง 
- ระยะเริ่มตนโครงงาน 
- ระยะดําเนินโครงงาน 
- ระยะเสนอผลการศึกษา 

Posttest 
แบบทดสอบวดัทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 
แตละระยะของ
โครงงานแตละ
รอบ ทําการ
ประเมินทักษะ
การแสวงหา
ความรูดวย
ตนเองโดยใช
การประเมิน
ตามสภาพจริง 

Posttest 
แบบทดสอบวดัทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
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การสรางและตรวจสอบคุณภาพ 
แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่ใชในการทดลอง  มีการดําเนินการสราง 

เครื่องมือ  ดังน้ี 
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  ของ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชัน้ 

ประถมศึกษาปที่ 5  ในมาตรฐานการเรยีนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. วิเคราะหสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

เพ่ือกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรูที่ใชในการทําโครงงานภาษาอังกฤษ 
4. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัโครงงานภาษาอังกฤษ  จากตํารา  เอกสาร  และรายงาน 

การวิจัยที่เกีย่วของ 
5. สรางแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  ซ่ึงประกอบไปดวยแผนการ 

จัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษทั้งหมด  7  แผน  โดยแบงเปนแผนการจัดกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษรอบที่ 1  จํานวน  4  แผน  รอบที่ 2 จํานวน 3 แผน โดยในแตละแผนผูวิจัยได
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมยอยรายชั่วโมง  ซ่ึงแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษในรอบ
ที่ 2 จะใชกิจกรรมเหมอืนกับแผนการจดักิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษในรอบแรกโดยเริ่มใช
ตั้งแตระยะเริม่ตนโครงงานชั่วโมงที่ 2 ถงึ ระยะการนําเสนอผลการศกึษา  
 ในแผนการจดักิจกรรมทุกแผนมีโครงสรางของแผนการจัดกิจกรรมดังน้ี 

1. แนวความคิดหลัก 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3. จุดประสงคการเรียนรู 

 ดานความรู  ดานทักษะกระบวนการ  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
4. สาระการเรียนรู 
5. กิจกรรมการเรียนรู 

 ขั้นอภิปรายกอนการทํากิจกรรม 
 ขั้นปฏิบตัิกิจกรรม 
 ขั้นอภิปรายหลังปฏิบตัิกิจกรรม 

6. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
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8. บันทึกหลังการทํากิจกรรมการเรียนรู 
9. ขอเสนอแนะ 

6. นําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่สรางเสร็จแลวไปเสนอตอ 
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  ความชัดเจนและถูกตอง
ของจุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู  และเวลาที่ใชใน
แตละครั้งตลอดจนความถูกตองของการใชภาษา 

7. นําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่สรางเสร็จแลวไปเสนอตอ 
ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  จํานวน  3  ทาน (รายละเอียดดังใน
ภาคผนวก ค) เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง  ความเหมาะสม  ความชัดเจนและถูกตองของ
จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู  และ
เวลาที่ใชในแตละคร้ัง และความถูกตองของการใชภาษา พบวาควรปรับในเรื่องของเกณฑการ
ประเมินผลดานตัวชี้วัดควรใหสอดคลองกับจุดประสงค  และแผนการจัดกิจกรรมควรเพิ่ม
กิจกรรมที่ใหนักเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรูดวยตัวเอง  สื่อและแหลงเรียนรูควร
กําหนดใหสอดคลองกับกิจกรรม 

8. นําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
แลวไปทดลองกับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2550  
โรงเรียนวัดภาชี  อําเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 1 หองเรียน  นักเรียนทั้งหมด  
30  คน  ในระหวางวันที่ 7 ม.ค. 2551 ถึง 8  ก.พ. 2551  ระยะเวลาที่ใชในการทดลองแผนการ
จัดกิจกรรมรวม 14 ชั่วโมง  คิดเปนระยะเวลาทั้งหมด  5  สัปดาห  เพื่อหาขอบกพรอง  
เกี่ยวกับภาษา  เวลา  และกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนด จากการนําแผนการจัดกิจกรรมไป
ทดลองใชพบวา  ขั้นตอนในการทําโครงงานตองมีการกํากับและดูแลอยางใกลชิด และติดตาม
ความกาวหนาเสมอ กิจกรรมที่จัดใหกับนักเรียนตองเราความสนใจและเกิดความสนุกสนาน   
สื่อที่ใชการเรียนรูตองตัวใหญและใหมีความสนใจโดยเพิ่มภาพและสีใหสวยงามมากขึ้น 

9. นําแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่ทดลองใชแลว  มาปรับปรุง 
แกไขเปนแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่สมบูรณ  สําหรับนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 
 
 
 
 



81 

ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  
แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 

ระยะเริ่มตนโครงงาน 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่5   ภาคเรียนที่ 1 
  ปการศึกษา 2551    จํานวน  2   ชั่วโมง 
****************************************************************************************************** 

แผนการจัดกิจกรรมยอยชั่วโมงที่ 1 
 
1.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

สามารถกําหนดเรื่องที่สนใจตามเนื้อหาการเรียนรูในการทําโครงงานได 
  
2.  จุดประสงคการเรียนรู 
 1.1  สามารถสราง Mind Mapping  สรุปประเด็นสําคญัในการกําหนดหัวเรื่องได 
 1.2  สามารถกําหนดเรื่องในการทําโครงงานได 
 
3.  สาระการเรียนรู 
 การสราง  Mind Mapping หรือผังมโนทัศน คือการสรปุหัวขอหรือประเด็นสําคัญของ
เน้ือหาที่เรียนเพ่ือสรุปและทบทวนความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน 
 การกําหนดเรื่องในการทําโครงงานเปนขัน้ตอนลําดับแรกในการทําโครงงาน  ดังน้ันจึง
เปนขั้นตอนทีส่ําคัญที่สุดและยากที่สุด  หัวเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษานั้นควรใหนักเรียนเปนผูคิด
และเลือกดวยตนเอง  โดยที่หัวเรื่องของโครงงานควรมคีวามเฉพาะเจาะจงและชัดเจน  มุงชัดวา
จะศึกษาสิ่งใดหรือตัวแปรใด  และควรเปนเรื่องแปลกใหมซ่ึงแสดงความคิดสรางสรรคดวย 
 หัวเรื่องนี้สวนใหญจะไดมาจากความสนใจ  ความสงสัย  และความอยากรูอยากเห็นของ
นักเรียนเอง  ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเร่ืองที่ครูสอนในหองเรียนหรือนอกหองเรียน  หรือจาก
สิ่งแวดลอมใกลตัว  การอภิปรายรวมกับครูและเพ่ือนๆ การอานหนังสือหรือเอกสารตางๆ 
รวมทั้งรายการวิทยุและโทรทัศน  การไปชมงานแสดงโครงงานตางๆ หรืออาจไดแนวคิดจาก
งานอดิเรกของนักเรียน 
 ขอควรคํานึงถึงเกี่ยวกับการคัดเลือกหัวเรื่องที่จะทําโครงงาน 
  1.  เหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน 
  2.  เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
  3.  วัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใช 
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  4.  งบประมาณเพียงพอ 
  5.  ระยะเวลาที่ทําโครงงาน 
  6.  มีอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิรับเปนที่ปรึกษา 
  7.  ความปลอดภัย 
  8.  มีแหลงความรูหรือเอกสารเพียงพอที่จะศึกษา 
 
4.  กิจกรรมการเรียนรู 

4.1  นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องความหมาย จุดมุงหมาย ประเภท 
ขั้นตอนการทาํโครงงาน และการเขียนเคาโครงของโครงงานที่ไดเรียนไปแลว 
  4.2  นักเรียนและครูรวมกันทบทวนความรูที่ไดเรียนจากเรื่องที่เรียน  

4.3  นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายสรุปเพ่ือหาประเด็นที่สําคญัในการเรียนจาก 
เรื่องที่เรียนอาจคนควาจากหนังสือที่เรียน 
 4.4  นักเรียนบันทึกสิ่งที่รวมกันอภิปรายลงในกระดาษบรูฟ เพ่ือเตรียมการนําเสนอ  
 4.5  แตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานที่ไดจัดทําขึ้น 
 4.6  นักเรียนนําขอมูลที่นําเสนอมาบันทกึลงในกิจกรรมที่ 6 แผนผังความคิดของฉัน 

4.7  จากใบกิจกรรมที่ 6 นักเรียนแตละกลุมรวมกันคิดและเลือกหาหัวขอที่จะใชในการ 
ทําโครงงานเกี่ยวกับเรื่องทีเ่รียน   
          4.8  นักเรียนสงตวัแทนออกมานําเสนอหัวขอของโครงงานภาษาอังกฤษพรอมอธิบาย 
บอกเหตุผลและแสดงความคิดเห็นตอหัวขอที่เลือกทําโครงงาน 
  
5.  สื่อ / แหลงเรียนรู 
 5.1  ใบกิจกรรมที่ 6 แผนผังความคิดของฉัน 
 5.2  หนังสือเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 5.3  กระดาษบรูฟ 
6.  การวัดและประเมินผล 

การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล 
1.  สามารถสราง Mind 
Mapping  สรุปประเด็นสําคญั
ในการกําหนดหัวเรื่องได 
2.  สามารถกําหนดเรื่องใน
การทําโครงงานได 

-  แบบประเมินการตรวจ    
ใบกิจกรรม 
-  แบบประเมินทักษะ 
แสวงหาความรูดานกําหนด
ปญหาในการคนควา 

ผานเกณฑ รอยละ 80 ขึ้นไป 
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7.  บันทึกหลงัสอน 
 7.1  ปญหาหรือสิ่งที่ตองการพัฒนา
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 7.2  แนวทางการแกปญหาหรือพัฒนา 
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 7.3  ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 7.4  แนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนรูครั้งตอไป 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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แผนการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
 แผนการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่จัดทําขึ้นประกอบไปดวยจํานวน
แผนที่ใชในการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  จํานวนระยะเวลาทีใ่ชแตละแผน และ
เครื่องมือในการวัดผล  ดังน้ี 
 
แผนที่ 1 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม  ระยะวางพื้นฐาน 
ระยะเวลา   4 ชั่วโมง 
ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
 นักเรียนความรูในการทําโครงงาน 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  บอกความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษได 
 2.  อธิบายจุดมุงหมายของโครงงานภาษาอังกฤษได 
 3.  บอกประเภทของโครงงานได 
 4.  อธิบายขั้นตอนการทําโครงงานได 
 5.  อธิบายสวนประกอบของโครงงานภาษาอังกฤษได 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  สรางบรรยากาศในการเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษ  โดยการพูดคุย
ซักถามนักเรียน 
 2.  นักเรียนดูตัวอยางโครงงานภาษาอังกฤษและรูปแบบการเขียนรายงานของโครงงาน  
ครูกระตุนใหนักเรียนฝกการคิดดวยการตั้งคําถามเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษ เชนสิ่งที่
สําคัญที่ควรมีอยูในโครงงานมี  อะไรบางใชหลักเกณฑใดในการทําโครงงานภาษาอังกฤษ 
โครงงานมีกี่ประเภท เปนตน 
 3.  ผูเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  3 –   4 คน เพ่ือฝกการทําโครงงาน ภาษาอังกฤษ 
 4.  นักเรียนฟงการนําเสนอประกอบการบรรยายจาก Power Point  เรื่องความหมาย
ของโครงงานและจุดมุงหมายของโครงงาน 
 5.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและสรุป  เกี่ยวกับความหมายและจุดมุงหมาย
ของโครงงาน ลงในใบกิจกรรมที่ 1 สรุปความหมายและจดุมุงหมายในการทําโครงงาน   
 6.  นักเรียนแตละกลุมสงตวัแทนออกมานําเสนอเกี่ยวกับความหมายและจุดมุงหมายใน
การทําโครงงาน 
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 7.  นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับประเภทของโครงงาน  นักเรียนแตละกลุม
รวมกันคิดวาโครงงานแบงออกเปนกี่ประเภท และบนัทกึผลการอภิปรายรวมกันลงในใบกิจกรรม
ที่ 2 ประเภท  โครงงานตามความคิดของฉันพรอมทั้งสงตัวแทนออกมานําเสนอตามที่กลุมคิด 
 8.  นักเรียนฟงการบรรยายและนําเสนอจาก Power Point เกี่ยวกบัประเภทของ
โครงงาน   
 9.  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายและสรุปถึงประเภทของโครงงาน   นักเรียนบนัทึก
ผลการสรุปประเภทของ โครงงานในใบกิจกรรมที่ 3  สรุป ประเภทของโครงงาน 
 10. นักเรียนศกึษาโดยการฟงบรรยายเกีย่วกับขั้นตอนการทําโครงงานจากการนําเสนอ
ดวย Power Point  
 11. นักเรียนแตละกลุมสรุปผลจากการฟงการบรรยายเกี่ยวกบัขั้นตอนในการทํา
โครงงานลงในใบกิจกรรมที่ 4  ขั้นตอนในการทําโครงงานของฉัน  แตละกลุมสงตัวแทนออกมา
นําเสนอผลการสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนในการทําโครงงาน 
 12. นักเรียนแตละกลุมศึกษาตัวอยางเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ  โดยการ
สังเกตวิธีการและหลักการเขียนเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ   
 13. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับหลักและวธิีการเขยีนเคาโครงของโครงงาน
ภาษาอังกฤษ  จากนั้นนักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปหลักและวธิีการเขียนเคาโครงของโครงงาน
ภาษาอังกฤษลงในใบกิจกรรมที่ 5 รูปแบบการเขียนเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ 
 14. ครูและนกัเรียนรวมกันสรุปถึงความหมาย จุดมุงหมาย  ประเภท  
ขั้นตอนการทาํโครงงาน และการเขียนเคาโครงของโครงงาน   
เครื่องมือในการวัดผล 
 1.  แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม 
 2.  แบบประเมินการทํางานกลุม 
 3.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 4.  แจงผลการประเมินและสารสนเทศยอนกลับ 
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แผนที่ 2 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม  ระยะเริ่มตนโครงงาน 
ระยะเวลา   2   
ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
 1.  สามารถกําหนดเรื่องที่สนใจในการทําโครงงานได 
 2.  สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  สามารถสราง Mind Mapping  สรุปประเด็นสําคัญในการกําหนดหัวเรื่องได 
 2.  สามารถกําหนดหัวขอในการทําโครงงานได 
 3.  สามารถเขียนเคาโครงของโครงงานได 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องความหมาย จุดมุงหมาย  ประเภท 
ขั้นตอนการทาํโครงงาน และการเขียนเคาโครงของโครงงาน ที่ไดเรียนไปแลว 
 2.  นักเรียนทบทวนความรูที่ไดเรียน แลวแตละกลุมรวมกันสรุปเพ่ือหาประเด็นสําคัญ
ของเรื่องในใบกิจกรรมที่ 6 แผนผังความคิดของฉัน 
 3. นักเรียนทําการเขียนเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษในใบกิจกรมที่ 7 การเขียน
เคาโครงของโครงงาน 
เครื่องมือในการวัดผล 
 1.  แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม 
 2.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 3.  แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองดานกําหนดปญหาในการสบืคน
ความรู 
 4.  แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองดานการวางแผนในการสืบคน
ความรู 
 5.  แจงผลการประเมินและสารสนเทศยอนกลับ 
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แผนที่ 3 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม  ระยะดําเนินโครงงาน 
ระยะเวลา   5   ชั่วโมง 
ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
 สามารถทําโครงงานตามที่วางแผนการปฏิบัติงานตามเคาโครงงานภาษาอังกฤษ        
ที่เขียนได 
 จุดประสงคการเรียนรู 
 ปฏิบตัิตามแผนและวิธีการทีก่ําหนดได 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  นักเรียนทบทวนและตรวจดูเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษและขั้นตอนใน    
การดําเนินการ  ตามใบกิจกรรมที่ 7 
 2.  นักเรียนลงมือดําเนินการทําโครงงานตามเคาโครงของโครงงานที่กําหนดไวตาม
แผนการที่เตรยีมไว 
 
เครื่องมอืในการวัดผล 
 1.  แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองดานการดําเนินการสืบคนความรู
ตามแผนที่กําหนดไว 
 2.  แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองดานการวิเคราะหขอมูลจากการ
สืบคนความรู 
 3.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 4.  แบบประเมินการทํางานกลุม 
 5.  แจงผลการประเมินและสารสนเทศยอนกลับ 
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แผนที่ 4 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรม  ระยะเสนอผลการศึกษา 
ระยะเวลา    3  ชั่วโมง 
ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
 สามารถสรุปและเสนอผลการปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษได 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. เขียนรายงานโครงงาน   ภาษาอังกฤษได 
 2. บอกปญหาขอเสนอแนะในการทําโครงงานภาษาอังกฤษได 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษที่แตละกลุมไดดําเนินการแลว 
 2.  นักเรียนแตละกลุมทําการสังเกตและศึกษาตวัอยางที่เปนรูปเลมการเขียนรายงาน
โครงงาน 
 3.  นักเรยีนและครูรวมกันอภิปรายหลักและวิธีการเขยีนรายงานโครงงานภาษาอังกฤษ 
 4.  นักเรียนสังเกตและทําการศึกษาวิธีการเขียนรายงานโครงงานภาษาอังกฤษจากการ     
บรรยายและการนําเสนอ Power  Point 
  5.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดเกี่ยวกับหลักการเขียนรายงานโครงงาน
ภาษาอังกฤษลงในใบกิจกรรมที่ 8  สรุปการเขียนรายงานโครงงานภาษาอังกฤษ 
  6.  นักเรียนแตละกลุมปฏบิตัิการเขยีนรายงานโครงงานภาษาอังกฤษโดยรวบรวมเปน
รูปเลมสง 
  7.  นักเรียนแตละกลุมทําความเขาใจและตกลงรวมกันเกี่ยวกับการนาํเสนอโครงงาน
ภาษาอังกฤษหนาชั้นเรียนวากลุมใดจะนาํเสนอเปนลําดับแรก  สองและลําดบัสุดทาย 
 8.  นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอโครงงานภาษาอังกฤษหนาชัน้เรียน 
  9.  นักเรียนกลุมที่ยังไมไดนําเสนอใหนักเรียนทําการประเมินผลของโครงงาน
ภาษาอังกฤษของกลุมเพ่ือนแตละกลุม 
เครื่องมือในการวัดผล 
 1.  แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม 
 2.  แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองดานการสรุปผลการสืบคนความรู
และการบันทกึจัดเก็บ 
 3.  แบบประเมินการนําเสนอโครงงาน 
 4.  แจงผลการประเมินและสารสนเทศยอนกลับ 
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แบบแผนการทดลองและขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
การวิจัยในครัง้น้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi  Experimental  Design)  ซ่ึงใชแบบแผนการ
วิจัยแบบ Time series design (องอาจ  นัยพัฒน. 2548 : 281)  ที่ใชกลุมตวัอยางกลุมเดียว  
โดยดําเนินการทดลองสองระยะ  แตละระยะมีแบบแผนการทดลองดังน้ี 
E                   T1                   X1                   T2                   X2                   T3 

เม่ือ E แทน กลุมทดลอง 
 X1 แทน  การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1 
 X2 แทน  การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 2 
 T1 แทน  การสอบกอนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
 T2 แทน  การสอบภายหลังการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที ่1 
 T3 แทน  การสอบภายหลังการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที ่2 
 

ข้ันตอนการดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดดําเนินการทดลองจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษตาม
ขั้นตอน  ดังน้ี 
 
ตาราง 2   ตารางการกําหนดแผนการทดลอง 
 
ครั้งที ่ ระยะเวลา ขั้นตอน จุดมุงหมาย กิจกรรม 

1 12 พ.ค.51 
1ชม. 

 

Pretest เพ่ือเก็บขอมูลกอน
การดําเนินการ
ทดลอง 

1.  ชี้แจงวัตถปุระสงคและ
ประโยชนที่จะไดรับจากการจัด
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
2.  ทําแบบทดสอบวัดทักษะกร
แสวงหาความรูดวยตนเอง 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 
ครั้งที ่ ระยะเวลา ขั้นตอน จุดมุงหมาย กิจกรรม 
รอบ
ที่  1 
 

2 

15 พ.ค. 51 
16 พ.ค. 51  
20 พ.ค. 51  
22 พ.ค. 51 

รวม 
4 ชม. 

ระยะวาง
พ้ืนฐาน 

เพ่ือใหนักเรียนมี
ความรูในการทํา
โครงงาน
ภาษาอังกฤษ 

1.  ศึกษาตวัอยางโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 
2.  ฟงการบรรยายโดยการ
นําเสนอดวย Power Point   
3.  แบงกลุมในการศึกษาการ
ทําโครงงาน 
4.  นําเสนอผลการทํางานของ
กลุม 
5.  ทําใบกิจกรรมตางๆ  

3 26 พ.ค. 51 
29 พ.ค. 51 

รวม 
2 ชม. 

ระยะ
เริ่มตน
โครงงาน 

1.  สามารถกําหนด
เรื่องที่สนใจในการทํา
โครงงาน
ภาษาอังกฤษได 
2.  สามารถวาง
แผนการทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษโดย
เขียนในรูปเคาโครง
ของโครงงาน
ภาษาอังกฤษได 

1.  ทบทวนความรูในเนื้อหา
ภาษาอังกฤษเรื่องที่เรียนจบ
แลว 
2.  ทบทวนเกีย่วกับการเขียน
เคาโครงของโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 
3.  ทําใบกิจกรรม 
4.  รวมกันเขยีนเคาโครงของ
โครงงานภาษาอังกฤษตามเรื่อง
ที่กลุมสนใจ 
5.  นําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน  
6.  ประเมินทกัษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ครั้งที ่ ระยะเวลา ขั้นตอน จุดมุงหมาย กิจกรรม 
4 2 มิ.ย. 51 

5 มิ.ย. 51    
9 มิ.ย. 51 
12 มิ.ย.51 
16 มิ.ย.51

รวม 
5 ชม. 

ระยะ
ดําเนิน
โครง 
งาน 

สามารถทําโครงงาน
ตามที่วางแผนการ
ปฏิบตัิงานตามเคา
โครงของโครงงาน
ภาษาอังกฤษได 

1.  ทบทวนความรูเดิม 
2.  ตรวจเคาโครงของโครงงาน 
3.  ทํากิจกรรมตามใบกิจกรรม
ที่กําหนด 
4.  รวมกันอภิปรายการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนที่
กําหนด 
5.  ลงมือทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษตามแผนที่
กําหนด 
6.  ประเมินทกัษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 

5 19 มิ.ย. 51  
23 มิ.ย. 51  
26 มิ.ย. 51 

รวม  
3 ชม. 

ระยะ 
เสนอผล
การ 
ศึกษา 

สามารถบันทกึผล  
สรุปผลและเสนอผล
การปฏิบตัิกิจกรรมได 

1.  สนทนาซักถามทบทวน
ความรูเดิม 
2.  สังเกต  ศกึษารูปเลมการ
เขียนรายงานโครงงาน 
3.  ฟงการบรรยายและดูการ
นําเสนอ ดวย  Power Point 
4.  ดําเนินการเขียนรายงาย
โครงงานภาษาอังกฤษ 
5.  นําเสนอโครงงาน
ภาษาอังกฤษหนาชั้นเรียน 
6.  ประเมินทกัษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 
ครั้งที ่ ระยะเวลา ขั้นตอน จุดมุงหมาย กิจกรรม 

6 30 มิ.ย.51 
1 ชม. 

Posttest 
ครั้งที1่ 

1.  เพ่ือเก็บขอมูล
หลังการปฏิบตัิ
กิจกรรมโครงงาน 
ภาษาอังกฤษครั้งที1่ 
2. เพ่ือศึกษาพัฒนา
ทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 

ทําแบบทดสอบวัดทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 

รอบ
ที่ 2 

 
7 

3 ก.ค. 51 
7 ก.ค. 51 10 

ก.ค. 51 
14 ก.ค. 51 
21 ก.ค. 51 

รวม 
5 ชม. 

ระยะ
เริ่มตน
โครง 
งาน 

1.  เพ่ือใหนักเรียน
สามารถกําหนดเรื่อง
ที่สนใจในการทํา
โครงงาน
ภาษาอังกฤษได 
2.  สามารถวาง
แผนการทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษโดย
เขียนในรูปเคาโครง
ของโครงงานได 

1.  สนทนาแลกเปลี่ยนความรู
จากการทําโครงงานครั้งที่หน่ึง 
2.  ทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการทาํโครงงาน 
3.  แบงกลุมตามความสนใจ
เพ่ือดําเนินการทาํกิจกรรม 
4.  อภิปรายเพื่อเลือกหัวขอที่
สนใจทําโครงงานภาษาอังกฤษ
โดยการทํา Mind  Mapping  
เพ่ือชวยในการตัดสินใจและ
คัดเลือกหัวขอในการทํา
โครงงานภาษาอังกฤษตาม
ความสนใจ 
5.  ทําใบกิจกรรมตางๆ ตามที่
กําหนด 
6.  รวมกันอภิปรายวาง
แผนการทําโครงงานในรูปของ
การเขียนเคาโครงของโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 
7.  นําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ครั้งที ่ ระยะเวลา ขั้นตอน จุดมุงหมาย กิจกรรม 
    8.  รวมกันพิจารณา  อภิปราย  

ซักถาม  แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกบัเคาโครงของโครงงาน
ของกลุมอ่ืน  เพ่ือนํามาพัฒนา
ปรับปรุงและแกไข 

8 24 ก.ค. 51 
28 ก.ค. 51 
31 ก.ค. 51 
4   ส.ค. 51 

รวม 
4ชม. 

 

ระยะ
ดําเนิน
โครง 
งาน 

สามารถทําโครงงาน
ตามแผนการปฏิบตัิ
ของเคาโครงของ
โครงงาน
ภาษาอังกฤษได 

1.  ทบทวนความรูเกี่ยวกับการ
ทําเคาโครงของโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 
2.  อภิปราย  ซักถามและ
รวมกันตรวจดูเคาโครงของ
โครงงานที่ไดจัดทําแลว 
3.  ลงมือดําเนินการทํา
โครงงานภาษาอังกฤษตาม
แผนการที่กําหนดไว 

9 5 ส.ค.51  
6 ส.ค.51 
7 ส.ค.51 
รวม 

3 ชม. 

ระยะ 
เสนอผล
การ 
ศึกษา 

สามารถบันทกึ  สรุป
และเสนอผลการ
ปฏิบตัิกิจกรรม
โครงงาน
ภาษาอังกฤษได 

1.  ทบทวนการปฏิบตัิกิจกรรม
โครงงานที่ไดทําตามแผนการที่
กําหนดไว 
2.  รวมกันอภิปรายและเขยีน
รายงานโครงงานภาษาอังกฤษ 
3.  นําเสนอโครงงาน
ภาษาอังกฤษตามความสนใจ 
4.  อภิปรายผลที่ไดรับ  ปญหา  
อุปสรรค จากการทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 
5.  ประเมินทกัษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ครั้งที ่ ระยะเวลา ขั้นตอน จุดมุงหมาย กิจกรรม 
10 8 ส.ค.51 

1 ชม. 
Posttest 
ครั้งที่ 2 

1.  เพ่ือเก็บขอมูล
หลังการปฏิบตัิ
กิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 
2.  เพ่ือศึกษา
พัฒนาการของทักษะ
การแสวงหาความรู 

ทําแบบทดสอบวัดทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 

การสรางเครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยในครัง้น้ี  มีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังน้ี 
1.  แบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
2.  แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 5 ดาน 
 2.1  การกําหนดปญหาในการสืบคนความรู   
 2.2  การวางแผนในการสบืคนความรู   
 2.3  การดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว   
 2.4  การวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู   
 2.5  การสรุปผลการสืบคนความรูและการบันทึกจัดเกบ็  
3.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
4.  แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม 
5.  แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม 
สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีรายละเอียดในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

ดังน้ี 
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1.   แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  แบบประเมินทักษะการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  เปนแบบวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงจากพฤติกรรมการปฏิบตัิและจากการตรวจผลงานของนักเรียน  โดย
ใชในการประเมินแบบรูบรคิ (Rubric  Assessment)  บรรยายคุณภาพของผลงานและ
พฤติกรรมของนักเรียน  ทีแ่สดงถึงทักษะการแสวงหาความรูของนกัเรียนออกมาเปนมาตรวัด  
โดยมีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ  ดังน้ี 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวกบัทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
เพ่ือวิเคราะหลักษณะที่สําคญัของความสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง 

1.2 ศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงที่ใชใน 
การประเมินแบบรูบริค  (Rubric  Assessment)  เพ่ือนํามาเปนขอมูลสรางแบบประเมินนักเรยีน 

1.3 สรางแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองซึ่งเปนการวัดและ 
1.4 ประเมินผลตามสภาพจริงที่ใชการประเมินแบบรูบริค  (Rubric  Assessment)

บรรยายพฤตกิรรมและผลงานของนักเรียน  ที่แสดงถึงทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเองของนักเรียน  ออกมาเปนมาตรวัด 

1.5 นําแบบประเมนิทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองที่สรางเสร็จเรยีบรอยแลว 
ใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม  ความชัดเจน
และความถูกตอง  เพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมและสมบูรณ 

1.6 นําแบบประเมนิทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองทีป่รับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ 
ดานการวัดและประเมินผล และผูมีประสบการณ  จํานวน  3  ทาน  พิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสม  ความชัดเจนและความถูกตอง   

1.1 นําแบบประเมนิทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองทีป่รับปรุงแกไขเรียบรอย 
แลวไปใชกบักลุมตวัอยาง   
 ตัวอยางแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองที่ใชในการประเมินทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนระหวางการทํากจิกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที ่1 
และรอบที่ 2 โดยใชการสังเกตและทําการบันทึกผลลงในตาราง 
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แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ดานการกําหนดปญหาในการสืบคนความรู 

ลําดับ
ที่ ชื่อกลุม 

พฤติกรรมที่แสดง 

รวม
คะแนน 

12 

การตั้ง
ประเด็น
คนควา 

การกําหนด
ขอบเขต
ของ

ประเด็นใน
การคนควา 

การอธิบาย
ประเด็นใน
การคนควา 

การแสดง
ความ

คิดเห็นตอ
ประเด็นที่
คนควา 

3 3 3 3 

       

       

       

 
แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

ดานการวางแผนในการสืบคนความรู 

ลําดับ
ที่ ชื่อกลุม 

พฤติกรรมที่แสดง 

รวม
คะแนน 

12 

เรื่องที่ทํา
การ 

คนควา 

สื่อที่ทําการ 
คนควา 

สถานที ่
ที่ใชใน 

การคนควา 

วิธีการ
ดําเนินการ 

3 3 3 3 
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แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ดานการดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อกลุม 

พฤติกรรมที่แสดง 

รวม
คะแนน 

12 

ขั้นตอนการ
ดําเนินการ 

การปฏิบตัิ
ตามขั้นตอน
ที่วางแผนไว 

ความ
ถูกตองของ
ขอมูลที่
คนควา 

ความ
รวมมือใน

การ
ดําเนินการ 

3 3 3 3 

       

       

       

 
 

แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ดานการวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู 

ลําดับ
ที่ ชื่อกลุม 

พฤติกรรมที่แสดง 

รวม
คะแนน 

12 

ความ 
สามารถใน
การจําแนก 
จัดกลุม 
จัดลําดับ 

องคประ 
กอบของ

ขอมูลในการ
วิเคราะห 

ความสัมพัน
ธของขอมูล
ที่วิเคราะห 

การอธิบาย
ขอมูลจาก

การ
วิเคราะห 

3 3 3 3 
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แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ดานการสรุปผลการสืบคนความรูและการบันทึกจัดเกบ็ 

ลําดับ
ที่ ชื่อกลุม 

พฤติกรรมที่แสดง 
รวม

คะแนน 
12 

การอภิปราย
ผลการ
ทดลอง 

การสรุปผล
จากการ
คนควา 

การบันทึก
จัดเก็บเปน
เอกสาร 

ความ
สมบูรณใน
การจัดเก็บ 

3 3 3 3 

       

       

       

 
 

แบบสรุปผลการประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อกลุม 

ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
 
รวม 

 
  60 

ระดับ 

การ
กําหนด
ปญหา 

การ
วางแผน 

การ
ดําเนิน 
การ 

การ
วิเคราะห
ขอมูล 

การ
สรุปผล
และ

จัดเก็บ 
12 12 12 12 12 

         
         
         
 รวมเฉลี่ย        
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เกณฑการแปลความหมายของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 

4 ดีเยี่ยม 80 – 100 
3.5 ดีมาก 75 – 79 
3 ดี 70 – 74 

2.5 คอนขางดี 65 – 69 
2 นาพอใจ 60 – 64 

1.5 พอใช 55 – 59 
1 ผานเกณฑขั้นต่ํา 50 – 54 
0 ต่ํากวาเกณฑ 0 - 49 

 
ที่มา : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). เอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.1 , ปพ.2  และปพ.3.  หนา 12 
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เกณฑการประเมินทักษะการแสวงหาความรูจากการประเมินตามสภาพจริง 
ดานการกําหนดปญหาในการสืบคนความรู 

   ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

การตั้งประเด็น
คนควา 

การกําหนด
ขอบเขตของ
ประเด็นในการ

คนควา 

การอธิบาย
ประเด็นในการ

คนควา 

การแสดงความ
คิดเห็นตอประเด็น

ที่คนควา 

3 

ตั้งประเด็นคนควา
นาสนใจ  ชัดเจน    
มีประโยชน 
ครอบคลุมเรื่องที่
คนควา 

กําหนดขอบเขต
ของประเด็นใน
การคนควาได
ครอบคลุมเรื่องที่
ตองการคนควา
ชัดเจน 

อธิบายประเด็น
ไดชัดเจนมี
เหตุผล 

แสดงความคดิเห็น
ตอประเด็นคนควา
ไดชัดเจนมีเหตุผล 

2 

ตั้งประเด็นคนควา
นาสนใจ    
มีประโยชน 
ครอบคลุมเรื่องที่
คนควาเปน
บางสวน 

กําหนดขอบเขต
ของประเด็นใน
การคนควาได
ครอบคลุมเรื่องที่
ตองการคนควา 

อธิบายประเด็นมี
เหตุผล 

แสดงความคดิเห็น
ตอประเด็นคนควา
อยางมีเหตุผล 

1 

ตั้งประเด็นคนควา
คอนขางนาสนใจ 
คอนขางมี
ประโยชน 
ครอบคลุมเรื่องที่
คนควาเปน
บางสวน 

กําหนดขอบเขต
ของประเด็นใน
การคนควาได
ครอบคลุมเรื่องที่
ตองการคนควา
เปนบางสวน 

อธิบายประเด็นมี
เหตุผลเปน
บางสวน 

แสดงความคดิเห็น
ตอประเด็นคนควา
มีเหตุผลบางสวน 

0 

ตั้งประเด็นคนควา
ไมนาสนใจ  
มีประโยชนนอย 
ไมครอบคลุมเรื่อง
ที่คนควา 

กําหนดขอบเขต
ของประเด็นใน
การคนควา 
ไมครอบคลุม
เรื่องที่ตองการ
คนควา 

อธิบายประเด็น
ไมมีเหตุผลและ
ไมชัดเจน 

แสดงความคดิเห็น
ตอประเด็นคนควา
ไมชัดเจนไมมี
เหตุผล 
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ดานการวางแผนในการสืบคนความรู 
   ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

เรื่องที่ทําการ 
คนควา 

 

สื่อที่ทําการ 
คนควา 

สถานที่ทีใ่ชใน
การคนควา 

วิธีการ
ดําเนินการ 

3 

เรื่องที่
ทําการคนควา 
ครอบคลุม ชดัเจน 
นาสนใจ 
มีประโยชน
นําไปใชไดมาก 

บอกสื่อที่ทําการ
สืบคนได
หลากหลาย 
เชื่อถือได 

บอกแหลง / 
สถานที่ในการ
สืบคนความรู
ไดถูกตอง 
หลากหลาย 
สัมพันธกับ
เรื่องที่ตองการ
คนควา 

บอกวิธีการ
ดําเนินการได
เปนขั้นตอน 
ครอบคลุม 
สอดคลองกับ
เรื่องที่
ตองการ
คนควา 

2 

เรื่องที่
ทําการคนควา 
ครอบคลุม
บางสวน ชัดเจน 
นาสนใจ 
มีประโยชน
นําไปใชได 

บอกสื่อที่ทําการ
สืบคนไดเชื่อถือ
ได 

บอกแหลง / 
สถานที่ในการ
สืบคนความรู
ไดถูกตอง  
มีหลากหลาย
นอย สัมพันธ
กับเรื่องที่
ตองการ
คนควา 

บอกวิธีการ
ดําเนินการได
เปนขั้นตอน 
สอดคลองกับ
เรื่องที่
ตองการ
คนควา 

1 

เรื่องที่
ทําการคนควา 
ครอบคลุม
บางสวน  
มีประโยชน
นําไปใชไดเปน
บางสวน 

บอกสื่อที่ทําการ
สืบคน เชื่อถือได
เปนบางสวน 

บอกแหลง / 
สถานที่ในการ
สืบคนความรู
ไดถูกตอง 
ไมหลากหลาย 
สัมพันธกับ
เรื่องที่ตองการ
คนควา
บางสวน 

บอกวิธีการ
ดําเนินการได
เปนขั้นตอน  
สอดคลองกับ
เรื่องที่
ตองการ
คนควา
บางสวน 
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    ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

เรื่องที่ทําการ 
คนควา 

 

สื่อที่ทําการ 
คนควา 

สถานที่ทีใ่ชใน
การคนควา 

วิธีการ
ดําเนินการ 

0 

เรื่องที่
ทําการคนควา 
ไมครอบคลุม
และไมนาสนใจ  
มีประโยชนนอย
และไมสามารถ
นําไปใช
ประโยชนได
นอย 

บอกสื่อที่ทําการ
สืบคนได 
ไมหลากหลาย 

บอกแหลง / 
สถานที่ในการ
สืบคนความรูได
ไมถูกตอง  
ไมมีความ
หลากหลาย  
ไมสัมพันธกับ
เรื่องที่ตองการ
คนควา 

บอกวิธีการ
ดําเนินการ 
ไมเปนขั้นตอน  
ไมครอบคลุม 
ไมสอดคลองกับ
เร่ืองที่ตองการ
คนควา 

 
ดานการดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว 

    ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินการ 

การปฏิบตัิตาม
ขั้นตอนที่
วางแผนไว 

ความรวมมือใน
การดําเนินการ 

ความถูกตอง
ของขอมูลที่
คนควา 

3 

กําหนดขั้นตอน
การทํางาน 
ชัดเจนตั้งแตเร่ิม
ทํางาน
จนกระทั่ง 
เห็นผลงาน 

ดําเนินงานเปน
ขั้นตอน ตาม
แผนงานที่วาง
ไวอยางชัดเจน 
สมบูรณ 

สมาชิกในกลุม
รวมมือกัน
ทํางาน  มีการ
ประสานงานที่ดี 

ขอมูลที่
ดําเนินการ
สืบคนมีความ
ถูกตอง สมบูรณ 

2 

กําหนดขั้นตอน
การทํางาน
คอนขาง ชัดเจน
ตั้งแตเร่ิมทํางาน
จนกระทั่งเห็น
ผลงาน 

ดําเนินงานเปน
ขั้นตอน ตาม
แผนงานที่วาง
ไวคอนขาง
ชัดเจน สมบรูณ
บางสวน 

สมาชิกในกลุม
รวมมือกัน
ทํางานสวนใหญ  
มีการ
ประสานงานที่ดี 

ขอมูลที่
ดําเนินการ
สืบคนมีความ
ถูกตองเปน 
สวนใหญ 
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    ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินการ 

การปฏิบตัิตาม
ขั้นตอนที่
วางแผนไว 

ความรวมมือใน
การดําเนินการ 

ความถูกตอง
ของขอมูลที่
คนควา 

1 

เห็นขั้นตอนการ
ทํางานแตมี
ความสําเร็จของ
งานไมสมบูรณ 

ดําเนินงานเปน
ขั้นตอน ตาม
แผนงานที่วาง
ไวไมสมบูรณ 

สมาชิกทุก
คนทํางานที่
ไดรับมอบหมาย 
แตยังขาดการ
ประสานงานใน
กลุมในกลุม 

ขอมูลที่
ดําเนินการ
สืบคนมีความ
ถูกตองเปน
บางสวน 

0 

มีการกําหนด
ขั้นตอนการ
ทํางาน  
ไมชัดเจนทํา
ใหผลงาน 
ไมสมบูรณ 

ดําเนินงาน 
ไมเปนขั้นตอน 
ตามแผนงานที่
วางไว 

สมาชิกในกลุม
ไมรวมมือกัน
ทํางาน ขาดการ
ประสานงานที่ดี 

ขอมูลที่สืบคน
ไมมีความ
ถูกตอง  

 
ดานการวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู 

   ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

ความ 
สามารถในการ

จําแนก 
จัดกลุม 
จัดลําดับ 

องคประกอบ
ของขอมูลใน
การวิเคราะห 

ความสัมพันธ
ของขอมูลที่
วิเคราะห 

การอธิบาย
ขอมูลจากการ
วิเคราะห 

3 

จําแนก จัดกลุม 
และจัดลําดับ
ขอมูลถูกตอง
สมบูรณ 
เหมาะสม 

การวิเคราะห
ขอมูลมีการ
พิจารณา
องคประกอบ
ของขอมูลได
ถูกตอง   
สมเหตุผล 

ขอมูลที่
วิเคราะหมี
ความสัมพันธ
กันถูกตองสม
เหตุผล 

การอธิบาย
ขอมูลที่ทําการ
วิเคราะหได
ถูกตองและ
เขาใจงาย 

 



104 

   ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

ความ 
สามารถในการ

จําแนก 
จัดกลุม 
จัดลําดับ 

องคประกอบ
ของขอมูลใน
การวิเคราะห 

ความสัมพันธ
ของขอมูลที่
วิเคราะห 

การอธิบาย
ขอมูลจากการ
วิเคราะห 

2 

จําแนก จัดกลุม 
และจัดลําดับ
ขอมูลผิดพลาด
สวนนอย 

การวิเคราะห
ขอมูลมีการ
พิจารณา
องคประกอบ
ของขอมูลได
ถูกตองเปนสวน
ใหญ  

ขอมูลที่
วิเคราะหมี
ความสัมพันธ
กันถูกตองเปน
สวนใหญ 

การอธิบาย
ขอมูลที่ทําการ
วิเคราะหได
ถูกตอง 

1 

จําแนก จัดกลุม 
และจัดลําดับ
ขอมูลถูกตอง
เปนบางสวน 

การวิเคราะห
ขอมูลมีการ
พิจารณา
องคประกอบ
ของขอมูลได
ถูกตองเปน
บางสวน 

ขอมูลที่
วิเคราะหมี
ความสัมพันธ
กันถูกตอง
บางสวน 

การอธิบาย
ขอมูลที่ทําการ
วิเคราะหได
ถูกตองเปน
บางสวน 

0 

จําแนก จัดกลุม 
และจัดลําดับ
ขอมูลไมถูกตอง 

การวิเคราะห
ขอมูลมีการ
พิจารณา
องคประกอบ
ของขอมูล 
ไมถูกตอง 

ขอมูลที่
วิเคราะหไมมี
ความสัมพันธ
กันและ 
ไมถูกตอง 

การอธิบาย
ขอมูลที่ทําการ
วิเคราะห 
ไมถูกตอง 

 
 
 
 
 
 



105 

 ดานการสรุปผลการสืบคนความรูและการบันทึกจัดเก็บ 
     ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

การอภิปรายผล
การทดลอง 

การสรุปผลจาก
การคนควา 

การบันทึก
จัดเก็บเปน
เอกสาร 

ความสมบูรณ
ของการจัดเก็บ

ขอมูล 

3 

อภิปรายผล
การศึกษาคนควา
ไดอยางชัดเจน  
สมเหตุผล 
สอดคลองกับเรื่อง
ที่คนควา 
สามารถตอบขอ
ซักถามได 

สรุปผลการ
คนควาถูกตอง
สอดคลองกับ
เรื่องที่คนควา 
ใหขอเสนอแนะ
จากการคนควา
ไดดี นาสนใจ 
 

การบันทึก 
จัดเก็บเปน
เอกสารถูกตอง
เปนระบบ 

รูปแบบการ
จัดเก็บขอมูล
เปนระบบ 
มีความละเอียด 
เรียบรอย  
สมบูรณ 

2 

อภิปรายผล
การศึกษาคนควา
ได      สมเหตุผล 
สอดคลองกับเรื่อง
ที่คนควา 
สามารถตอบขอ
ซักถามไดเปน
สวนใหญ 
 

สรุปผลการ
คนควาถูกตอง
สอดคลองกับ
เรื่องที่คนควา
เปนสวนใหญ 

การบันทึก 
จัดเก็บเปน
เอกสารถูกตอง
คอนขางเปน
ระบบ 

รูปแบบการ
จัดเก็บขอมูล
เปนคอนขาง
เปนระบบมี
ความ เรียบรอย  
สมบูรณ 

1 

อภิปรายผล
การศึกษาคนควา
ไดสมเหตุผล
สอดคลองกับเรื่อง
ที่คนควาเปน
บางสวน 
สามารถตอบขอ
ซักถามไดเปน
บางสวน 
 

สรุปผลการ
คนควาถูกตอง
สอดคลองกับ
เรื่องที่คนควา
เปนบางสวน 

การบันทึก 
จัดเก็บเปน
เอกสารถูกตอง
บางสวน 
คอนขางเปน
ระบบ 

รูปแบบการ
จัดเก็บขอมูล
เปนระบบ
บางสวน 
เรียบรอย  
สมบูรณเปน
บางสวน 
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     ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

การอภิปรายผล
การทดลอง 

การสรุปผลจาก
การคนควา 

การบันทึก
จัดเก็บเปน
เอกสาร 

ความสมบูรณ
ของการจัดเก็บ

ขอมูล 

0 

อภิปรายผล
การศึกษาคนควา   
ไมมีความสม
เหตุผล  
ไมสอดคลองกับ
เรื่องที่คนควา ไม
สามารถตอบขอ
ซักถามได 

สรุปผลการ
คนควาไม
ถูกตอง  
ไมสอดคลองกับ
เรื่องที่คนควา 

การบันทึก 
จัดเก็บเปน
เอกสาร 
ไมถูกตอง  
ไมเปนระบบ 

รูปแบบการ
จัดเก็บขอมูล 
ไมเปนระบบ   
ขาดความ
ละเอียด 
เรียบรอย   

 
 2.  แบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 ในการทดลองครั้งน้ี  ผูวิจัยใชแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ซ่ึง
มีการดําเนินการสรางเครื่องมือ  ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู 
2. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  เพ่ือวิเคราะห 

ลักษณะที่สําคญัของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
3. นําผลการวเิคราะหมาสรางแบบทดสอบวดัทักษะการสามารถแสวงหาความรูดวย 

ตนเอง  ใหสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการที่ผูวจัิยไดใหความหมายไว  โดยสรางแบบวัดทักษะ
การแสวงหาความรูดวยตนเองใหมีลักษณะเปนขอสอบอัตนัย (แบบเขียนตอบ)  โดยขอคําถาม
เปนสถานการณที่กําหนดใหจํานวน 2 สถานการณ  โดยประเด็นปญหาเปนการสงผลถึงคําตอบ
ที่แสดงถึงลักษณะของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  คําตอบของนักเรียนมีการกําหนด
หัวขอที่นักเรยีนจะตองตอบทั้งหมด  5  หัวขอดังน้ี  กําหนดปญหาในการสืบคนความรู  การ
วางแผนในการสืบคนความรู  การดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว  การวิเคราะห
ขอมูลจากการสืบคนความรู  การบันทึกจัดเก็บและสรุปผลจากการสบืคนความรู  สวนเกณฑ
การใหคะแนน  เปนการใชการประเมินแบบรูบริค  (Rubric  Assessment)  บรรยายคุณภาพ
ของงานที่แสดงถึงทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียนออกมาเปนมาตรวัด โดยให
ระดับคะแนนเปน  0 – 3   
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4. นําแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองที่สรางเสร็จเรยีบรอย 
แลวใหคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความ
ชัดเจนและความถูกตอง  เพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงใหเหมาะสมและสมบูรณ 

5. นําแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ที่ปรับปรุงแกไข 
เรียบรอยแลวไปใหผูเชีย่วชาญดานการวดัและประเมินผล  จํานวน  3  ทาน (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ค)   พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม  ความชัดเจนและความถูกตอง  ความ
สอดคลองกับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองที่ตองการวัด ปรากฏวาตองปรับปรุงในเรื่อง
ของการเขียนบรรยายสถานการณ  แนวในการตอบ ตลอดจนเกณฑในการตรวจควรใหชัดเจน 

6. นําแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ที่แกไขแลวไป 
ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศกึษา  2550  โรงเรียนวัด
ภาชี “สุนทรอุปถัมภ”  อําเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไมใชกลุมตวัอยางจํานวน30คน   

7. นําผลการทําลองใชแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองมา 
วิเคราะหหาคณุภาพของเครื่องมือรายขอเพ่ือหาคาอํานาจจําแนก  โดยใชสหสัมพันธแบบ Item  
Total  Correlation  (ลวน  สายยศ ;  และอังคณา  สายยศ. 2539 : 210) ปรากฏมีคาอํานาจ
จําแนกรายขออยูระหวาง .210 – 0.747  ไดจํานวนขอสอบแบบอัตนยัจํานวน 2 ขอ ขอสอบแต
ละขอเปนสถานการณและในแตละสถานการณมีขอคําถามหลักทั้งหมด 5 ขอ  ดังน้ี 
  7.1  คําถามขอที่ 1 มีคําถามยอยจํานวน 2 ขอ  เปนคําถามที่แสดงถงึการ
กําหนดปญหาในการสืบคนความรู  คือการตั้งประเด็นคนควาและการกําหนดขอบเขตของ
ประเด็นในการคนควา 
  7.2  คําถามขอที่ 2 มีคําถามยอยจํานวน 5 ขอ  เปนคําถามที่แสดงถงึการ
วางแผนในการสืบคนความรู  คือเรื่องที่ทําการคนควา  สื่อที่ทําการคนควา  สถานที่ที่ใชในการ
คนควา  วิธีการดําเนินการคนควาและระยะเวลาในการคนควา 
  7.3  คําถามขอที่ 3  เปนคําถามที่แสดงถงึการดําเนินการสืบคนความรูตาม
แผนที่กําหนดไว คือขั้นตอนการดําเนินการ  การปฏิบัตติามขั้นตอนทีว่างแผนไว  ความสนใจใน
การดําเนินการ  และความถูกตองของขอมูลที่คนควา  ในขอ 3 น้ีใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงใน
การแสวงหาความรูดวยตนเองตามที่นักเรยีนไดวางแผนไวจากขอที่ 2    
  7.4  คําถามขอที่ 4  เปนคําถามที่แสดงถงึการวิเคราะหขอมูลจากการสืบคน
ความรู  คือการมีความสามารถในการจําแนก  จัดกลุม  จัดลําดับ  และการอธบิายขอมูลจากการ
วิเคราะห นักเรียนปฏิบตัิ โดยนําขอมูลทีไ่ดจากการสืบคนความรูมาทําการวิเคราะห 
  7.5  คําถามขอที่ 5  มีคําถามยอยจํานวน  2  ขอ  เปนคําถามที่แสดงถึงการ
สรุปผลการสบืคนความรูและการจดบันทึกคือการอภิปรายและสรุปผลจากกรคนควา 
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  และการบันทึกจัดเก็บเอกสาร 
8. นําแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ที่ปรับปรุงแกไขแลว 

ไปใชกบักลุมตัวอยาง  โดยแบบทดสอบวดัทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองมีคาอํานาจ
จําแนกรายขอ  อยูระหวาง .210 – 0.747  และมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .870 
แบบทดสอบทั้งหมดมีจํานวน  2  ขอ เปนแบบทดสอบแบบอตันัย  ในแตละขอไดกําหนด
สถานการณทีแ่ตกตางกัน  ใหนักเรียนอานและทําการตอบคําถามของแตละสถานการณจํานวน 
5 ขอ  ซ่ึงแตละขอจะมีคําถามยอยและจํานวนคะแนนทีแ่ตกตางกัน ดังน้ี 
  8.1  คําถามขอที่ 1  เปนคําถามที่แสดงถงึทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
ดานการกําปญหาในการสบืคนความรู  มีจํานวนคําถามยอยทั้งหมด  2  ขอ  แบงเปนขอละ 3 
คะแนน รวมคะแนนเต็มของคําถามขอที่ 1 เทากับ  6  คะแนน  
  8.2  คําถามขอที่ 2  เปนคําถามที่แสดงถงึทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
ดานการวางแผนในการสืบคนความรู  มีจํานวนคําถามยอยทั้งหมด 5  ขอ  แบงเปนขอละ 3 
คะแนน  รวมคะแนนเต็มของคําถามขอที่ 2 เทากับ  15  คะแนน 
  8.3  คําถามขอที่ 3  เปนคําถามที่แสดงถงึทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
ดานการดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว ขอที่ 3 เปนการใหนักเรียนไดลงมือ
ปฏิบตัิจริงตามแผนที่ตนเองตั้งไวในขอที ่2  มีคะแนนรวมทั้งหมด  12  คะแนน  ซ่ึงตรวจจาก
การสังเกตและผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบตัิจริง จากแบบตรวจใหคะแนนดานการสืบคนความรู
ตามแผนที่กําหนดไว  
 8.4  คําถามขอที่ 4  เปนคําถามที่แสดงถงึทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
ดานการวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู  มีคะแนนรวมทั้งหมด 6 คะแนน  ขอน้ีใหนักเรียน
นําขอมูลที่ไดคนควาจริงในขอ 3 มาทําการวิเคราะห  ซ่ึงทําการตรวจจากแบบตรวจใหคะแนน
ดานการวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู  โดยดูความสามารถในการจําแนก  จัดกลุม  
จัดลําดับ  และการอธิบายขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห   
 8.5  คําถามขอที่ 5  เปนคําถามที่แสดงถงึทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
ดานการสรุปผลการสืบคนความรูและการบันทึกจัดเกบ็  มีจํานวนคาํถามยอยทั้งหมด 2  ขอ  
แบงเปนขอละ 3 คะแนน  รวมคะแนนเตม็ของคําถามขอที่ 5 เทากบั  6  คะแนน 
 แบบทดสอบวดัทักษะการแสวงหาความรูดวยตนฉบบัน้ี  มีคะแนนรวมทั้งหมด 
  45  คะแนน  การตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบวัดทักษะการแสงหาความรูดวยตนเองใช
เกณฑการตรวจใหคะแนนแบบรูบริค  ซ่ึงมีระดับคะแนนเปน  0 – 3  คะแนน การตรวจให
คะแนนจะทําการตรวจใหคะแนนตามดานตางๆ ทั้ง 5 ดาน  ซ่ึงทักษะการแสวงหาความรูในแต
ละดานจะมีคําอธิบายเกณฑการใหคะแนนที่แตกตางกันไป  
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ตัวอยางแบบทดสอบวดัทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 
 

 
 คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานสถานการณทีก่ําหนดให  แลวตอบคําถาม 

 
 
 1.   การกําหนดปญหาในการสืบคนความรู 
  1.1  จากสถานการณขางตน  ประเด็นสําคัญที่นักเรียนตองทําการคนควา            
มีอะไรบาง 
  แนวคําตอบ  การรวบรวมคาํศัพทภาษาองักฤษเกีย่วกบัผลไมของไทย 

      การรวบรวมคําศัพทภาษาอังกฤษเกีย่วกับผลไมของตางประเทศ 
  

1.2  นักเรียนสามารถกําหนดขอบเขตของการคนหาคําศัพทเก่ียวกับ
ผลไมใหชัดเจนไดอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  แนวคําตอบ  รายชื่อผลไมไทยตามฤดูกาลตางๆ ,รายชือ่ผลไมไทยตามภาค
ตางๆ , รายชือ่ของผลไมไทยตามรสชาติ (เปรีย้วหรือหวาน) 
  รายชื่อของผลไมตางประเทศในแถบเอเชยี, รายชื่อผลไมตางประเทศที่อยูใน
แถบยุโรป, รายชื่อผลไมตางประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
 
  

แบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

แตงกวาไดเรียนรูคําศัพทเก่ียวกับผลไม
ของไทยและผลไมตางประเทศ ทําใหแตงกวา
ตองการทราบคําศัพทตางๆ เก่ียวกับผลไมของ
ไทยและตางประเทศมากขึ้น  เพื่อรวบรวมไวใช
ใหเปนประโยชนตอการเรียนภาษาอังกฤษ
ตอไป  ถานักเรียนเปนแตงกวานักเรียนจะมี
วิ ธีการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
อยางไร   

1. 
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 2.  การวางแผนในการสืบคนความรู 
  2.1  จากคําถามขอ 1.1  จงบอกชื่อเรื่องที่นักเรยีนจะทําการสืบคนความรู 
  แนวคําตอบ  ผลไมไทยและตางประเทศนารู 

 
2.2  สื่อที่นักเรียนควรนํามาใชในการสืบคนความรูในครั้งน้ีคืออะไรบาง  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  แนวคําตอบ  หนังสือคําศัพทเกี่ยวผลไม 
         พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Dictionary) 
          การสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
 

2.3  จากคําถามขอ  2.1  นักเรียนสามารถสบืคนความรูไดจากที่ใดไดบาง   
 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  แนวคําตอบ  หองสมุด 
         อินเตอรเน็ต 
        สอบถามจากผูรูเรื่องเก่ียวกับผลไม   

 
2.4  ใหนักเรียนวางแผนในการสืบคนความรูโดยบอกวิธีการดําเนินการ

สืบคนความรูเปนขอๆ ตัง้แตเร่ิมตนจนกระท่ังงานสําเร็จ  
  แนวคําตอบ   
   1.  กําหนดขอบเขตของผลไมที่ตองการคนควา 
   2.  กําหนดชื่อเรื่อง 
   3.  ทําการคนหาคําศัพทจากแหลงขอมูลตางๆ  
   4.  รวบรวมคาํศัพททีท่ําการคนควา พรอมวาดภาพหรือติด 
        ภาพประกอบ 

  5.  รวบรวมคาํศัพทที่มีภาพประกอบแลวมารวมเปนเลม  พรอมตกแตง 
      รูปเลมใหสวยงาม นาสนใจ 

 
2.5    นักเรียนเร่ิมตนและสิ้นสุดการสืบคนความรูเมื่อไรและใชระยะเวลา

ทั้งหมดเทาไรในการสืบคนความรูในคร้ังน้ี 
  แนวคําตอบ   เริ่มตนทําการคนควาเวลา ........วันที่ ...... เดือน ......... พ.ศ. ...... 
          สิ้นสุดการทําการคนควาเวลา .......วนัที่ ...... เดือน ........ พ.ศ. ......  
         ใชระยะเวลาในการศึกษาคนควาในครัง้น้ีรวมทั้งสิ้น .........ชม.  
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3.  การดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว 
 ใหนักเรียนลงมือปฏิบตัจิริงตามขั้นตอนในการสืบคนความรูตามแผนการที่ 

นักเรียนกําหนดไวตามขอ 2 การวางแผนในการสืบคนความรู  
  แนวคําตอบ   นักเรียนลงมือปฏิบตัิในหองสมุดหรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆทีเ่หมาะสม 
ที่จัดใหเพ่ือทําการสืบคนความรู 
 
 4.  การวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู 
  จากการลงมอืปฏิบัติในขอ 3  นักเรียนสามารถจําแนก จัดกลุม  หรือ
จัดลําดับขอมูลที่ไดจากการสืบคนความรูในครั้งน้ีไดอยางไร จงอธิบาย  
  แนวคําตอบ   สามารถจําแนกและจัดกลุมผลไมออกเปนผลไมของไทยและ
ผลไมตางชาต ิ, ผลไมที่มีเมล็ดเดี่ยวกบัผลไมที่มีเมล็ดมากกวา 1 เมล็ด ในผล 1 ผล 
  การจัดลําดับขอมูล  จัดไดโดยการเรียงลาํดับชื่อผลไมตามตวัอักษร
ภาษาอังกฤษ 
 
 5.  การสรุปผลจากการสบืคนความรู  และบันทึกจดัเก็บ 
  5.1  นักเรียนสามารถสรุปผลขอมูลที่ไดจากการสืบคนความรูในคร้ังน้ี
อยางไร  จงอธิบาย 

แนวคําตอบ  สามารถสรุปผลขอมูลที่ไดจากการสืบคนความรูในครัง้น้ี มีผลไม
รวมทั้งหมดจํานวน  ......  ชนิด  แบงเปนผลไมของไทย....... ชนิด  และผลไม
ตางประเทศ.....  ชนิด คําศัพทผลไมทีข่ึ้นตนดวยตวัอักษร...........  มีมากที่สุด  คําศัพท
ผลไมที่ขึน้ตนตัวอักษร .............นอยที่สุด 

 
  5.2  ขอมูลที่นักเรียนไดทาํการสืบคนความรูมาทัง้หมด  นักเรียนจะมี
วิธีการบันทกึและจัดเก็บความรูที่นักเรียนไดรับอยางไร 

แนวคําตอบ   สามารถบันทกึและจัดเก็บความรูที่ไดทําการสืบคนมาเปนหนังสือ
เลมเล็ก จัดเกบ็ในรูปของการนําเสนอ Power Point   บันทึกขอมูลในรูปของ
บัตรคําศัพท 
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เกณฑการตรวจใหคะแนนจากแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ดานการกําหนดปญหาในการสืบคนความรู 

     ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

การตั้งประเด็นคนควา การกําหนดขอบเขตของประเด็น
ในการคนควา 

3 

ตั้งประเด็น นาสนใจ สอดคลองกับ
สถานการณทีก่ําหนด  อธิบายและ
แสดงความคดิเห็นตอประเด็น
คนควาชัดเจน มีเหตุผล           
 

กําหนดขอบเขตของประเดน็ใน
การคนควาไดครอบคลุมเรื่องที่
ตองการคนควาชัดเจน 

2 

ตั้งประเด็น นาสนใจ สอดคลองกับ
สถานการณทีก่ําหนด  อธิบายและ
แสดงความคดิเห็นตอประเด็น
คนควาไดบางสวน           
 

กําหนดขอบเขตของประเดน็ใน
การคนควาไดครอบคลุมเรื่องที่
ตองการคนควา 

1 

ตั้งประเด็นคนควาได สอดคลอง
กับสถานการณที่กําหนดเปน
บางสวนอธบิายและแสดงความ
คิดเห็นตอประเด็นคนควาได
บางสวน  

กําหนดขอบเขตของประเดน็ใน
การคนควา ครอบคลุมเรื่องที่
ตองการคนควาเปนบางสวน 

0 

ตั้งประเด็นคนควาไมนาสนใจ  
ไมสอดคลองกับสถานการณที่
กําหนด ไมสามารถอธิบายและ
แสดงความคดิเห็นตอประเด็น
คนควาได          

กําหนดขอบเขตของประเดน็ใน
การคนควา ไมครอบคลุมเรื่องที่
ตองการคนควา 
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การวางแผนในการสืบคนความรู 
        ประเด็น 
          ประเมิน 
คะแนน 

เรื่องที่ทําการ 
คนควา 

สื่อที่ทําการ 
คนควา 

สถานที่ทีใ่ช
ในการ
คนควา 

วิธีการ
ดําเนินการ 

ระยะเวลาที่
ใชในการ
คนควา 

3 

เรื่องที่
ทําการคนคว
านาสนใจ
ครอบคลุม 
ชัดเจน 
สัมพันธกับ
สถานการณที่
กําหนด  
 

บอกสื่อที่ทํา
การสืบคนได
หลากหลาย 
เชื่อถือไดตั่ง
แต 3 สื่อ 
เปนตนไป 

บอกแหลง / 
สถานที่ใน
การสืบคน
ความรูได
ถูกตอง 
สัมพันธกับ
เรื่องที่
ตองการ
คนควาตั้งแต 
3 แหลงขึ้น
ไป   

บอกวิธีการ
ดําเนินการได
เปนขั้นตอน 
ครอบคลุม 
สอดคลองกับ
เรื่องที่
ตองการ
คนควา 

ระบวุัน/เวลา
ที่ใชในการ
คนควาได
เหมาะสมกับ
ขั้นตอนการ
ทํางาน 

2 

เรื่องที่
ทําการคนคว
าคอนขาง
นาสนใจ
ครอบคลุม  
สัมพันธกับ
สถานการณที่
กําหนด  
 

บอกสื่อที่ทํา
การสืบคนได
หลากหลาย 
เชื่อถือไดตั่ง
แต 2 สื่อ 
เปนตนไป 

บอกแหลง / 
สถานที่ใน
การสืบคน
ความรูได
ถูกตอง 
สัมพันธกับ
เรื่องที่
ตองการ
คนควาตั้งแต 
2 แหลงขึ้น
ไป   

บอกวิธีการ
ดําเนินการได
เปนขั้นตอน 
สอดคลองกับ
เรื่องที่
ตองการ
คนควา 

ระบวุัน/เวลา
ในการ
ดําเนินการ
เกินกวาหรือ
นอยกวา
ขั้นตอนใน
การ
ดําเนินการ
บางเล็กนอย 
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        ประเด็น 
          ประเมิน 
คะแนน 

เรื่องที่ทําการ 
คนควา 

สื่อที่ทําการ 
คนควา 

สถานที่ทีใ่ช
ในการ
คนควา 

วิธีการ
ดําเนินการ 

ระยะเวลาที่
ใชในการ
คนควา 

1 

เรื่องที่
ทําการคนคว
า ครอบคลุม
บางสวน 
สัมพันธกับ
สถานการณที่
กําหนดเปน
บางสวน  

บอกสื่อที่ทํา
การสืบคน 
เชื่อถือได 1 
สื่อ 

บอกแหลง / 
สถานที่ใน
การสืบคน
ความรูได
ถูกตอง
สัมพันธกับ
เรื่องที่
ตองการ
คนควาได 1 
แหลง 

บอกวิธีการ
ดําเนินการได
เปนบาง
ขั้นตอน  
สอดคลองกับ
เรื่องที่
ตองการ
คนควา
บางสวน 

ระบวุัน/เวลา
ในการ
ดําเนินการ
เกินกวาหรือ
นอยกวา
ขั้นตอนใน
การ
ดําเนินการ
คอนขางมาก
หรือนอยมาก 

0 

เรื่องที่
ทําการคนคว
า ไม
ครอบคลุม
และไม
นาสนใจ  
ไมสัมพันธ
กับ
สถานการณที่
กําหนด  
 

บอกสื่อที่ทํา
การสืบคน
ไมได 
 

บอกแหลง / 
สถานที่ใน
การสืบคน
ความรูไดไม
ถูกตอง  
ไมมีความ
หลากหลาย  
ไมสัมพันธกับ
เรื่องที่
ตองการ
คนควา 

บอกวิธีการ
ดําเนินการ 
ไมเปน
ขั้นตอน  
ไมครอบคลุม 
ไมสอดคลอง
กับเรื่องที่
ตองการ
คนควา 

ระบวุัน/เวลา
ในการ
ดําเนินการ
มากเกินหรือ
นอยเกินไป
ไมสัมพันธกับ
ขั้นตอนการ
ดําเนินการ 
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การดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว 
    ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินการ 

การปฏิบตัิตาม
ขั้นตอนที่
วางแผนไว 

ความสนใจใน
การดําเนินการ 

ความถูกตอง
ของขอมูลที่
คนควา 

3 

กําหนดขั้นตอน
การทํางาน 
ชัดเจนตั้งแตเร่ิม
ทํางาน
จนกระทั่ง 
เห็นผลงาน 

ดําเนินงานเปน
ขั้นตอน ตาม
แผนงานที่วาง
ไวอยางชัดเจน 
สมบูรณ เสร็จ
เร็วกวาเวลา
หรือทันเวลา 

มีความสนใจ
และตั้งใจในการ
ดําเนินงานที่ดี
จนทําใหงาน
สําเร็จเร็วกวา
เวลา 

ขอมูลที่
ดําเนินการ
สืบคนมีความ
ถูกตอง สมบูรณ 

2 

เห็นขั้นตอนการ
ทํางานแตมี
ความสําเร็จของ
งานคอนขาง
สมบูรณ 

ดําเนินงานเปน
ขั้นตอน ตาม
แผนงานที่วาง
ไวไมสมบูรณ 
เสร็จตามเวลาที่
กําหนด 

มีความสนใจ
และตั้งใจในการ
ดําเนิน ทําให
งานสําเร็จตาม
เวลา 

ขอมูลที่
ดําเนินการ
สืบคนมีความ
ถูกตอง 
คอนขาง
สมบูรณ 

1 

เห็นขั้นตอนการ
ทํางานแตมี
ความสําเร็จของ
งานไมสมบูรณ 

ดําเนินงานเปน
ขั้นตอน ตาม
แผนงานที่วาง
ไวไมสมบูรณ 
เสร็จชากวา
เวลาเล็กนอย 

มีความสนใจ
และตั้งใจในการ
ดําเนินงาน
บางครั้ง ทําให
งานสําเร็จชา
กวาเวลาที่
กําหนด 

ขอมูลที่
ดําเนินการ
สืบคนมีความ
ถูกตองเปน
บางสวน 

0 

มีการกําหนด
ขั้นตอนการ
ทํางาน  
ไมชัดเจนทํา
ใหผลงาน 
ไมสมบูรณ 

ดําเนินงาน 
ไมเปนขั้นตอน 
ตามแผนงานที่
วางไว เสร็จชา
ชากวาเวลาที่
กําหนด 

ขาดความสนใจ
และตั้งใจในการ
ดําเนิน ทําให
งานไมสําเร็จ
หรือเสร็จชากวา
เวลาที่กําหนด 

ขอมูลที่
ดําเนินการ
สืบคนไมมีความ
ถูกตอง  
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การวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู 
      ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

ความ 
สามารถในการจําแนก 
จัดกลุม จัดลําดับ 

การอธิบายขอมูลจากการ
วิเคราะห 

3 
จําแนก จัดกลุม และจัดลําดับ
ขอมูลถูกตองสมบูรณ 
เหมาะสม 

การอธิบายขอมูลที่ทําการ
วิเคราะหไดถกูตองและเขาใจ
งาย 

2 
จําแนก จัดกลุม และจัดลําดับ
ขอมูลถูกตองเปนบางสวน 

การอธิบายขอมูลที่ทําการ
วิเคราะหไดคอนขางถูกตอง 

1 จําแนก จัดกลุม และจัดลําดับ
ขอมูลถูกตองเปนสวนนอย 

การอธิบายขอมูลที่ทําการ
วิเคราะหไดถกูตองเปนบางสวน 

0 
จําแนก จัดกลุม และจัดลําดับ
ขอมูลไมถูกตอง 

การอธิบายขอมูลที่ทําการ
วิเคราะหไมถกูตอง 

  
  การสรุปผลการสืบคนความรูและการบันทึกจัดเก็บ 

           ประเด็น   
            ประเมิน 
คะแนน 

การอภิปรายและสรุปผลจากการ
คนควา 

การบันทึกจัดเก็บเปนเอกสาร 

3 

อภิปรายและสรุปผลการคนควา
ถูกตองสอดคลองกับเรื่องทีค่นควา 
ใหขอเสนอแนะจากการคนควาไดดี 
นาสนใจ 

การบันทึก จัดเก็บความรูที่
คนควาไดถูกตองเปนระบบมี
ความละเอียด เรียบรอย  
สมบูรณ 

2 

อภิปรายและสรุปผลการคนควา
ถูกตองสอดคลองกับเรื่องทีค่นควา
ใหขอเสนอแนะ 

การบันทึก จัดเก็บความรูที่
คนควาไดถูกตองบางสวน 
เปนระบบเรียบรอย  สมบูรณ
เปนบางสวน 
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       ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

การอภิปรายและสรุปผลจาก
การคนควา 

การบันทึกจัดเก็บเปนเอกสาร 

1 

อภิปรายและสรุปผลการ
คนควาถูกตองสอดคลองกับ
เร่ืองที่คนควาเปนบางสวน 

การบันทึก จัดเก็บความรูที่
คนควาไดถูกตองบางสวน 
คอนขางเปนระบบเรียบรอย  
สมบูรณเปนบางสวน 

0 

อภิปรายและสรุปผลการ
คนควาไมถูกตอง  
ไมสอดคลองกับเรื่องที่คนควา 

การบันทึก จัดเก็บความรูที่
คนควาได ไมถูกตอง  
ไมเปนระบบขาดความ
ละเอียดเรียบรอย   
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เกณฑการประเมินทักษะการแสวงหาความรูจากการประเมินตามสภาพจริง 
ดานการกําหนดปญหาในการสืบคนความรู 

   ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

การตั้งประเด็น
คนควา 

การกําหนด
ขอบเขตของ
ประเด็นในการ

คนควา 

การอธิบาย
ประเด็นในการ

คนควา 

การแสดงความ
คิดเห็นตอประเด็น

ที่คนควา 

3 

ตั้งประเด็นคนควา
นาสนใจ  ชัดเจน    
มีประโยชน 
ครอบคลุมเรื่องที่
คนควา 

กําหนดขอบเขต
ของประเด็นใน
การคนควาได
ครอบคลุมเรื่องที่
ตองการคนควา
ชัดเจน 

อธิบายประเด็น
ไดชัดเจนมี
เหตุผล 

แสดงความคดิเห็น
ตอประเด็นคนควา
ไดชัดเจนมีเหตุผล 

2 

ตั้งประเด็นคนควา
นาสนใจ    
มีประโยชน 
ครอบคลุมเรื่องที่
คนควาเปน
บางสวน 

กําหนดขอบเขต
ของประเด็นใน
การคนควาได
ครอบคลุมเรื่องที่
ตองการคนควา 

อธิบายประเด็นมี
เหตุผล 

แสดงความคดิเห็น
ตอประเด็นคนควา
อยางมีเหตุผล 

1 

ตั้งประเด็นคนควา
คอนขางนาสนใจ 
คอนขางมี
ประโยชน 
ครอบคลุมเรื่องที่
คนควาเปน
บางสวน 

กําหนดขอบเขต
ของประเด็นใน
การคนควาได
ครอบคลุมเรื่องที่
ตองการคนควา
เปนบางสวน 

อธิบายประเด็นมี
เหตุผลเปน
บางสวน 

แสดงความคดิเห็น
ตอประเด็นคนควา
มีเหตุผลบางสวน 

0 

ตั้งประเด็นคนควา
ไมนาสนใจ  
มีประโยชนนอย 
ไมครอบคลุมเรื่อง
ที่คนควา 

กําหนดขอบเขต
ของประเด็นใน
การคนควา 
ไมครอบคลุม
เรื่องที่ตองการ
คนควา 

อธิบายประเด็น
ไมมีเหตุผลและ
ไมชัดเจน 

แสดงความคดิเห็น
ตอประเด็นคนควา
ไมชัดเจนไมมี
เหตุผล 
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ดานการวางแผนในการสืบคนความรู 
   ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

เรื่องที่ทําการ 
คนควา 

 

สื่อที่ทําการ 
คนควา 

สถานที่ทีใ่ชใน
การคนควา 

วิธีการ
ดําเนินการ 

3 

เรื่องที่
ทําการคนควา 
ครอบคลุม ชดัเจน 
นาสนใจ 
มีประโยชน
นําไปใชไดมาก 

บอกสื่อที่ทําการ
สืบคนได
หลากหลาย 
เชื่อถือได 

บอกแหลง / 
สถานที่ในการ
สืบคนความรู
ไดถูกตอง 
หลากหลาย 
สัมพันธกับ
เรื่องที่ตองการ
คนควา 

บอกวิธีการ
ดําเนินการได
เปนขั้นตอน 
ครอบคลุม 
สอดคลองกับ
เรื่องที่
ตองการ
คนควา 

2 

เรื่องที่
ทําการคนควา 
ครอบคลุม
บางสวน ชัดเจน 
นาสนใจ 
มีประโยชน
นําไปใชได 

บอกสื่อที่ทําการ
สืบคนไดเชื่อถือ
ได 

บอกแหลง / 
สถานที่ในการ
สืบคนความรู
ไดถูกตอง  
มีหลากหลาย
นอย สัมพันธ
กับเรื่องที่
ตองการ
คนควา 

บอกวิธีการ
ดําเนินการได
เปนขั้นตอน 
สอดคลองกับ
เรื่องที่
ตองการ
คนควา 

1 

เรื่องที่
ทําการคนควา 
ครอบคลุม
บางสวน  
มีประโยชน
นําไปใชไดเปน
บางสวน 

บอกสื่อที่ทําการ
สืบคน เชื่อถือได
เปนบางสวน 

บอกแหลง / 
สถานที่ในการ
สืบคนความรู
ไดถูกตอง 
ไมหลากหลาย 
สัมพันธกับ
เรื่องที่ตองการ
คนควา
บางสวน 

บอกวิธีการ
ดําเนินการได
เปนขั้นตอน  
สอดคลองกับ
เรื่องที่
ตองการ
คนควา
บางสวน 
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    ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

เรื่องที่ทําการ 
คนควา 

 

สื่อที่ทําการ 
คนควา 

สถานที่ทีใ่ชใน
การคนควา 

วิธีการ
ดําเนินการ 

0 

เรื่องที่
ทําการคนควา 
ไมครอบคลุม
และไมนาสนใจ  
มีประโยชนนอย
และไมสามารถ
นําไปใช
ประโยชนได
นอย 

บอกสื่อที่ทําการ
สืบคนได 
ไมหลากหลาย 

บอกแหลง / 
สถานที่ในการ
สืบคนความรูได
ไมถูกตอง  
ไมมีความ
หลากหลาย  
ไมสัมพันธกับ
เรื่องที่ตองการ
คนควา 

บอกวิธีการ
ดําเนินการ 
ไมเปนขั้นตอน  
ไมครอบคลุม 
ไมสอดคลองกับ
เร่ืองที่ตองการ
คนควา 

 
ดานการดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว 

    ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินการ 

การปฏิบตัิตาม
ขั้นตอนที่
วางแผนไว 

ความรวมมือใน
การดําเนินการ 

ความถูกตอง
ของขอมูลที่
คนควา 

3 

กําหนดขั้นตอน
การทํางาน 
ชัดเจนตั้งแตเร่ิม
ทํางาน
จนกระทั่ง 
เห็นผลงาน 

ดําเนินงานเปน
ขั้นตอน ตาม
แผนงานที่วาง
ไวอยางชัดเจน 
สมบูรณ 

สมาชิกในกลุม
รวมมือกัน
ทํางาน  มีการ
ประสานงานที่ดี 

ขอมูลที่
ดําเนินการ
สืบคนมีความ
ถูกตอง สมบูรณ 

2 

กําหนดขั้นตอน
การทํางาน
คอนขาง ชัดเจน
ตั้งแตเร่ิมทํางาน
จนกระทั่งเห็น
ผลงาน 

ดําเนินงานเปน
ขั้นตอน ตาม
แผนงานที่วาง
ไวคอนขาง
ชัดเจน สมบรูณ
บางสวน 

สมาชิกในกลุม
รวมมือกัน
ทํางานสวนใหญ  
มีการ
ประสานงานที่ดี 

ขอมูลที่
ดําเนินการ
สืบคนมีความ
ถูกตองเปน 
สวนใหญ 
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    ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

ขั้นตอนการ
ดําเนินการ 

การปฏิบตัิตาม
ขั้นตอนที่
วางแผนไว 

ความรวมมือใน
การดําเนินการ 

ความถูกตอง
ของขอมูลที่
คนควา 

1 

เห็นขั้นตอนการ
ทํางานแตมี
ความสําเร็จของ
งานไมสมบูรณ 

ดําเนินงานเปน
ขั้นตอน ตาม
แผนงานที่วาง
ไวไมสมบูรณ 

สมาชิกทุก
คนทํางานที่
ไดรับมอบหมาย 
แตยังขาดการ
ประสานงานใน
กลุมในกลุม 

ขอมูลที่
ดําเนินการ
สืบคนมีความ
ถูกตองเปน
บางสวน 

0 

มีการกําหนด
ขั้นตอนการ
ทํางาน  
ไมชัดเจนทํา
ใหผลงาน 
ไมสมบูรณ 

ดําเนินงาน 
ไมเปนขั้นตอน 
ตามแผนงานที่
วางไว 

สมาชิกในกลุม
ไมรวมมือกัน
ทํางาน ขาดการ
ประสานงานที่ดี 

ขอมูลที่สืบคน
ไมมีความ
ถูกตอง  

 
ดานการวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู 

   ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

ความ 
สามารถในการ

จําแนก 
จัดกลุม 
จัดลําดับ 

องคประกอบ
ของขอมูลใน
การวิเคราะห 

ความสัมพันธ
ของขอมูลที่
วิเคราะห 

การอธิบาย
ขอมูลจากการ
วิเคราะห 

3 

จําแนก จัดกลุม 
และจัดลําดับ
ขอมูลถูกตอง
สมบูรณ 
เหมาะสม 

การวิเคราะห
ขอมูลมีการ
พิจารณา
องคประกอบ
ของขอมูลได
ถูกตอง   
สมเหตุผล 

ขอมูลที่
วิเคราะหมี
ความสัมพันธ
กันถูกตองสม
เหตุผล 

การอธิบาย
ขอมูลที่ทําการ
วิเคราะหได
ถูกตองและ
เขาใจงาย 
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   ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

ความ 
สามารถในการ

จําแนก 
จัดกลุม 
จัดลําดับ 

องคประกอบ
ของขอมูลใน
การวิเคราะห 

ความสัมพันธ
ของขอมูลที่
วิเคราะห 

การอธิบาย
ขอมูลจากการ
วิเคราะห 

2 

จําแนก จัดกลุม 
และจัดลําดับ
ขอมูลผิดพลาด
สวนนอย 

การวิเคราะห
ขอมูลมีการ
พิจารณา
องคประกอบ
ของขอมูลได
ถูกตองเปนสวน
ใหญ  

ขอมูลที่
วิเคราะหมี
ความสัมพันธ
กันถูกตองเปน
สวนใหญ 

การอธิบาย
ขอมูลที่ทําการ
วิเคราะหได
ถูกตอง 

1 

จําแนก จัดกลุม 
และจัดลําดับ
ขอมูลถูกตอง
เปนบางสวน 

การวิเคราะห
ขอมูลมีการ
พิจารณา
องคประกอบ
ของขอมูลได
ถูกตองเปน
บางสวน 

ขอมูลที่
วิเคราะหมี
ความสัมพันธ
กันถูกตอง
บางสวน 

การอธิบาย
ขอมูลที่ทําการ
วิเคราะหได
ถูกตองเปน
บางสวน 

0 

จําแนก จัดกลุม 
และจัดลําดับ
ขอมูลไมถูกตอง 

การวิเคราะห
ขอมูลมีการ
พิจารณา
องคประกอบ
ของขอมูล 
ไมถูกตอง 

ขอมูลที่
วิเคราะหไมมี
ความสัมพันธ
กันและ 
ไมถูกตอง 

การอธิบาย
ขอมูลที่ทําการ
วิเคราะห 
ไมถูกตอง 
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 ดานการสรุปผลการสืบคนความรูและการบันทึกจัดเก็บ 
     ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

การอภิปรายผล
การทดลอง 

การสรุปผลจาก
การคนควา 

การบันทึก
จัดเก็บเปน
เอกสาร 

ความสมบูรณ
ของการจัดเก็บ

ขอมูล 

3 

อภิปรายผล
การศึกษาคนควา
ไดอยางชัดเจน  
สมเหตุผล 
สอดคลองกับเรื่อง
ที่คนควา 
สามารถตอบขอ
ซักถามได 

สรุปผลการ
คนควาถูกตอง
สอดคลองกับ
เรื่องที่คนควา 
ใหขอเสนอแนะ
จากการคนควา
ไดดี นาสนใจ 
 

การบันทึก 
จัดเก็บเปน
เอกสารถูกตอง
เปนระบบ 

รูปแบบการ
จัดเก็บขอมูล
เปนระบบ 
มีความละเอียด 
เรียบรอย  
สมบูรณ 

2 

อภิปรายผล
การศึกษาคนควา
ได      สมเหตุผล 
สอดคลองกับเรื่อง
ที่คนควา 
สามารถตอบขอ
ซักถามไดเปน
สวนใหญ 
 

สรุปผลการ
คนควาถูกตอง
สอดคลองกับ
เรื่องที่คนควา
เปนสวนใหญ 

การบันทึก 
จัดเก็บเปน
เอกสารถูกตอง
คอนขางเปน
ระบบ 

รูปแบบการ
จัดเก็บขอมูล
เปนคอนขาง
เปนระบบมี
ความ เรียบรอย  
สมบูรณ 

1 

อภิปรายผล
การศึกษาคนควา
ไดสมเหตุผล
สอดคลองกับเรื่อง
ที่คนควาเปน
บางสวน 
สามารถตอบขอ
ซักถามไดเปน
บางสวน 
 

สรุปผลการ
คนควาถูกตอง
สอดคลองกับ
เรื่องที่คนควา
เปนบางสวน 

การบันทึก 
จัดเก็บเปน
เอกสารถูกตอง
บางสวน 
คอนขางเปน
ระบบ 

รูปแบบการ
จัดเก็บขอมูล
เปนระบบ
บางสวน 
เรียบรอย  
สมบูรณเปน
บางสวน 
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     ประเด็นประเมิน 
 
คะแนน 

การอภิปรายผล
การทดลอง 

การสรุปผลจาก
การคนควา 

การบันทึก
จัดเก็บเปน
เอกสาร 

ความสมบูรณ
ของการจัดเก็บ

ขอมูล 

0 

อภิปรายผล
การศึกษาคนควา   
ไมมีความสม
เหตุผล  
ไมสอดคลองกับ
เรื่องที่คนควา ไม
สามารถตอบขอ
ซักถามได 

สรุปผลการ
คนควาไม
ถูกตอง  
ไมสอดคลองกับ
เรื่องที่คนควา 

การบันทึก 
จัดเก็บเปน
เอกสาร 
ไมถูกตอง  
ไมเปนระบบ 

รูปแบบการ
จัดเก็บขอมูล 
ไมเปนระบบ   
ขาดความ
ละเอียด 
เรียบรอย   

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยในครัง้น้ี ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  
ทําการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 

1. ศึกษาระดับของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  โดยใชคาเฉลีย่ 
2.  เปรียบเทยีบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองระหวางกอนและหลังการจัด

กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  โดยใชสถิติ  t – test for Dependent  Samples 
3.  ศึกษาพัฒนาการดานทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองระยะกอนการจัดกิจกรรม

โครงงานภาษาอังกฤษ  หลงัการทําโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่หน่ึง  และหลังการทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษรอบที่สอง  โดยใชสถติิ  t – test for  Dependent  Samples 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติพ้ืนฐาน 
 1.1   หาคาเฉลี่ย (Mean) 
 1.2   หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
2. สถิติเพ่ือหาคณุภาพเครื่องมือ 

  2.1   หาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  โดยคํานวณจากสูตร (ลวน  สายยศ ;  และอังคณา  สายยศ. 2543 : 248 - 49)   

IOC =   
N

R∑  

เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 
 ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 N แทน จํานวนผูเชีย่วชาญ 

2.2   หาคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
โดยใชสหสัมพันธแบบ  Item  Total  Correlation (ลวน  สายยศ ;  และอังคณา  สายยศ. 2539 
: 210)   

rxy  = 
( ) ( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∑ ∑−⎥
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⎤
⎢
⎣
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2
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2
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เม่ือ rxy  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 N แทน จํานวนคูของขอมูลหรือจํานวนบคุคล 
 X แทน คะแนนหรือขอมูลชุดที่หน่ึง 
 Y แทน คะแนนหรือขอมูลชุดที่สอง 
 
2.3   หาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  โดยใชการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α  - Coefficient)  ของครอนบัค (Cronbach) (ลวน  สายยศ ;  และอังคณา  
สายยศ. 2543 : 218)   

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
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−

−
= ∑

2
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2
i

S
S

1
1k

kα  

เม่ือ α  แทน สัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 
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 k แทน จํานวนขอสอบ 
 2

iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
 2

tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 
 

 3.  สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน 
  ใชวธิีการทางสถิติแบบ t – test for Dependent  Samples  เพ่ือเปรียบเทียบ
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  โดยคํานวณจากสูตร (ลวน  สายยศ ;  และอังคณา  สาย
ยศ. 2540 : 248)   
 

t =  
( )
1Ν

DDΝ

D
22

−

−∑ ∑
∑  

 
 
เม่ือ  t    แทน    คาที่พิจารณาใน  t – Distribution 

 ∑
2

D     แทน    ผลรวมของผลตางของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง 
 ( )2∑D    แทน    ผลรวมของผลตางของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
 N     แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 df     แทน     N – 1 

 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ระหวาง

กอนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษและการศึกษาพัฒนาการดานทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง  หลังไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการ
ประเมินตามสภาพจริงรอบที่หน่ึงและรอบที่สอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยได
กําหนดสัญลักษณที่ใชในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

n แทน จํานวนของนกัเรียน 
Χ    แทน คาเฉลีย่คะแนน 
S.D แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
t แทน คาสถิติ t 
df แทน ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ 
** แทน ความมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 สวนที่ 1  วิเคราะหขอมูลระหวางการทดลอง 

1.  วิเคราะหขอมูลระหวางการทดลองเปนขอมูลที่ไดมาระหวางการจัดกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริง สรุปผลการจัดกิจกรรม   ปญหา/
อุปสรรค   แนวทางแกไข   จากการประเมินระหวางการปฏิบัติกิจกรรมดวยวิธีการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน  การตรวจผลงานนักเรียนและจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

2.  ศึกษาผลการพัฒนาการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนที่ใชการจัด
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริงจากเครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริง  ไดแก  แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองดานกําหนดปญหาใน
การสืบคนความรู  ดานการวางแผนในการสืบคน  ดานการดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่
กําหนดไว  ดานการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสืบคนความรู  และดานการสรุปผลการสืบคน
ความรูและการบันทึกจัดเก็บ จากคาสถิติพ้ืนฐาน  
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สวนที่  2  วิเคราะหขอมูลหลังการทดลอง   
 1.  คาสถติิพ้ืนฐาน ของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองกอนและหลังการจัด
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จํานวน 28  คน  โดย
จําแนกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจําแนกเปนคะแนนรายดาน  
 2.  เปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนที่ไดรับการจดักิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษและคาเฉลี่ยของ
คะแนนทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองหลังการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ โดยใช
สถิติ  t – test  for  dependent  samples 
 3.  ศึกษาพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรู  โดยเปรียบเทยีบคาสถิติพ้ืนฐานของ
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองกอนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  และการจัด
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  
จํานวน 28  คน  โดยจําแนกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจําแนกเปนคะแนนรายดาน  
   
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยขอเสนอการวิเคราะหขอมูล ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลระหวางการทดลอง 
 1.  การวิเคราะหในตอนนี้เปนผลการวิเคราะหขอมูลระหวางการทดลองของนักเรียน 
จํานวน 28 คน  มีจุดมุงหมายเพื่อสรุปผลการประเมิน ปญหา/ อุปสรรค และแนวทางแกไข จาก
การประเมินในระหวางการทดลอง  โดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  และการตรวจ
ผลงานนักเรียนจากแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  แบบประเมินผลงาน  
แบบประเมินการทํางานกลุมและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปรากฏผลดังตาราง 4 
ตามลําดับดังน้ี 
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ตาราง 3  ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ การสะทอน  
     ผลการจัดกิจกรรม  ปญหา/อุปสรรค  และแนวทางแกไข  จากการประเมินในระหวาง    
     การทดลอง โดยใชวิธีการสังเกตจากแบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค และการตรวจ 
     ผลงานนักเรียน 
 

รอบที ่ สรุปผล ปญหา / อุปสรรค แนวทางแกไข 
รอบที่ 1 

 
1. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
-  นั ก เ รี ย น แบ ง ก ลุ ม
ออกเปนกลุมละ 4  คน 
-  นักเรียนมีความรู 

1. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
-  โครงงานภาษาอังกฤษ
เปนความรูใหมสําหรับ
นักเรียนทําใหใชเวลาใน 

1. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
-  เ พ่ิ มสื่ อที่ ใ ช ใ นการ
ประกอบการสอนและ
เพ่ิมตัวอยางโครงงานให 

 เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร ง ง า น
ภาษาอังกฤษ 
-  นักเรียนสามารถ
ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร ทํ า
โครงงานภาษาอังกฤษได 
- นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิ จ ก ร ร ม โ ค ร ง ง า น
ภาษาอั งกฤษตามเค า
โ ค ร งขอ ง โค ร ง ง านที่
กําหนดได 
-  นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ
บันทึกผลและสรุปผลการ
คนคว า ในรูปของการ
เขียนรายงานโครงงานได 
- นั ก เ รี ย น มี
ความสามารถในการ
สื่ อ ส า รแล ะ เชื่ อ ม โย ง
ความรูเกี่ยวกับโครงงาน
ภาษาอังกฤษกับสาระ
อ่ืนๆ ได 
 

การอธิบายใหนักเรียน
เขาใจแตละขั้นตอนใช
เวลานาน 
-  นัก เ รี ยนขาดความ
ม่ันใจในการสื่อสารและ
นําเสนอผลงาน 
-  นักเรียนจํานวน  2 
กลุม ที่ยังขาดความ
รับผิดชอบในการทํางาน
รวมกับกลุม 
-  นักเรียนจํานวน  2 
กลุมที่สรุปขอมูลที่มี
ความสอดคลองกับผล
การศึกษานอย 
 
 
 

นักเรียนไดศึกษาเพิ่มเติม 
-  ใหกํ าลั ง ใจ  ชมเชย 
และกระตุนใหนักเรียน
กลาแสดงออก 
-  กระตุนและดูแลการทํา
กิจกรรมอยางใกลชิด 
-  ใหนักเรียนฝกสังเกต
ขอมูลที่คนควาและ
แนะนําใหนักเรียนสรุป
ขอมูลที่ถูกตองโดยการ
ยกตวัอยาง 
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ตาราง  3  (ตอ) 
 

รอบที ่ สรุปผล ปญหา / อุปสรรค แนวทางแกไข 
 2.  การวัดและประเมินผล 

-  ทําการประเมินผลโดย
ใชเครื่องมือในการ
ประเมินผล  คือ  แบบ
ตรวจใบกิจกรรม  แบบ 
ประเมินการทาํงานกลุม
และแบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค  แบบประเมิน
ทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ดาน
การกําหนดปญหา  การ
วางแผน  การดําเนินการ
สืบคนความรู  การ
วิเคราะหผล  การสรุปผล 
-  ผลการประเมินดวย
แบบประเมินดังกลาว
นักเรียนจํานวนมาก
สามารถทํางานกลุมไดดี  
- นักเรียนทํากิจกรรมได
ถูกตองทุกกลุม 
- นักเรียนจํานวนมากมี
ระเบียบวินัย  มีความ
รับผิดชอบในการทํางาน
และมีความรวมมือในการ
ทํางานคอนขางดี 
-  นักเรียนสามารถ
กําหนดปญหา  วางแผน  
ดําเนินการสืบคนความรู  

2.  การวัดและประเมินผล 
-  ใชเครื่องมือหลายอยาง  
จึงไมสามารถสรุปผลและ
แจงผลการประเมิน
ยอนกลับใหนักเรียน
ทราบตามกําหนดเวลาได
ทุกกลุม 
‐  เวลานอยไมสามารถ
แจงผลการประเมิน
ยอนกลับไดทนั 

2.  การวัดและประเมินผล 
-  แจงผลการประเมินให
นักเรียนทราบใน
ภาพรวมเพื่อใหนักเรียน
เห็นขอดีและขอบกพรอง
ของตนเอง 
-  แจงผลการประเมิน
ยอนกลับในชัว่โมงถัดไป
พรอมทั้งบอกแนว
ทางการแกไขใหนักเรียน
ทราบ 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

รอบที ่ สรุปผล ปญหา / อุปสรรค แนวทางแกไข 
 วิเคราะหขอมูลและ

สามารถสรุปผลได
คอนขางดีแตใชเวลาใน
การปฏิบตัินาน 

 

รอบที2่  
2 

1. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
- นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ
กําหนดเร่ืองที่สนใจตาม
เ น้ื อหาการ เ รี ยนรู ทํ า
โครงงานได 
-นักเรียนสามารวางแผน
ในการทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษได 
- นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรูทาง
ภาษาอังกฤษได 
- นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิ จ ก ร ร ม โ ค ร ง ง า น
ภาษาอั งกฤษตามเค า
โ ค ร งขอ ง โค ร ง ง านที่
กําหนดได 
- นักเรียนสามารถบันทึก
ผ ล แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ก า ร
คนคว า ในรูปของการ
เขียนรายงานโครงงานได 
- นักเรียนสามารถเสนอ
ผลการปฏิบัติกิจกรรมได 

1. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
- นักเรียนใชเวลามากใน
การกําหนดเรื่อง 
- หัวขอบางเรือ่งที่
นักเรียนสนใจไมสามารถ
นําไปใชประโยชนตอไป
ได 
- นักเรียนสรปุขอมูลได
แตยังไมสมบรูณ 
-  นักเรียนใชหลักภาษา
เชื่อมโยงกับสาระอ่ืนผิด
บางสวน 
-  นักเรียน 1 กลุมยังไม
กลาแสดงออก 

1. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
- ใหคําปรึกษาและ
แนะนํานักเรียนอยาง
ใกลชิด 
- อธิบายและยกตวัอยาง
ใหนักเรียนฟงเพ่ิมเติม 
นอก 
- แนะนํานักเรยีนให
นักเรียนคิดเรือ่งที่เรียน
ในบทเรียนและเลือก
ปญหาที่มีความสําคัญ
และสามารถนาํไปใช
ประโยชนไดเวลา 
- แนะนํานักเรยีนและให
นักเรียนเพ่ิมเติมขอมูลที่
ยังไมสมบูรณ 
- สนับสนุนและให
กําลังใจกับนักเรียน
เพ่ือใหกลาแสดงออก 
- สอนเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ
หลักภาษาที่นักเรียนใช 
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ตาราง  3  (ตอ) 
 

รอบที ่ สรุปผล ปญหา / อุปสรรค แนวทางแกไข 
 2.  การวัดและประเมินผล 

-  ทําการประเมินผลโดย
ใชเครื่องมือในการ
ประเมินผล  คือ  แบบ
ตรวจใบกิจกรรม  แบบ
ประเมินการทาํงานกลุม
และแบบประเมิน 

2.  การวัดและประเมินผล
‐  บางกิจกรรม ไดแก
การกําหนดปญหาในการ
สืบคนความรู  และการ
ดําเนินการสืบคนความรู
ไมสามารถแจงผลการ
ประเมินยอนกลับไดทัน 

2.  การวัดและประเมินผล 
-  แจงผลการประเมิน
ยอนกลับเพ่ือเสนอแนะ
และแนวทางปรับปรุงและ
แกไข  ในชัว่โมงตอไป 
‐  กระตุนและแนะนําให
นักเรียนเห็นคาํสําคัญ
ของการทํางานกลุม
ตลอดจนดูแลอยาง
ใกลชิด 

 
จากตาราง 3 พบวา ในการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษในรอบที่ 1 จะพบปญหา

และอุปสรรคมากกวาการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษในรอบที่ 2 ทั้งในดานความการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและดานการวัดและประเมินผล 

 
ขอสังเกตที่ไดในระหวางการดําเนินการทดลอง 
 จากการทดลองครั้งน้ี  ผูวิจัยพบขอสังเกตบางประการ  ดังน้ี 
  1.  การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนตางๆ ในการทําโครงงานภาษาอังกฤษไดแก  
การกําหนดหัวขอในการทําโครงงาน  การวางแผนการทําโครงงาน  การลงมือทําโครงงาน  ใน
รอบที่ 1 นักเรียนใชเวลาในแตละขั้นตอนนานโดยเฉพาะการลงมือทําโครงงาน  สวนในรอบที่ 2 
นักเรียนใชเวลาไดตามที่กําหนดในแตละขั้นตอน และในบางกลุมเสร็จกอนเวลาที่กําหนดให 
  2.  ในขั้นของการคิดเลือกหัวขอในการทําโครงงานและการวางแผนในการทํา
โครงงาน  นักเรียนบางกลุมคิดไดแตเร่ืองที่คิดไมสามารถนําไปใชประโยชนได  ผูวิจัยจึงให
คําแนะนําแกนักเรียนวาควรทําเรื่องที่ใกลตัวหรือเรื่องที่กําลังเรียนอยู  
  3.  ในขั้นตอนของการดําเนินการสืบคนความรูบางกลุมใชภาษาและคําศัพทยัง
ไมถูกตองตามหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยจึงใหความรูเพ่ิมเติมกับนักเรียนและให
นักเรียนนํากลับไปแกไขใหมใหถูกตอง 
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  4.  การสรางบรรยากาศในการเรียนรูเปนเรื่องที่สําคัญมากที่จะกระตุนให
นักเรียนตั้งใจเรียน ดําเนินกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษจนเสร็จสิ้น  และทําใหนักเรียนมี
ความสุข สนุกกับการคนควาหาความรู 
  5.  นักเรียนมีความตั้งใจในการทําโครงงานไดดี  มีความกระตือรือรนในการทํา
โครงงานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในโครงงานรอบที่ 2 ในบางกลุมจําทํางานเสร็จไดกอนเวลาที่
กําหนดไว 

2.  ศึกษาผลการพัฒนาการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนที่ใชการจัดกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริง จากการดําเนินการทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษรอบที่ 1 เปนโครงงานตามเนื้อหาสาระ ในระหวางการดําเนินการทดลองนักเรียน
ไดเรียนรูเกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืม  ดังน้ันโครงงานในรอบที่ 1 เปนโครงงานตามเนื้อหาสาระ 
จึงเปนโครงงานที่เกี่ยวของกับอาหารและเครื่องด่ืม  ซ่ึงนักเรียนไดดําเนินการทําโครงงาน
ทั้งหมด 7 กลุม กลุมละ 1 โครงงาน ดังน้ี โครงงานอาหาร 5 หมูนารู   โครงงานคําศัพทนารูจาก
ซองขนม  โครงงานการบอกปริมาณของสิ่งของที่เปนคํานามนับไมไดจากภาชนะที่บรรจุ  
โครงงานสํารวจอาหารที่มีประโยชนและอาหารที่มีโทษตอรางกาย  โครงงานอาหารดีมีประโยชน 
อาหารมีโทษไมรับประทาน  โครงงานเมนูอาหารจานเด็ด  และโครงงานสํารวจผลไมที่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ชอบ   จากการดําเนินการทําโครงงานในรอบที่ 2 ซ่ึงเปนโครงงานตาม
ความสนใจของกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  นักเรียนไดดําเนินการทําโครงงานกลุมละ 1 
โครงงาน  ไดโครงงานทั้งหมด 7 โครงงาน  ดังนี้  โครงงานการสํารวจงานอดิเรกที่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ชอบ โครงงานปริศนาคําศัพทเกี่ยวกับสัตว  โครงงานสํารวจบุคคลสําคัญใน
โรงเรียน  โครงงานสํารวจอาชีพที่นักเรียนตองการเปนในอนาคต  โครงงานสํารวจประเทศที่นา
รูจัก  โครงงานสํารวจดอกไมที่พบในชุมชนของฉัน  และโครงงานการแตงนิทานภาษาอังกฤษ  
จากการดําเนินการทําโครงงานของนักเรียนในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ครูผูสอนไดทําการสังเกต
และตรวจผลงานของนักเรียน  จากเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  ไดแก  แบบประเมิน
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองดานกําหนดปญหาในการสืบคนความรู  ดานการวางแผน
ในการสืบคน  ดานการดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว  ดานการวิเคราะหขอมูลที่
ไดจากการสืบคนความรู  ดานการสรุปผลการสืบคนความรูและการบันทึกจัดเก็บ ประกอบกับ
การใชแบบประเมินการตรวจผลงานนักเรียน  และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ซ่ึง
จากการที่นักเรียนแตละกลุมไดดําเนินการทําโครงงานตามเนื้อหาสาระและโครงงานตามความ
สนใจในวิชาภาษาอังกฤษไปแลวน้ัน  นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเองดีขึ้น  ดังปรากฏผลดังตาราง 4 ตามลําดับดังน้ี 
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ตาราง 4  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองที่  
     ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1 และรอบที่ 2  จากแบบ 
     ประเมินตามสภาพจริง 
      

ทักษะการแสวงหา 
ความรูดวยตนเอง 

คะแนน
เต็ม 

รอบที่ 1 รอบที่ 2 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การกําหนดปญหาในการสบืคน
ความรู 

12 8.29 1.60 
คอน 
ขางดี 11.10 1.21 ดีมาก 

การวางแผนในการสืบคน
ความรู 

12 9.14 1.46 ดี 10.60 0.79 ดีมาก 

การดําเนินการสืบคนความรู
ตามแผนที่กําหนดไว 

12 9.86 1.35 ดี 11.30 0.76 ดีมาก 

การวิเคราะหขอมูลจากการ
สืบคนความรู 

12 9.00 1.63 ดี 11.30 0.76 ดีมาก 

การสรุปผลการสืบคนความรู
และการบันทกึจัดเก็บ 

12 8.86 1.68 
คอน 
ขางดี 11.30 0.95 ดีมาก 

รวม 60 45.15 0.19 ดี 55.60 0.19 ดีมาก 
  

จากตาราง 4  แสดงวาหลังจากการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1 และ
รอบที่ 2  เม่ือประเมินตามสภาพจริงดวยแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองรายดานอยูในระดับดีและ
คอนขางดีในรอบที่ 1 และระดับดีมากในรอบที่ 2  
 เพ่ือใหมองเห็นภาพความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเองจําแนกรายดาน  จากการประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติโครงงานภาษาอังกฤษ
รอบที่ 1 และรอบที่ 2  ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหมาแสดงเปนกราฟแทง  ดังภาพประกอบ 7  
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คาเฉลี่ยทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษรอบที่ 1 และรอบที่ 2 จากการประเมินตามสภาพจริง จําแนกรายดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 7 คาเฉลี่ยทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง จําแนกรายดาน หลังจาก 
      การปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1 และรอบที่ 2 

  
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

1.  คาสถิติพ้ืนฐาน ของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองกอนและหลังการจัด
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จํานวน 28  คน  จาก
แบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง ดังปรากฏผลดัง   ตารางที่ 5 
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ตาราง 5  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง กอนและ 
     หลังการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จําแนกราย  
     ดานและโดยรวม   
 

ทักษะการแสวงหาความรู 
ดวยตนเอง 

คะแ
นน
เต็ม 

กอนจัดกิจกรรม หลังจัดกิจกรรม 
x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

การกําหนดปญหาในการสบืคน
ความรู   6 3.25 1.32 นา

พอใจ 5.64 0.56 ดีมาก 

การวางแผนในการสืบคน
ความรู 

15 5.11 1.50 
ผาน
เกณฑ
ขั้นต่ํา 

14.04 0.84 ดีมาก 

การดําเนินการสืบคนความรู
ตามแผนที่กําหนดไว 

12 5.61 1.13 ผาน
เกณฑ 

11.11 0.83 ดีมาก 

การวิเคราะหขอมูลจากการ
สืบคนความรู 

6 2.18 1.09 ต่ํากวา
เกณฑ 5.75 0.44 ดีมาก 

การสรุปผลการสืบคนความรู
และการบันทกึจัดเก็บ   6 2.32 1.61 ต่ํากวา

เกณฑ 
5.43 0.57 ดีมาก 

รวม 45 18.46 4.15 พอใช 41.96 1.37 ดีมาก 
 

จากตาราง 5 พบวา เม่ือพิจารณาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  จําแนกรายดาน
และโดยรวม พบวาหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยรายดานไดแก 
ดานการกําหนดปญหาในการสืบคนความรู   ดานการวางแผนในการสืบคนความรู  ดานการ
ดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว  ดานการวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู  
และดานการสรุปผลการสืบคนความรูและการบันทึกจัดเก็บ  สูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ผลหลังการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  นักเรียนมี
คาเฉลี่ยรายดานทุกดานอยูในระดับดีมาก  ซ่ึงเม่ือเทียบกับกอนการจัดกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษมีคาเฉลี่ยรายดานอยูเพียงระดับนาพอใช  ผานเกณฑ  ผานเกณฑขั้นต่ําและต่ํา
กวาเกณฑ  แสดงวาหลังจากการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษแลวนักเรียนมีทักษะการ
แสวงหาความรูเพ่ิมขึ้น    
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เพ่ือใหมองเห็นภาพความแตกตางของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองกอนและ
หลั งการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอั งกฤษ  ผู วิ จัยได นํ าผลการวิ เคราะหมาแสดง                  
ดังภาพประกอบ 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหา 
        ความรูดวยตนเองรายดานกอนและหลังการใชกจิกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 

2.  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  โดยใชสถิติ    
t – test  for  dependent  samples ดังปรากฏผลตามตารางที่ 6 
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ตาราง 6  ผลการเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนชั้นประถม  
     ศึกษาปที่ 5  กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
 

ทักษะการแสวงหาความรู 
ดวยตนเอง 

คะแนนการทดสอบ คะแนน
เต็ม 

Χ  S.D t 

ดานการกําหนดปญหาในการ
สืบคนความรู   

กอนการจัดกิจกรรม 6 3.25 1.32 
12.286**

หลังการจัดกิจกรรม 6 5.64 0.56 
ดานการวางการวางแผนในการ
สืบคนความรู 

กอนการจัดกิจกรรม 15 5.11 1.50 
27.882**

หลังการจัดกิจกรรม 15 14.04 0.84 
ดานการดําเนินการสืบคน
ความรูตามแผนที่กําหนดไว 

กอนการจัดกิจกรรม 12 5.61 1.13 
22.543**

หลังการจัดกิจกรรม 12 11.11 0.83 

ดานการวิเคราะหขอมูลจากการ
สืบคนความรู 

กอนการจัดกิจกรรม 6 2.18 1.09 
16.632** 

หลังการจัดกิจกรรม 6 5.75 0.44 

ดานการสรุปผลการสืบคน
ความรูและการบันทึกจัดเกบ็   

กอนการจัดกิจกรรม 6 2.32 1.61 
11.771**

หลังการจัดกิจกรรม 6 5.43 0.57 

รวม  5 ดาน 
 

กอนการจัดกิจกรรม 45 18.46 4.15 
35.094** 

หลังการจัดกิจกรรม 45 41.96 1.37 

 **  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
จากตาราง 6   พบวาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 5 โดยรวมและจําแนกรายดาน ไดแก ดานกําหนดปญหาในการสืบคนความรู  ดานการ
วางแผนในการสืบคน  ดานการดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว  ดานการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการสืบคนความรู  และดานการสรุปผลการสืบคนความรูและการบันทึกจัดเก็บ
ภายหลังการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษสูงกวากอนการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.  ศึกษาพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรู  โดยเปรียบเทียบคาสถิติพ้ืนฐานของ
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จํานวน  28 คน  
กอนและหลังการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1 และรอบที่ 2  โดยจําแนกทักษะ
การแสวงหาความรูดวยตนเองออกเปน 5 ดาน ไดแกดานกําหนดปญหาในการสืบคนความรู     
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6 คะแนน   ดานการวางแผนในการสืบคนความรู 18 คะแนน ดานการดําเนินการสืบคนความรู
ตามแผนที่กําหนดไว 3 คะแนน ดานการวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู 3 คะแนน      
ดานการสรุปผลการสืบคนความรูและการบันทึกจัดเก็บ  6 คะแนน  และโดยรวมปรากฏผล    
ดังตาราง 7 

 
ตาราง 7  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองกอนการ  
     ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษและหลังการปฏิบัติกิจกรรมรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ของ  
     นักเรียนชั้น  ประถมศึกษาปที่ 5  จําแนกรายดาน และโดยรวม 
 
ทักษะการ
แสวงหา

ความรูดวย
ตนเอง 

คะ 
แนน
เต็ม 

กอนปฏิบัต ิ รอบที่ 1 รอบที่ 2 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

การกําหนด
ปญหาในการ
สืบคนความรู   

6 3.25 1.32 นา
พอใจ 4.89 1.03 ดี 5.64 0.56 ดีมาก

การวางแผนใน
การสืบคน
ความรู 

15 5.11 1.50 ผาน
เกณฑ 11.00 1.22 ดี 14.04 0.84 ดีมาก

การดําเนินการ
สืบคนความรู
ตามแผนที่
กําหนดไว 

12 5.61 1.13 พอใช 9.18 1.81 ดี 11.11 0.83 ดีมาก

การวิเคราะห
ขอมูลจากการ
สืบคนความรู 

6 2.18 1.09 ผาน
เกณฑ 4.50 0.51 ดี 5.75 0.44 ดีมาก

การสรุปผล
การสืบคน
ความรูและการ
บันทึกจัดเก็บ   

6 2.32 1.61 พอใช 4.32 0.90 คอน 
ขางดี 5.43 0.57 ดีมาก

รวม 45 18.46 4.15 พอใช 33.89 2.70 ดี 41.96 1.37 ดีมาก
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จากตาราง 7  แสดงวาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองกอนทําโครงงานอยูในระดับ

ผานเกณฑ  พอใช  และนาพอใช  หลังจากการปฏิบัติโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1 พบวา
นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองอยูระดับคอนขางดีและระดับดี  และหลังจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 2  พบวานักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเองอยูในระดับดีมากทุกดาน 

เพ่ือใหมองเห็นภาพความแตกตาง ของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองกอนปฏิบัติ
โครงงานภาษาอังกฤษ  หลังจากการปฏิบัติโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1 และหลังจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 2 อยางชัดเจน  ดังภาพประกอบ 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 9 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการ 
      แสวงหาความรูดวยตนเองรายดานกอนการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  
      หลังการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1  และรอบที่ 2  
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนและหลังการกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
ประกอบการประเมินตามสภาพจริง  ประกอบกับศึกษาพัฒนาการดานทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง หลังไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริงรอบ
ท่ีหนึ่งและรอบที่สอง  การทดลองในครั้งนี้เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive   Sampling) 
ไดแกนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ”  ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551  จํานวน 1 หองเรียน  มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด  28  คน  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยประกอบดวยเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง  และเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  เครื่องมือที่ใชในการทดลอง  ประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  
จํานวน  7  แผน  ซ่ึงประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษระยะวางพื้นฐาน  
ระยะเริ่มตนโครงงาน  ระยะดําเนินโครงงาน  และระยะเสนอผลการศึกษา  ในการดําเนินการจัด
กิจกรรมใชเครื่องมือการประเมินสภาพจริงประกอบดวยแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  แบบตรวจใบกิจกรรม  แบบประเมินการทํางานกลุมและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค (ความรับผิดชอบ  ความมีระเบียบวินัย และความรวมมือในการทํางาน)  ท่ีผานการตรวจ
ตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ 3  ทานแลว 

2.  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้  คือ  แบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย  จํานวน 2 ขอ  โดยขอคําถามจะเปนการกําหนดสถานการณ  
โดยประเด็นปญหาจะสงผลถึงคําตอบที่แสดงถึงลักษณะของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง   
5 ดานไดแกดานการกําหนดปญหาในการสืบคน  ดานการวางแผนในการสืบคนความรู  ดานการ
สืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว  ดานการวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู  และดานการ
สรุปผลจากการสืบคนความรูและการบันทึกจัดเก็บ  ตรวจสอบหาคาอํานาจจําแนกรายขออยู
ระหวาง .210 – 0.747   คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ  .870  คําถามแตละดานจะมีคําถามยอย
แตกตางกัน  คําถามยอยจะมีคะแนนขอละ  3   คะแนน  ดังนั้นดานการกําหนดปญหาในการสืบคน
มีคะแนนเต็ม  6 คะแนน ดานการวางแผนในการสืบคนความรู มีคะแนนเต็ม 15  คะแนน ดานการ
สืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว มีคะแนนเต็ม 12  คะแนน  ดานการวิเคราะหขอมูลจากการ
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สืบคนความรู  มีคะแนนเต็ม 6  คะแนน และดานการสรุปผลจากการสืบคนความรูและการบันทึก
จัดเก็บ  มีคะแนนเต็ม 6  คะแนน รวมคะแนนจากแบบทดสอบฉบับน้ีเทากับ 45  คะแนน 

 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลเปนเวลาจํานวน 12 สัปดาห  โดยผูวิจัย
เปนผูควบคุมการสอบและทําการทดลองดวยตนเอง  ผูวิจัยไดชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค 
และรายละเอียดและความสําคัญของการศึกษาในครั้งนี้  กอนการทดลองผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัด
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองไปทําการทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5   ท่ีเปน
กลุมทดลอง คือนักเรียนโรงเรียนวัดภาชี “สุนทรอุปถัมภ” จํานวน 30 คน ในระหวางวันที่ 7 ม.ค. 
2551 ถึง 8  ก.พ. 2551  ระยะเวลาที่ใชในการทดลองแผนการจัดกิจกรรมรวม 14 ชั่วโมง  คิดเปน
ระยะเวลาทั้งหมด  5  สัปดาห  เพื่อหาขอบกพรอง  เกี่ยวกับภาษา  เวลา  และกิจกรรมการเรียนรูที่
กําหนด จากการนําแผนการจัดกิจกรรมไปทดลองใชพบวา  ขั้นตอนในการทําโครงงานตองมีการ
กํากับและดูแลอยางใกลชิด และติดตามความกาวหนาเสมอ กิจกรรมที่จัดใหกับนักเรียนตองเรา
ความสนใจและเกิดความสนุกสนาน   สื่อท่ีใชการเรียนรูตองตัวใหญและใหมีความสนใจโดยเพิ่ม
ภาพและสีใหสวยงามมากขึ้น 
 ดําเนินการทดลอง โดยแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษแตละแผน โดยมี         
ใบกิจกรรมและแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองดานการกําหนดปญหาในการ
สืบคน  ดานการวางแผนในการสบืคนความรู  ดานการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว  ดานการ
วิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู  และดานการสรุปผลจากการสืบคนความรูและการบันทึก
จัดเก็บ ประกอบกับในแตละระยะของการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษจะมีแบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานความรับผิดชอบ  ความความมีระเบียบวินัย และความรวมมือในการ
ทํางาน  เม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1 ซึ่งนักเรียนไดทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษตามเนื้อหาที่เรียน  จํานวน 1 โครงงาน  หลังจากเสร็จสิ้นจากการทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษตาเนื้อหาแลวจะดําเนินการทดสอบดวยแบบทดสอบทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเองรอบที่ 1  ตอไปจะเปนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษโดยใหนักเรียนจะไดทําโครงงาน
ตามความสนใจของตนเองในวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 1 โครงงานในระหวางที่นักเรียนทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษรอบที่ 1 และรอบท่ี 2  ไดทําการประเมินตามสภาพจริงจากแบบประเมินทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง   หลังจากจบการทําโครงงานตามความสนใจของนักเรียนแลว ไดทําการ
ทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองรอบที่ 2  เม่ือเสร็จสิ้นจากการจัดการจัดกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษและทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองแลวนั้น  ผูวิจัยไดนํา
ขอมูลมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน  โดยเปรียบเทียบทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเองดวยตนเอง  ระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ โดยใช
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สถิติ    t – test  for  dependent  samples  และศึกษาพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรู  โดย
เปรียบเทียบคาสถิติพื้นฐานของทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองกอนการจัดกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ  และการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1 และรอบที่ 2  โดยจําแนกทักษะ
การแสวงหาความรูดวยตนเองจําแนกเปนคะแนนรายดาน  

สรุปผลการวจิัย 
จากการวจิัยเพือ่เปรียบเทยีบทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนและหลังการกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมนิ
ตามสภาพจรงิ  และการศึกษาพัฒนาการดานทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง หลังไดรับการจัด
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริงรอบที่หน่ึงและรอบที่สอง สรปุผล
เปน  2  สวนดังนี้ 

 
สวนที่ 1  ขอมลูระหวางการทดลอง 
1.  ผลการวิเคราะหผลของการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษในรอบท่ี 1 และรอบที่ 2  

ตามสภาพจริง  ผลการจัดกิจกรรมปญหา/อุปสรรค  และแนวทางแกไข  จากการประเมินในระหวาง
การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  ดวยวิธีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  การตรวจผลงาน
นักเรียนและจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูวิจัย พบวา นักเรียนมีความรู  ความ
เขาในและสามารถทําโครงงานภาษาอังกฤษได นักเรียนมีความรูและมีทักษะทางภาษาอังกฤษใน
ดานการเชื่อมโยงความรูทางภาษาอังกฤษกับกลุมสาระอื่นๆ จากการทําโครงงานภาษาอังกฤษ  
นักเรียนมีความกลาและความเชื่อม่ันในการสื่อสารและนําเสนอผลการทํางาน  นักเรียนสามารถให
เหตุผลในการทํางานได  นอกจากนี้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางาน  มีความเปนระเบียบ
วินัยในการทํางานและนักเรียนใหความรวมมือและชวยเหลือกันในการทํางาน   

2.  ผลการศึกษาพัฒนาการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนที่ใชการจัดกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริงจากเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  
ไดแก  แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองดานกําหนดปญหาในการสืบคนความรู  
ดานการวางแผนในการสืบคน  ดานการดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว  ดานการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสืบคนความรู  และดานการสรุปผลการสืบคนความรูและการบันทึก
จัดเก็บ พบวานักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองหลังจากการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
ในรอบที่ 2 เพิ่มมากขึ้นกวาการทําโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1 ในทุกดาน 
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สวนที่ 2  ขอมลูหลังการทดลอง 
1.  จากการทดสอบนักเรียนดวยแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง กอน

การปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ และหลังการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  จาก
ผลการทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง พบวานักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเองสูงขึ้นหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย  ท่ีวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเองเพิ่มขึ้นหลังจากไดปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ   

2.  จากการทดสอบนักเรียนดวยแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองหลัง
การปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1 และรอบที่ 2  นักเรยีนมีพัฒนาการดานทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเองหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่ 1  สูงขึ้นกวา
กอนการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  และหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษรอบที่ 2  นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการแสวงหาความรูสูงขึ้นกวาหลังการปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษในรอบที่ 1  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัย  ที่วานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  มีพัฒนาการดานทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเองสูงขึ้นหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบท่ี 1 และรอบที่ 2 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจากการจัดกิจกรรมโครงงาน

ภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริง  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผูวจิัยไดแยก
อภิปรายผลเปนประเด็นตางๆ ตามลําดบัดังนี้ 

1.  จากการวจิัยพบวา ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตาม
สภาพจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  สูงขึ้นหลังจากการปฏิบัติกจิกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ  ท้ังนี้เปนผลมาจาก 

 1.1  การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  ผูวจิัยไดศึกษาโครงงานภาษาอังกฤษ   
วิเคราะหและมาตรฐานการเรียนรูจากกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544  แลวนํามาจัดทําแผนการจดักิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  
โดยประธาน  กรรมการและผูเชี่ยวชาญ  ไดตรวจสอบแกไข  ทําใหแผนการจัดกิจกรรมนําไปใชได
อยางเหมาะสม  จึงสงผลใหนักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองสูงขึ้น   

1.2  การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ เปนการจดักิจกรรมที่มีประโยชนกบั
ผูเรียนทําใหผูเรียนไดรับความรูในเนื้อหาวิชานั้นๆ  ไดรับทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  
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ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ความสามารถในการถายโยงความรู  ทําใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดี
ตอการศึกษา  นอกจากนีทํ้าใหผูเรียนไดเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค  ความเชือ่ม่ันในตนเอง  ความ
มีวินัย  ความรับผิดชอบ  ตลอดจนการทาํงานรวมกับผูอื่น จริาภรณ  ศิริทว ี (2542: 35)  จากการที่
นักเรียนไดปฏิบัติกจิกรรมโครงงานภาษาอังกฤษจึงทาํใหนักเรียนไดเกิดทักษะการแสวงหาความรู
และคนพบความรูดวยตนเองไดดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้การที่นักเรียนไดมีการฝกปฏิบตัิกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษซ้ําๆ กันทําใหนักเรียนไดเรียนรูถึงสิ่งที่ตองพฒันา  ปรับปรงุและแกไขในสิ่งที่
ผิดพลาด ในการทําโครงงานในครั้งตอไป 

 1.3 การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนได
คนควาและศึกษาดวยตนเอง  ลงมือปฏิบัติ  ตามความถนัดและความสนใจ  ทําใหนักเรียนเกิดอิสระ
ในการคิด  นักเรียนสามารถแกปญหา  จึงสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
หลักจากไดรับการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษสูงขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุธาทิพย  
สุดหนองบัว (2545: บทคัดยอ)  ท่ีวา  “การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษชวยสงเสริมให
นักเรียนพัฒนาทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  นอกจากนั้นในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงานยังชวยพัฒนาตัวผูเรียนในหลายๆ ดาน  ไดแก  พัฒนาทักษะการ
พูด  ทักษะการปฏิบัติ  การเรียนรูแบบรวมมือกัน และสงเสริมอิสระในการเรียนรู” 

 1.4  การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  นักเรียนไดศึกษาและคนพบองคความรูดวยตนเอง  สอดคลองกับการจัดการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง  ดังที่วัฒนาพร  ระงับทุกข (2545 : 11) ที่กลาววา  การที่ผูเรียนมีบทบาทเปน
ผูกระทํา  จะทําใหเกิดความพรอมและความกระตือรือรนท่ีจะเรียนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นดวย  และจากการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษยังเปนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ทฤษฎีการสรางองคความรู (Constructivist)  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 12)  กลาววา  การ
เรียนรูโดยการสรางองคความรูเปนวิธีการเรียนรูที่ผูเรียนตองแสวงหาความรู  และทําความเขาใจ
โดยนําความรูเดิมที่มีอยูมาเช่ือมโยง  ตรวจสอบกับสิ่งที่พบใหมและสรางเปนความรูดวยตนเอง 

2.  นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองสูงขึ้นหลังจากการปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริงรอบท่ี 1 และรอบที่ 2  ทั้งนี้เปน
ผลมาจาก 

2.1  การปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยนักเรียน
แตละกลุมรวมมือกันคนควาหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ และแกปญหา  นักเรียน
สามารถเลือกเลือกเรื่องท่ีนักเรียนสนใจในการศึกษา  ทําการศึกษาคนควา  ลงมือปฏิบัติและ
ตัดสินใจในการเลือกวิธีการทํางานดวยตนเอง  ใชวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเองทั้งในและนอก
เวลาเรียน  เพื่อศึกษาคนควาหาคําตอบที่ตนเองสงสัยหรือทําการศึกษา  โดยมีครูเปนผูคอยให
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คําปรึกษาและแนะนํา  เพื่อใหบรรลุจุดหมายที่ตั้งไว  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษมีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง  ผูเรียนไดเชื่อมโยงองคความรู
จริง  โดยนําความรูที่ไดจากหองเรียนไปประยุกตหรือปฏิบัติจริงและพัฒนาความรับผิดชอบกรม
วิชาการ (2544: 154)   จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เปนการชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  เปนการทาทายความสามารถของนักเรียนเอง  ซ่ึง
สงผลใหนักเรียนสนใจและอยากคนหาความรูใหมดวยตนเองจึงสงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการทักษะ
การแสวงหาความรูเพิ่มขึ้นและประกอบกับการไดฝกปฏบัิติโครงงานภาษาอังกฤษตามวิธีการปฏิบัติ
ท่ีซ้ํากัน  จึงทําใหนักเรียนสามารถไดพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น 

2,2  การประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจากการประเมินตามสภาพจริง ที่ใช
เกณฑการวัดแบบรูบริค (Rubric Score)  บรรยายออกเปนมาตราวัด (Scale) ใหคะแนนแบบแยก
องคประกอบ  จากการวิจัยผูวิจัยไดทําการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  ประกอบการตรวจผลงาน
นักเรียนตลอดระยะการปฏิบัติโครงงานภาษาอังกฤษทั้งรอบท่ีหนึ่งและรอบที่สอง และประกอบกับ
การแจงผลการประเมินและสารสนเทศยอนกลับที่มีผลที่เปนตามสภาพจริงใหนักเรียนทราบ  ทําให
ทราบถึงพัฒนาการของตนเองวาเกิดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองหรือไม  มากหรือนอย
เพียงใด เพื่อที่นักเรียนจะไดนําไปพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น    ซึ่งการประเมินตามสภาพ
จริงเปนการประเมินที่เปดโอกาสใหนักเรียนและครูสะทอนเปาหมาย  และแนวทางในการประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี (กรมวิชาการ. 2542 : 10)  ดังนั้นผูวิจัยจึงสามารถนําผลการประเมินตาม
สภาพจริงในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษในครั้งแรกมาเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนแตละกลุม  จึงสงผลใหนักเรียนมีทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเองจากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษในรอบที่สอง สูงขึ้นกวา
การปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบที่หน่ึง  

ขอเสนอแนะ 
 การวิจยัในคร้ังนี้  ผูวจิัยมีขอเสนอแนะทีจ่ะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการศึกษา
คนควาตอไป  ดังนี้ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   
     1.1  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนสามารถพัฒนาและสงเสริมให
นักเรียนได  โดยครูผูสอนจะตองสนใจและใหคําแนะนํานักเรียนอยางใกลชิด  ครูผูสอนจะชวยให
ผูเรียนเกิดทักษะในดานนี้เพิ่มขึ้น  ครูควรจัดกิจกรรมที่ใหมีการคนความากๆ มีกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลาย  หนังสือ  อินเตอรเน็ต จะเปนสื่อที่สําคัญที่จูงใจใหนักเรียนเกิดการฝกทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเองมากขึ้น 
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     1.2  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนสามารถสงเสริมและพัฒนาได  
ครูผูสอนจะตองใชเวลาและความอดทน  ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนรูจักการคิด  วิเคราะหและ
แกปญหาดวยตัวอง  ประกอบกับครูตองมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย  และนาสนใจ  
     1.3  การปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความ
หลากหลายและเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ทักษะ
ทางภาษา  ที่จะสงผลใหเกิดการเรียนรูตอไป 
     1.4  การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษจะใหเกิดประสิทธิผลมากขึ้น  ผูสอนจะตอง
ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง  สืบคนความรูดวยตนเอง  ครูเปนผูแนะนําและให
ขอเสนอแนะกับนักเรียน  ซึ่งการที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองจะสงผลใหนักเรียนได
พัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
     1.5  การออกแบบวิธีการวัดในกระบวนการประเมินผลตามสภาพจริง  เครื่องมือการวัด
และประเมินผลท่ีใชตองไมมากจนเกินไป  เพราะจะทําใหผูเรียนและผูสอนมีกิจกรรมที่เกิดจากการ
วัดและประเมินผลมากทําใหกิจกรรมการเรียนรูดําเนินการไมทันตามเวลาที่กําหนด 
     1.6  การสรางเกณฑในการใหคะแนนไมควรใหระดับ 0 เพราะในการปฏิบัติจริง นักเรียน
ทุกคนเกิดการเรียนรูและสามารถปฏิบัติไดเกณฑขั้นต่ําควรเร่ิมตั้งแต 1    
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
          2.1  ควรนํารูปแบบการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ  ไปศึกษาผลในดานตางๆ 
เชน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดแกปญหา ความสามารถในการจัดการความรู  
ความคิดสรางสรรคและความเชื่อม่ันในตนเอง  
                   2.2  ควรทําการวัดเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  เพื่อจะทําใหทราบวาผูเรียนมี
เจตคติตอการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษอยางไร 
                  2.3  ควรนําตัวแปรอิสระที่เปนคุณลักษณะของนักเรียนเขามารวมศึกษา  เชน  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และเจตคติของนักเรียน  เพื่อจะไดมีสารสนเทศของ
การวิจัยที่มีประโยชนตอการนําไปประยุกตใชไดเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 149

บรรณานุกรม 
 

กมลรัตน หลาสุวงษ. (2529). การศึกษาบุคคลเปนรายกรณี. กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

กรมวิชาการ. (2539). กระบวนการพัฒนาแฟมผลงานของนักเรียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา 
  ลาดพราว. 

_______ (2544ก). คูมือการจัดสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 
   คณิตศาสตร. กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและครุภัณฑ. 
_______ (2546). การจัดสาระการเรียนรูกลุมภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา 
           ลาดพราว. 
_______ (2546). การจัดสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ 

  กระทรวงศึกษาธิการ. 
กอบแกว  วิมานจันทร. (2542). ภาษาประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ 

  นักเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน. วิทยานิพนธ (ศึกษาศาสตร – การสอน) กรุงเทพฯ : 
  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ถายเอกสาร. 

กุศยา  แสงเดช. (2543). การสอนแบบโครงงาน.ในงานวิจัยในชั้นเรียน. หนา 84. ม.ป.พ. 
_______ (2545). ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสําหรับครูประถมศึกษา.กรุงเทพฯ : แม็ค.   
กระทรวงศึกษาธิการ. (2544).  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ :  
   องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 
ขจิต  ฝอยทอง. (2549, กุมภาพันธ). การจัดการสอนดวยโครงงานภาษาอังกฤษ. NewSchool. 

  8(93):58-59. 
ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล. (2541). โครงงานคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพ 

  วิชาการ. 
ชาตรี  เกิดธรรม. (2547). เทคนิคการสอนแบบโครงงาน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 
จันทรา  พวงยอด.  (2543).  การพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

  โรงเรียนพุทธจักรวิทยา  โดยใชกิจกรรมและเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง.   
  ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  (การวัดผลการศึกษา).  กรุงเทพฯ:  บัณฑิตวทิยาลัย   
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร 

จิราภรณ  ศิริทวี (2542,สิงหาคม). โครงงานทางเลือกใหมของการสรางปญญาชน.  
  วารสารวิชาการ. 2(8) : 33-38. 
 
 



 150

ดี  สูงสวาง. (2546).  การสงเสริมความสามารถและเจตคตใินการแสวงหาความรูของนักเรียน 
  ชั้นประถมศกึษาปที6่ โดยใชกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนและ 
  ธรรมชาติ. วทิยานิพนธ ค.ม.(ประถมศึกษา). กรุงเทพฯ:บัณฑติวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 
  มหาวิทยาลยั.ถายเอกสาร. 

ทรงศรี  ตุนทอง.  (2545).  พัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงของนักเรียน.   
  ปริญญานิพนธ  กศ.ด.  (การทดสอบและการวัดผลการศึกษา).  กรุงเทพฯ:  บัณฑิต 
  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ธีระชัย  ปูรณโชติ. (2531). การสอนกิจกรรมโครงงาน คูมือสําหรับครู. กรุงเทพฯ :  โรงเพิมพ 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

นฤมล  ยุตาคม. (2543: พฤษภาคม - สิงหาคม). การเรียนรูโดยการทําโครงงาน. 
  วารสาร. 15(2) : 35.  

บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. (2547).  การวัดประเมินการเรียนรู(การวดัประเมินแนวใหม).  
   กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 1(11):43. 
ประเสริฐ  ศศธิรโรจนชัย.  (2548).  การประเมินตามสภาพจริง  แฟมสะสมงาน การวัดผลการ 

   ปฏิบตัิงาน และโครงงาน.  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต 
  พระนครใต. 

ปรีชา  คัมภีรปกรณ.  (2533).  เอกสารการสอนชุดวิชากิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว. 
  นนทบุรี:มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ปรุง  พวงนัดดา. (2541, พฤศจิกายน). สอนภาษาอังกฤษกันเถอะ.  วิชาการ.  
พจนา  ทรัพยสมาน.  (2549).  การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรยีนแสวงหาความรูและคนพบความรู 

   ดวยตนเอง.  กรุงเทพฯ:   สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
พรรณีย  บัวโต. (2542).  ภาษาอังกฤษโครงงาน. วารสารวิชาการ, 2 (8). 
พิมพันธ  เดชะคุปต;  และพเยาว  ยินดีสุข. (2548).  ทักษะ 5 Cเพ่ือการพัฒนาหนวยการเรียนรู
    และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพจุฬาลงกรณ 

  มหาวิทยาลยั.  
ภาวนา  ภูมิศรีสะอาด. (2533). การศึกษาการจัดกิจกรรมสรางเสริมวิธีการแสวงหาความรูใน 

กลุมสํานักงานคณะกรรมการการประถมสกึษาแหงชาติ สําหรับนักเรียนชั้น 
  ประถมศึกษาปที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ ค.ม.(ประถมศกึษา). กรุงเทพฯ 
  : บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร. 

มาลัย  สิงหะ. (2542). การสอนแบบโครงงาน. กรุงเทพฯ : ดับบลวิ. เจ.พร็อพเพอตี้. 
มาลี  จุฑา. (2544). จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : อักษราการพิมพ. 
มาโนช  ตันชวนิชย. (2537, พฤษภาคม). การศึกษาความคดิรวบยอดทางจริยธรรมของ 



 151

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จําแนกตามเพศ 
  ของนักเรียนและอาชีพของผูปกครอง. วารสารศึกษาศาสตร มข. 53) : 45 – 46. 
 

เยาวพา  เดชะคุปต. (2544, เมษายน). การทําโครงงานชั้นเด็กเล็ก.วารสารการศกึษาปฐมวัย. 
  5(2):9-13. 

รัตติกาล  สุทธิสวัสดิ์กุล.  (2547). การพัฒนาทักษะดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น 
   ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชการสอนแบบโครงงาน. สารนิพนธ ศศ.ม. (การสอน 
   ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ). มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ.  
   ถายเอกสาร. 
รุจิรัตน  รุงหัวไผ. (2549). การศึกษาความสามารถในการทําโครงงานคณิตศาสตร  ทักษะการ 

  แสวงหาความรูดวยตนเองและเจตคตติอวิชาคณติศาสตร  ของนักเรียนชั้น 
  มัธยมศึกษาปที่ 2 จากการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร. วทิยานิพนธ กศม.  
  (การวิจัยและสถิตทิางการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑติวทิยาลัยมหาวิทยาลยัศร ี
  นครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

ลัดดา  ภูเกียรติ.  การสอนโดยการใชโครงงาน. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการ 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสําหรับครูประจําการ  เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู  
สําหรับครูยุคใหม ครั้งที่ 1. 21 สิงหาคม 2542. 

_______ (2543).  โครงงานเพื่อการเรียนรู : หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรม.  
   กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ลวน  สายยศ ;  และอังคณา  สายยศ. (2539).  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 5.  
   กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.  
_______  (2540).  สถิตวิทิยาทางการวจัิย. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.  
_______ (2543).  เทคนิคการวัดผลการเรียนรู. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก.  
วัฒนพร  ระงับทุกข. (2545, มีนาคม). เทคนิคและการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน 

  สําคัญตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟก. 
วิชัย  วงษใหญ. (2541).  กระบวนทัศนใหม : การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาศักยภาพของบุคคล.  

  คูมือพัฒนาโรงเรียนดานการเรียนรู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.  
วิจิตรา  คํายัง.  (2546).  สอนและวัดผลเพื่อพัฒนาการคิด.  กรุงเทพฯ. :  แสงจันทรการพิมพ. 
วิรัตน  บวัขาว. (2544, กันยายน). โครงงาน:กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. 

  วารสาร. 4(9) : 8 - 11.  
 



 152

วิโรจน  วัฒนานิมิตกูล. (2540). การพัฒนาและประเมินรูปแบบการสอนโดยใชสาระอิงบริบท 
  เพ่ือสงเสริมความใฝรูของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา. วิทยานิพนธ ค.ม. 
  (ประถมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร. 

วารี  ถิระจิตร. (2534). การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ :  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศิริพร  หงษพันธุ. (2542). การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอมศึกษาใน 
  โรงเรียน. กรุงเทพฯ. 

สงบ  ลักษณะ.  (2546).  การวัดประเมินตามสภาพจริง  สืบคนเม่ือ  3 พฤษภาคม  2549,จาก 
             http://www.moe.go.th. 
สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2546). การจัดสาระการเรียนรูกลุม 
   วิทยาศาสตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ: สถาบันฯ. 
สนิท  เจริญธรรม.  (2546. พฤษภาคม-มิถุนายน). การประเมินผลตามสภาพจริง. วารสารไทย 
   แลนดเอ็ดดูเคชั่น. 3(28):36-37. 
สมชาย  ม่ิงมิตร.  (2539).  ผลของการประเมินจากพอรตโฟลิโอที่มีตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

   วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5.  วทิยานิพนธ  คม.  (การวัดและ 
  ประเมินผลการศึกษา).  กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สมนึก  นนธิจันทร.  (2540).  การเรียนการสอนและการประเมินผลจากสภาพจริงโดยใชแฟม 
   สะสมงาน.  สุรินทร:  รุงธนเกียรติออฟเซ็ท. 

สมวงษ  แปลงประสพโชค ; และคนอื่นๆ.  (2544).  คูมือการสอนโครงงานคณิตศาสตร.   
   กรุงเทพฯ:  Land and Play MATHGROUP. 
สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน.  (2544).  การยึดผูเรียนเปนศนูยกลาง และการประเมินตามสภาพ 

  จริง. กรุงเทพฯ :  เชียงใหมโรงพิมพและศิลป. 
สมศักดิ์  สินธุระเวชญ.  (2545).  การวัดและประเมินผลการเรียนรู.  กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพ 

  วัฒนาพานิช. 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). (2545). โครงงานกลุมทักษะคณิตศาสตร ระดับ 

  ประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : สถาบันฯ. 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.(2550).  
   แนวทางการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.1 , ปพ.2  และปพ.3.กรุงเทพฯ:   
   กระทรวงศึกษาธิการ 
สิปปนนท  เกตุทัต.(2541,กุมภาพันธ). การศึกษาคือการเรียนรูตลอดชีวิต. วารสารการศึกษา 
   นอกโรงเรียน. :5-7  



 153

สีไพร  อินออน.  (2541).  การศึกษาผลสัมฤทธิท์างดานการอานของนักเรียนโดยใชการประเมิน
   แฟมสะสมงานระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา.   

 วิทยานิพนธ  ศศ.ม.  (ศึกษาศาสตร – การสอน)  กรุงเทพฯ:  บัณฑิตวทิยาลัย   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  ถายเอกสาร.  

สุพล  วังสินธ. (2543,กันยายน). การจัดกิจกรรมการเรียนรูสูโครงงาน. วารสารวิชาการ. 3(9) : 
 11-15. 
ส.  วาสนา  ประวาลพฤกษ.  (2539).  การวัดผลจากการปฏิบตัิจริง.  สารพัฒนาหลักสูตร.   

15(125): 46-51. 
สุภาพร  เสียงเรืองแสง. (2540) ผลการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรที่มีตอ 
   ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความคิดสรางสรรค และความสามารถในการแกปญหา 
   วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การ 
   มัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
   ถายเอกสาร.   
สุธาทิพย  สุดหนองบัว. (2545).  การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่6 โดยใชโครงงาน. ปริญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 
   ขอนแกน  บัณฑิตวทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน.  ถายเอกสาร.  
สุวิมล  วองวาณิช.  (2546).  การประเมินการเรียนรูแนวใหม.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพแหงจุฬา 

  ลงกรณมหาวิทยาลัย.  
สุพล  วังสินธุ. (2543,มิถุนายน). โครงงาน : การเรียนรูสูป 2000. วารสารวิชาการ. 3(6):9-16.    
_______ (2543,กันยายน). การจัดกิจกรรมการเรียนรสูโครงงาน.วารสารวิชาการ. 3(9):11-15   
สุเมธตา  งามชัด. (2548). ผลการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานที่มีตอความสามารถดานการ 
   คิดของนักเรียน ชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) โรงเรียนบานหลุบคา  สังกัด 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2. ปริญญานิพนธ ศศ.ม. (การสอน 
   ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
   ถายเอกสาร.     
สุวัฒน  มุทธเมทธา. (2522). การเรียนการสอนปจจุบัน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
สุวิทย  มูลคํา.  (2541).  แฟมสะสมงาน.  พิมพครั้งที่ 8.  กรุงเทพฯ:  ทีพีพรินท. 
 
 
 
 



 154

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ.  (2539).  การวัดประเมินผลในชั้นเรียน 
  กลุมการงานพื้นฐานอาชีพตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521. 

 (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.2533).  เอกสารกองวิชาการลําดบัที่  15/2539.  กรุงเทพฯ:  
 โรงพิมพคุรุสภา  ลาดพราว.       

_______ (2540).  การวัดและประเมินผลในสภาพที่แทจริงของนักเรียน.  กรุงเทพฯ:       
   โรงพิมพคุรุสภา  ลาดพราว.   
_______ (2542). แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุ   
สภาลาดพราว. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ. (2548).การวดัผลอิง   
   มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 กลุมสาระ
   การเรียนรูภาษาตางประเทศ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสนิคาและพัสดภัุณฑ 
   (ร.ส.พ.). 
_______  (2548).  การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้น   
พ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ   
พัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.). 
องอาจ  นัยพัฒน. (2548). วิธวีิทยาการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตรและ 
   สังคมศาสตร. กรุงเทพฯ : สามลดา.   
อัญชลี  สิรินทรวราวงศ. (2543). สอนวิทยาศาสตรอยางไรในระดับมัธยมศึกษา. 
   กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.   
อัญชลี  ไสยวรรณ. (2548). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู 
   สําหรับเด็กปฐมวยั. วิทยานิพนธ กศด. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑติ 
   วิทยาลัยมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
อุทุมพร  จามรมาน.(2540).  การตีคาที่แทจริงของผูเรียนเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : 
   ฟนน่ีพับบลชิชิ่ง. 
Browing, Arthetta Jane.  (1999).  “Questions  of  equity:  Kentucky  authentic   

 assessment  reading  and  mathematics  results  compared  by  sex  and   
 location”.  In  Dixxertation  Abstracts  International.  60(11A) :  151. 

Eyring , Janet Louise. (1990). Teacher Experiences and Student Responses in ESL 
   Project Work Instruction : A Case Study.  Dissertation Abstract, Ph.D.  
   Los Angeles : University of California.   
Fried–Booth, Diana L.  (1987). Project work. 2nd ed. Oxford : Oxford University. 



 155

Kathz , Littian G and Chard , Sulvia C. (1994). Engaging Children’s minds :   
   The Projects Approach.   
Maggi, Sokolik & Anthea, Tillyer. (1999). Looking at Student Projects as Teacher and  
   Evaluation Devices (part I) Newsletter : University of Carolina.     
Price  ,  Jon  William.  (1998).  “Authentic Assessment and its results in a middle school  
   Classroom”.  In Masters  Abstracts international.  37(1) : 151. 
Simon, S.D.  (1996).  Form  Neo – Brhaviorism  to  social  Constructivism:  the   

Paradigmatic  Evoluation.  (Online).  Available:  http: //  www.cc.emory.  edu/ 
Education/mfp/simon.html. 

Tricia Hedge. Key concept in ELT. ELT Journal(serial online) 1993 July (eited 2001 May 
   8). Available from : http://oup.co.uk/eltj/hdb/volume-47/Issue-03/. (ELT Journal 
   Volume 47/3 July 1993)  
Vlaskamp , D.C.  (1994 , January).  “Enhancement of student Learning Through a  
   Portfolio Process”.  In  Pissertation  Abstract  International.  55(7)  :  1821 A. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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รายการภาคผนวก 
 ก รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 ข เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1  แบบทดสอบวัดทกัษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
1.2  แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
1.3  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.4  แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม 
1.5  แบบประเมินการทํางานกลุม 
1.7  คุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู 
       ดวยตนเอง 

 ค 1.  แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 

2. คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 

3. คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวดัทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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รายนามผูเชีย่วชาญที่ตรวจสอบแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห 
 
1.  รองศาสตราจารยนิภา  ศรีไพโรจน ภาควิชาการวดัผลและการวจัิย  คณะศึกษาศาสตร 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.  อาจารยชวลติ  รวยอาจิณ  ภาควิชาการวดัผลและการวจัิย  คณะศึกษาศาสตร 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.  นายอุดมศักดิ์  นาดี   นักวิชาการศกึษา  8  ว  สํานักการศึกษา   

กรุงเทพมหานคร 
4.  นางสาวถวิล  จันทรสวาง  นักวิชาการศกึษา  7  ว  สํานักการศึกษา   

กรุงเทพมหานคร 
5.  นางสาวอุมาวดี  มะคําไก  นักวิชาการศกึษา  7  ว  สํานักการศึกษา   

กรุงเทพมหานคร 
 
รายนามผูเชีย่วชาญที่ตรวจสอบแผนกิจรรมโครงงานภาษาอังกฤษและเกณฑการ
ประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
1.  นางกัลยา   สุวรรณรอด  ศึกษานิเทศก 8   
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
2.  นายกระจาย  คงสงฆ  ศึกษานิเทศก 7 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
3.  นางสาวยุพา  ชุมสนิท  ศึกษานิเทศก 7 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1  แบบทดสอบวัดทกัษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
1.2  แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
1.3  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.4  แบบประเมินการตรวจใบกิจกรรม 
1.5  แบบประเมินการทํางานกลุม 
1.7  คุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู 

                                 ดวยตนเอง 
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คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานสถานการณที่กําหนดให  แลวตอบคําถาม  
 

 
 
 1.   การกําหนดปญหาในการสืบคนความรู 
  1.1  จากสถานการณขางตน  ประเด็นสําคัญที่นักเรียนตองทําการคนควา            
มีอะไรบาง 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
  

1.2  นักเรียนสามารถกําหนดขอบเขตของการคนหาคําศัพทเก่ียวกับ
ผลไมใหชัดเจนไดอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
 
 

แบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

แตงกวาไดเรียนรูคําศัพทเก่ียวกับผลไม
ของไทยและผลไมตางประเทศ ทําใหแตงกวา
ตองการทราบคําศัพทตางๆ เก่ียวกับผลไมของ
ไทยและตางประเทศมากขึ้น  เพื่อรวบรวมไวใช
ใหเปนประโยชนตอการเรียนภาษาอังกฤษ
ตอไป  ถานักเรียนเปนแตงกวานักเรียนจะมี
วิ ธีการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
อยางไร   

1. 
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 2.  การวางแผนในการสืบคนความรู 
  2.1  จากคําถามขอ 1.1  จงบอกชื่อเรื่องที่นักเรียนจะทําการสืบคนความรู 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

2.2  สื่อที่นักเรียนควรนํามาใชในการสืบคนความรูในครั้งน้ีคืออะไรบาง  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

2.3  จากคําถามขอ  2.1  นักเรียนสามารถสืบคนความรูไดจากที่ใดไดบาง   
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
2.4  ใหนักเรียนวางแผนในการสืบคนความรูโดยบอกวิธีการดําเนินการ

สืบคนความรูเปนขอๆ ตัง้แตเร่ิมตนจนกระทั่งงานสําเร็จ  
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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2.5    นักเรียนเร่ิมตนและสิ้นสุดการสืบคนความรูเมื่อไรและใชระยะเวลา
ทั้งหมดเทาไรในการสืบคนความรูในครั้งน้ี 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 
3.  การดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว 

ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงตามขั้นตอนในการสืบคนความรูตาม
แผนการที่นักเรียนกําหนดไวตามขอ 2 การวางแผนในการสืบคนความรู  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 4.  การวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู 
  จากการลงมอืปฏิบัติในขอ 3  นักเรียนสามารถจําแนก จัดกลุม  หรือ
จัดลําดับขอมูลที่ไดจากการสืบคนความรูในครั้งน้ีไดอยางไร จงอธิบาย  
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 5.  การสรุปผลจากการสืบคนความรู  และบันทึกจดัเก็บ 
  5.1  นักเรียนสามารถสรปุผลขอมูลที่ไดจากการสืบคนความรูในคร้ังน้ี
อยางไร  จงอธิบาย 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
  5.2  ขอมูลทีนั่กเรียนไดทาํการสืบคนความรูมาทั้งหมด  นักเรียนจะมี
วิธีการบันทกึและจัดเก็บความรูที่นักเรียนไดรับอยางไร 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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  1.   การกําหนดปญหาในการสืบคนความรู 
  1.1  จากสถานการณขางตน  คนประเด็นสําคัญที่นักเรียนตอง
ทําการคนควา     มีอะไรบาง 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
1.2  นักเรียนสามารถกําหนดขอบเขตของการคนหาประเทศตางๆ ให

ชัดเจนไดอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

2. 

นทีตองการคนควาหาขอมูลเก่ียวกบัประเทศเพือ่น
บานเปนภาษาอังกฤษโดยขอมูลที่ตองการทราบ ไดแก  ชื่อ
ประเทศ   เมืองหลวง  เชือ้ชาติ    ถานักเรียนเปนนทีนักเรียน
จะดําเนินการอยางไร 
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 2.  การวางแผนในการสืบคนความรู 
  2.1  จากคําถามขอ 1.1  จงบอกชื่อเรื่องที่นักเรียนจะทําการสืบคนความรู 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
2.2  สื่อที่นักเรียนควรนํามาใชในการสืบคนความรูในครั้งน้ีคืออะไรบาง        

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
2.3  จากคาํถามขอ  2.1  นักเรียนสามารถสืบคนความรูไดจากที่ใดไดบาง   

 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
2.4  ใหนักเรียนวางแผนในการสืบคนความรูโดยบอกวิธีการดําเนินการ

สืบคนความรูเปนขอๆ ตัง้แตเร่ิมตนจนกระทั่งงานสําเร็จ  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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2.5    นักเรียนเร่ิมตนและสิ้นสุดการสืบคนความรูเมื่อไรและใชระยะเวลา
ทั้งหมดเทาไรในการสืบคนความรูในครั้งน้ี 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 

3.  การดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว 
ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงตามขั้นตอนในการสืบคนความรูตาม

แผนการที่นักเรียนกําหนดไวตามขอ 2 การวางแผนในการสบืคนความรู  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 4.  การวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู 
  จากการลงมอืปฏิบัติในขอ 3  นักเรียนสามารถจําแนก จัดกลุม  หรือ
จัดลําดับขอมูลที่ไดจากการสืบคนความรูในครั้งน้ีไดอยางไร จงอธิบาย  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
 5.  การสรุปผลจากการสืบคนความรู  และบันทึกจดัเก็บ 
  5.1  นักเรียนสามารถสรุปผลขอมูลที่ไดจากการสืบคนความรูในคร้ังน้ี
อยางไร จงอธิบาย 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
   

5.2  ขอมูลทีนั่กเรียนไดทาํการสืบคนความรูมาทั้งหมด  นักเรียนจะมี
วิธีการบันทกึและจัดเก็บความรูที่นักเรียนไดรับอยางไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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แบบประเมนิทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ดานการกําหนดปญหาในการสืบคนความรู 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อกลุม 

พฤติกรรมที่แสดง 

รวม
คะแนน 

12 

การตั้ง
ประเด็น
คนควา 

การกําหนด
ขอบเขต
ของ

ประเด็นใน
การคนควา 

การอธิบาย
ประเด็นใน
การคนควา 

การแสดง
ความ

คิดเห็นตอ
ประเด็นที่
คนควา 

3 3 3 3 

       

       

       

 
แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

ดานการวางแผนในการสืบคนความรู 

ลําดับ
ที่ ชื่อกลุม 

พฤติกรรมที่แสดง 

รวม
คะแนน 

12 

เรื่องที่ทํา
การ 

คนควา 

สื่อที่ทําการ 
คนควา 

สถานที ่
ที่ใชใน 

การคนควา 

วิธีการ
ดําเนินการ 

3 3 3 3 
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แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ดานการดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว 

ลําดับ
ที่ ชื่อกลุม 

พฤติกรรมที่แสดง 

รวม
คะแนน 

12 

ขั้นตอนการ
ดําเนินการ 

การปฏิบัติ
ตามขั้นตอน
ที่วางแผนไว 

ความ
ถูกตองของ
ขอมูลที่
คนควา 

ความ
รวมมือใน

การ
ดําเนินการ 

3 3 3 3 

       

       

       

 
 

แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ดานการวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อกลุม 

พฤติกรรมที่แสดง 

รวม
คะแนน 

12 

ความ 
สามารถใน
การจําแนก 
จัดกลุม 
จัดลําดับ 

องคประ 
กอบของ

ขอมูลในการ
วิเคราะห 

ความสัมพัน
ธของขอมูล
ที่วิเคราะห 

การอธิบาย
ขอมูลจาก

การ
วิเคราะห 

3 3 3 3 
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แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ดานการสรุปผลการสืบคนความรูและการบันทึกจัดเกบ็ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อกลุม 

พฤติกรรมที่แสดง 
รวม

คะแนน 
12 

การอภิปราย
ผลการ
ทดลอง 

การสรุปผล
จากการ
คนควา 

การบันทึก
จัดเก็บเปน
เอกสาร 

ความ
สมบูรณใน
การจัดเก็บ 

3 3 3 3 

       

       

       

 
 

แบบสรุปผลการประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

ลําดับ
ที่ ชื่อกลุม 

ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
 
รวม 

 
  60 

ระดับ 

การ
กําหนด
ปญหา 

การ
วางแผน 

การ
ดําเนิน 
การ 

การ
วิเคราะห
ขอมูล 

การ
สรุปผล
และ

จัดเก็บ 
12 12 12 12 12 

         
         
         
 รวมเฉลีย่        
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ระดับทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 

4 ดีเยี่ยม 80 – 100 
3.5 ดีมาก 75 – 79 
3 ดี 70 – 74 

2.5 คอนขางดี 65 – 69 
2 นาพอใจ 60 – 64 

1.5 พอใช 55 – 59 
1 ผานเกณฑขั้นต่ํา 50 – 54 
0 ต่ํากวาเกณฑ 0 - 49 

 
ที่มา : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). เอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.1 , ปพ.2  และปพ.3.  หนา 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 
 

 

แบบประเมนิคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

กลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ความรับผิดชอบ ความมีระเบยีบ
วินัย 

ความรวมมอืใน
การทํางาน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
          
          
          
          
          
          
          
          

 
เกณฑการใหคะแนน 

ดานความรับผิดชอบ 

คะแนน 

ความหมาย 
คุณลักษณะที่ปรากฏ 

3 
ดีมาก 

-  สงงานกอนหรือตรงเวลานัดหมาย 

-  รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัตเิองจนเปนนิสัย  และ 

   แนะนําชักชวนผูอ่ืนปฏบิัติได 
2 
ดี 

-  สงงานชากวากําหนด  แตไดมาติดตอชี้แจงกับครูผูสอน  มีเหตุผล 

   รับฟงได 
-  รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัตเิองจนเปนนิสัย   

1 
พอใช 

-  สงงานชากวากําหนด   
-  ปฏิบัติงานโดยตองอาศัยการชี้แนะ  แนะนํา  ตักเตอืนหรือให 
   กําลังใจ 
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ดานความมีระเบียบวินัย 

คะแนน 

ความหมาย 
คุณลักษณะที่ปรากฏ 

3 
ดีมาก 

-  ชิ้นงานสะอาดเรียบรอย 

-  ปฏิบัตตินอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกันทุกครั้ง 
2 
ดี 

-  ชิ้นงานสวนใหญสะอาดเรียบรอย 

-  ปฏิบัตตินอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกันเปนสวนใหญ 
1 

พอใช 
-  ชิ้นงานสะอาดเรียบรอย 

-  ปฏิบัตตินอยูในขอตกลงที่กําหนดไวรวมกันเปนบางครั้งตองแนะนํา 
 

ดานการใหความรวมมือ 

คะแนน 

ความหมาย 
คุณลักษณะที่ปรากฏ 

3 
ดีมาก 

-  สมาชิกในกลุมทุกคนรวมมือกันทํางาน  มีการประสานงานที่ดี  

2 
ดี 

-  สมาชิกในกลุมทุกคนไดทาํงานที่ไดรับมอบหมายแตขาดการ
ประสานงาน 

1 
พอใช 

-  สมาชิกบางคนในกลุมไมทํางาน  ขาดการประสานงาน 
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แบบประเมนิการตรวจใบกิจกรรม 

กลุม 
รายการตรวจ 

เน้ือหา ความถูกตอง ความสะอาด การสงงาน 
2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

             
             
             
             
             
             
             

 
เกณฑการใหคะแนนการตรวจใบกจิกรรม 

 
        ระดับ  
        คะแนน 
ประเด็น 
การประเมิน 

2 1 0 

เน้ือหา 
ครอบคลุม
เน้ือหาที่เรียน 
ครบถวนสมบรูณ 

ครบคลุมเน้ือหา
ที่เรียนเปน
บางสวน 

ไมครอบคลุม
เน้ือหาที่เรียน 

ความถูกตอง
ของเนื้อหา 

เน้ือหาถูกตอง 
ครบถวน 
สมบูรณ 

เน้ือหาถูกตอง
เปนบางสวน 

เน้ือหาไมถูกตอง 
ขอมูลนอย 

ความสะอาด 

ไมมีรอยลบ  
ขีดเขี่ยน ฆา  
ลายมืออานงาย 

มีรอยลบ  
ขีด เขี่ยนฆามาก 
ลายมืออาน
คอนขางยาก 

มีรอยลบ  
ขีด เขี่ยน ฆา 
สกปรก อานยาก 
 

การสงงาน 
สงงานกอนหรือ
ตามเวลาที่
กําหนด 

สงงานตามเวลา
ที่กําหนด 

สงงานไมทัน
ตามเวลาที่
กําหนด 

 



174 
 

 

แบบประเมนิการทํางานกลุม 

กลุม 

ประเด็นการประเมิน 
การแสดงความ

คิดเห็น 
ความกระตือรือรน ทัศนคติที่ดีตอ

การทํางาน 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 

          
          
          
          
          
          
          
          

 
 

เกณฑการใหคะแนน 

การแสดงความคิดเห็น 

คะแนน 

ความหมาย 
คุณลักษณะทีป่รากฏ 

3 
ดีมาก 

-  สมาชิกทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น 

 
2 
ดี 

-  สามาชิกมากกวาครึ่งหน่ึงรวมกันแสดงความคิดเห็น 

 
1 

พอใช 
-  สมาชิกไมใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น 
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ความกระตือรือรน 

คะแนน 

ความหมาย 
คุณลักษณะทีป่รากฏ 

3 
ดีมาก 

-  ทุกคนรวมมือกันทํางานอยางเต็มที่  ทําใหชิ้นงานออกมาดีที่สุด 
 

2 
ดี 

-  สวนใหญรวมมือกันทํางาน  ทําใหชิ้นงานดีพอใช 
 

1 
พอใช 

-  สวนใหญทาํงานไมเต็มที ่ สามาชิกไมใหความรวมมือในการทํางาน
ทําใหชิ้นงานไมสมบูรณ   

 
 

ทัศนคตทิี่ดีตอการทํางาน 
คะแนน 

ความหมาย 
คุณลักษณะที่ปรากฏ 

3 
ดีมาก 

-  วางแผนรวมกัน   ทําตามขั้นตอน   
-  ยอมรับขอตกลงของกลุม  ชวยเหลือเพ่ือนในกลุม 

2 
ดี 

-  สมาชิกในกลุมสวนมากรบัผิดชอบ   
-  ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางมีความสุข 

1 
พอใช 

-  ขาดความรับผิดชอบ   
-  ทํางานที่ไดรับมอบหมายไมเสร็จ 
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คุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
                                  
คาอํานาจจําแนก (r)  และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง 
 

ขอ 
ดานที่1 ดานที่ 2 ดานที่3 ดานที่4 ดานที่ 5 

ขอที่ r ขอที่ r ขอที่ r ขอที่ r ขอที่ r 
1 1.1 .3445  2.1 .3445  3 .2113  4.1 .7474  5.1 .3445  
 1.2 .2103  2.2 .7474      5.2 .2203  
   2.3 .7474        
   2.4 .3445        
   2.5 .3122        
2 1.1 .3445  2.1 .3122  3 .3122  4.1 .7474  5.1 .3122  
 1.2 .2777  2.2 .7474      5.2 .7474 
   2.3 .3445        
   2.4 .1639        
   2.5 .3122        

คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบบั .8696 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
                 1.  แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 

2. คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 

3. คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวดัทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 

4. ผลงานจากการทําโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียน 
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แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
ระยะวางพื้นฐาน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5     ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา  2551     จํานวน  3  ชัว่โมง 

******************************************************************************************************
แผนการจัดกิจกรรมยอยชั่วโมงที่ 1 

1.  แนวคิดหลัก 
 โครงงานภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถทาง
ภาษาโดยใหนักเรียนเลือกวิธีการทํางานดวยตนเอง  มีครูเปนผูใหคําแนะนําและปรึกษา 
 จุดมุงหมายของโครงงาน  คือการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูภาษา
เกี่ยวกับหัวขอที่ตนสนใจ  เพ่ือตอบคําถามที่ตนอยากรู 
 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง    

นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานในการทําโครงงาน 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1  สามารถบอกความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษได 
 3.2  สามารถอธิบายจุดมุงหมายของโครงงานภาษาอังกฤษได 
 
4.  สาระการเรียนรู 

ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ   โครงงานภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหผูเรียนสามารถนําภาษาและทักษะทางภาษาอังกฤษมาใชไดอยางเปนรูปธรรม  โดย
นักเรียนสามารถการเลือกเรื่องที่จะทําและตัดสินใจในการเลือกวิธีทํางาน แสวงหาความรูดวย
ตนเองจากทั้งในและนอกหองเรียน  ตลอดจนจัดตารางเวลาและชิ้นงานบั้นปลายของโครงงาน
ดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูคอยใหคําปรึกษาและแนะนํานักเรียน  เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่
ตนเองสงสัย 
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จุดมุงหมายของโครงงาน 
จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมโครงงาน  คือการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาการ

เรียนรูภาษาและทักษะภาษาอังกฤษใหมๆ เกี่ยวกับหัวขอที่ตนสนใจโดยการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  และนําความรูที่ไดจากหองเรียนไปประยุกตใชหรือปฏิบัติจริง  เพ่ือตอบคําถามที่ตน
อยากรู  รูจักสรุป  และทําความเขาใจกับสิ่งที่คนพบ  และเปนการฝกใหผูเรียนพัฒนาความ
รับผิดชอบ  ความเชื่อม่ันในตนเอง 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
 5.1   สรางบรรยากาศในการเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษ  โดยการ 
   พูดคุยซักถามนักเรียน 

5.2  นักเรียนดูตัวอยางโครงงานภาษาอังกฤษและรูปแบบการเขียน  รายงานของ
โครงงาน  ครูกระตุนใหนักเรียนฝกการคิดดวยการตั้งคําถามเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษ 
เชนสิ่งที่สําคัญที่ควรมีอยูในโครงงานมี  อะไรบางใชหลักเกณฑใดในการทํา  โครงงาน
ภาษาอังกฤษ   โครงงานมีกี่ประเภท เปนตน 

5.3.  ผูเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ 3 – 4  คน เพ่ือฝกการทําโครงงานภาษาอังกฤษ 
5.4  นักเรียนฟงการนําเสนอประกอบการบรรยายจาก  Power Point  เร่ืองความหมาย

ของโครงงานและ จุดมุงหมายของโครงงาน 
5.5  นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและสรุป  เกี่ยวกับความหมายและจุดมุงหมาย

ของโครงงาน ลงในใบกิจกรรมที่ 1 สรุปความหมายและจุดมุงหมายในการทําโครงงาน   
5.6  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอเกี่ยวกับความหมายและจุดมุงหมาย

ในการทําโครงงาน 
5.7  นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษและ

จุดมุงหมายของโครงงาน 
 
6.  สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู 
 6.1  ตัวอยางโครงงานภาษาอังกฤษ 
 6.2  เน้ือหาเกี่ยวกับความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษและจุดมุงหมายของ
โครงงาน  โดยการนําเสนอดวย Power Point. 
 6.3  ใบกิจกรรมที่ 1  สรุปความหมายและจุดมุงหมายในการทําโครงงาน  
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7.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล 
สามารถบอกความหมายของ
โครงงานภาษาอังกฤษได 

แบบตรวจใบกิจกรรม 
ผานเกณฑรอยละ 80  ขึ้นไป 

สามารถอธิบายจุดมุงหมาย
ของโครงงานภาษาอังกฤษได แบบตรวจใบกิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
ระยะวางพื้นฐาน 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 
  ปการศึกษา 2551    จํานวน  3  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************

แผนการจัดกิจกรรมยอยชั่วโมงที่ 2 
1.  แนวคิดหลัก 
  โครงงานแบงออกเปน 2 ลกัษณะ  คือโครงงานตามสาระการเรียนรู และโครงงานตาม
ความสนใจขัน้ตอนในการทําโครงงานมีขั้นตอนดังน้ี  เลือกหัวเรื่อง วางแผน ลงมือทํา  เขียน
รายงาน  แสดงผลงาน   
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง     

นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานในการทําโครงงาน 
3.  จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1  นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการทําโครงงานได 
 3.2  นักเรียนบอกประเภทของโครงงานได 
4.  สาระการเรียนรู 
 เน้ือหาสาระเกี่ยวกับประเภทของโครงงาน 

ขั้นตอนการทาํโครงงาน 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

5.1  นักเรียนและครูรวมกันสนทนาและซักถามถึงประเภทของโครงงานวามีกี่ประเภท     
      ไดแกอะไรบาง 
5.2  นักเรียนและครูรวมกันสนทนาและแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัขั้นตอนการทํา

โครงงาน 
5.3  นักเรียนฟงการบรรยายเกี่ยวกบัประเภทของโครงงานและขั้นตอนในการทํา

โครงงานจากการนําเสนอดวย Power  Point   
5.4  นักเรียนแตละกลุมเลนเกมมาเรียงลําดับกันเถอะ โดยแตละกลุมสงตัวแทนออกมา 
       -  สงตัวแทนออกมากลุมละ 1 คน  เพ่ือมาทําการคัดเลือกขอความจากกลองเก็บ  

ขอความซึ่งมีขอความของแตละกลุมคละกัน ขอความแตละกลุมจะมีสีของ
กระดาษแตกตางกัน 

       -  เม่ือตัวแทนกลุมคนที่ 1 เลือกขอความไดครบแลว และนําขอความนั้นกลบัมาที่
กลุม และทุกคนในกลุมรวมกันเรียงลําดับขอความซึ่งเปนขั้นตอนในการทํา
โครงงานใหถกูตองตามที่ไดฟงการบรรยายไปแลว 
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       -  กลุมใดเรียงลําดับขอความเสร็จกอนจะเปนกลุมชนะ 
5.5  นักเรียนรวมกันสรุปความคิดที่ไดจากการฟงการบรรยายเกี่ยวกับประเภทของ

โครงงานและ ขั้นตอนในการทําโครงงานลงในใบกิจกรรมที่ 3  สรุปประเภทของ
โครงงานและใบกิจกรรมที่ 4  ขั้นตอนในการทําโครงงานของฉัน 

5.6  นักเรียนสงตัวแทนออกมานําเสนอและอธิบายเกี่ยวกับประเภทของโครงงานและ
ขั้นตอนในการทําโครงงาน 

5.7  นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกบัประเภทของโครงงานและขั้นตอนในการทํา
โครงงาน 

6.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
 6.1  เน้ือหาความรูเกี่ยวกบัประเภทของโครงงานและขัน้ตอนในการทาํโครงงานโดยการ
นําเสนอจาก Power Point  
 6.2  ใบกิจกรรมที่ 2 ประเภทของโครงงาน 

6.3  แผนกระดาษขอความเกี่ยวกับขั้นตอนในการทําโครงงาน (เกมมาเรียงลําดับกนั
เถอะ) 
 6.4  ใบกิจกรรมที่ 3  ขั้นตอนในการทําโครงงานของฉัน 
 
7.  การวัดและประเมินผล  

การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล
นักเรียนบอกประเภทของ
โครงงานได 

แบบประเมินการตรวจใบ
กิจกรรม 

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป นักเรียนสามารถอธิบาย 
ขั้นตอนในการทําโครงงานได 

แบบบันทึกการตรวจใบ
กิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
ระยะวางพื้นฐาน 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 
  ปการศึกษา 2551    จํานวน  3  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************

แผนการจัดกิจกรรมยอยชั่วโมงที่ 3 
1.  แนวคิดหลัก 

 การทําเคาโครงของโครงงานประกอบดวยชื่อโครงงาน ชื่อผูทํา  อาจารยที่ปรึกษา  
ระยะเวลาดําเนินงาน    ที่มาและความสําคัญ  หลักการและเหตผุล  วตัถุประสงค  สมมติฐาน  
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลที่คาดวาจะไดรับ  เอกสารอางอิง 

2.   ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานในการทําโครงงาน 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 

 3.1  นักเรียนสามารถอธิบายสวนประกอบของเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษได 

  3.2  มีทักษะการทํางานกลุม 

 3.3  มีความรบัผิดชอบและตั้งใจทํากิจกรรม 

4. สาระการเรียนรู 

 เน้ือหาความรูเกี่ยวกับเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ 

5.  กิจกรรมการเรียนรู 

 5.1  นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับขั้นตอนในการทําโครงงานโดยการอภิปรายและสนทนา
กับคร ู

 5.2  นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ 

          5.3  นักเรียนศึกษาตัวอยางเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ  โดยการสังเกตวธิีการ
และ  หลักการ เขียนเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ 
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          5.4  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเกี่ยวกบัหลักและวิธีการเขียนเคาโครงของโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 

          5.5  นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปหลักและวธิีการเขียนเคาโครงของโครงงาน
ภาษาอังกฤษลง   

  ในใบกิจกรรมที่ 4 รูปแบบการเขียนเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ 

5.6 นักเรียนรวมกันสรุปหลกัและวธิีการเขียนเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ 

          5.7 นักเรียนและครรูวมกันสรุปถงึความหมาย จุดมุงหมายประเภทของโครงงาน 
ขั้นตอนการทาํโครงงาน และการเขียนเคาโครงของโครงงาน 

6.  สื่อ/แหลงการเรียนรู 

 6.1  ตัวอยางเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ 

 6.2  ใบกิจกรรมที่ 4 รูปแบบการเขียนเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ 

7.  การวัดและประเมินผล 

การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล

นักเรียนสามารถอธิบาย
สวนประกอบของโครงงาน
ภาษาอังกฤษได 

แบบประเมินการทํา

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 

 
มีทักษะการทาํงานกลุม 

  

แบบประเมินทักษะการทํางาน
กลุม 

 มีความรับผิดชอบและตั้งใจ
ทํากิจกรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
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แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
ระยะเริ่มตนโครงงาน 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 
  ปการศึกษา 2551    จํานวน  3   ชั่วโมง 
******************************************************************************************************

แผนการจัดกิจกรรมยอยชั่วโมงที่ 1 
1.  แนวคิดหลัก 

 Mind Mapping หรือผังมโนทัศน คือการสรุปหัวขอหรือประเด็นสําคญัของเน้ือหาที่เรียน
เพ่ือสรุปและทบทวนความเขาใจเนื้อหาที่เรียน 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   

สามารถกําหนดเรื่องที่สนใจตามเนื้อหาการเรียนรูในการทําโครงงานได 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 

3.1  สามารถสราง Mind Mapping  สรุปประเด็นสําคญัในการกําหนดหัวเรื่องได 

 3.2 สามารถกําหนดเรื่องในการทําโครงงานได 

4.  สาระการเรียนรู 

 การสราง  Mind Mapping หรือผังมโนทัศน คือการสรุปหัวขอหรือประเด็นสําคัญของ
เน้ือหาที่เรียนเพ่ือสรุปและทบทวนความเขาใจเนื้อหาที่เรียน 

 การกําหนดเรื่องในการทําโครงงานเปนขัน้ตอนลําดับแรกในการทําโครงงาน  ดังน้ันจึง
เปนขั้นตอนทีส่ําคัญที่สุดและยากที่สุด  หัวเรื่องหรือปญหาที่จะศึกษานั้นควรใหนักเรียนเปนผู
คิดและเลือกดวยตนเอง  โดยที่หัวเรื่องของโครงงานควรมีความเฉพาะเจาะจงและชดัเจน  มุงชัด
วาจะศึกษาสิ่งใดหรือตัวแปรใด  และควรเปนเรื่องแปลกใหมซ่ึงแสดงความคิดสรางสรรคดวย 

 หัวเรื่องนี้สวนใหญจะไดมาจากความสนใจ  ความสงสัย  และความอยากรูอยากเห็นของ
นักเรียนเอง  ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเร่ืองที่ครูสอนในหองเรียนหรือนอกหองเรียน  หรือจาก
สิ่งแวดลอมใกลตัว  การอภิปรายรวมกับครูและเพ่ือนๆ การอานหนังสือหรือเอกสารตางๆ 
รวมทั้งรายการวิทยุและโทรทัศน  การไปชมงานแสดงโครงงานตางๆ หรืออาจไดแนวคิดจาก
งานอดิเรกของนักเรียน 
 ขอควรคํานึงถึงเกี่ยวกับการคัดเลือกหัวเรื่องที่จะทําโครงงาน 
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  1.1  เหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน 
  1.2  เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
  1.3  วัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใช 
  1.4  งบประมาณเพียงพอ 
  1.5  ระยะเวลาที่ทําโครงงาน 
  1.6  มีอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิรับเปนที่ปรึกษา 
  1.7  ความปลอดภัย 
  1.8  มีแหลงความรูหรือเอกสารเพียงพอที่จะศึกษา 
 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

5.1  นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องความหมาย จุดมุงหมาย ประเภท 
ขั้นตอนการทาํโครงงาน และการเขียนเคาโครงของโครงงานที่ไดเรียนไปแลว 

  5.2  นักเรียนและครูรวมกันทบทวนความรูที่ไดเรียนจากเรื่องที่เรียน 

5.3  นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายสรุปเพ่ือหาประเด็นที่สําคญัในการเรียนจาก
เรื่องที่เรียนอาจคนควาจากหนังสือที่เรียน 

 5.4  นักเรียนบันทึกสิ่งที่รวมกันอภิปรายลงในกระดาษบรูฟ เพ่ือเตรียมการนําเสนอ  

 5.5  แตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานที่ไดจัดทําขึ้น 

 6.6  นักเรียนนําขอมูลที่นําเสนอมาบันทกึลงในในกิจกรรมที่ 5 แผนผังความคิดของฉัน 

6.7  จากใบกิจกรรมที่ 5 นักเรียนแตละกลุมรวมกันคิดและเลือกหาหวัขอที่จะใชในการ
ทํา    โครงงานเกี่ยวกับเรื่อง Food and Drink   

          6.8  นักเรียนสงตวัแทนออกมานําเสนอหัวขอของโครงงานภาษาอังกฤษพรอมอธิบาย
บอกเหตุผลและแสดงความคิดเห็นตอหัวขอที่เลือกทําโครงงาน 

5.  สื่อ / แหลงเรียนรู 

 5.1  ใบกิจกรรมที่ 5 แผนผังความคิดของฉัน 
 5.2  หนังสือเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 5.3  กระดาษบรูฟ 
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6.  การวัดและประเมินผล 

การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล 

สามารถสราง Mind Mapping  
สรุปประเด็นสาํคัญในการ
กําหนดหัวเรื่องได 

 

-  แบบประเมินใบกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ 

แสวงหาความรูดานกําหนด
ปญหาในการคนควา ผานเกณฑรอยละ ผานเกณฑ

รอยละ 80 ขึน้ไป 
สามารถกําหนดเรื่องในการ
ทําโครงงานได 

แบบประเมินทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง
ดานการกําหนดปญหาในการ
สืบคนความรู 
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แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
ระยะเริ่มตนโครงงาน 

    ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 
  ปการศึกษา  2551    จํานวน  2  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************

แผนการจัดกิจกรรมยอยชั่วโมงที่ 2 
1.  แนวคิดหลัก 

เคาโครงของโครงงานประกอบดวยชื่อโครงงาน ชื่อผูทํา  อาจารยที่ปรึกษา  ระยะเวลา
ดําเนินงาน    ที่มาและความสําคัญ  หลักการและเหตผุล  วัตถุประสงค  สมมติฐาน  ขั้นตอน
การดําเนินงาน ผลที่คาดวาจะไดรับ  เอกสารอางอิง 

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง    

สามารถวางแผนการปฏิบัตงิานได 

3.  จุดประสงคการเรียนรู       

  3.1  สามารถเขียนเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษได  

3.2  มีทักษะการทํางานกลุม 

 3.3  มีความรบัผิดชอบและตั้งใจทํากิจกรรม 

4.  สาระการเรียนรู 

 การเขียนเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ รูปแบบของเคาโครงของโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 

5.  กิจกรรมการเรียนรู 

5.1  นักเรียนและครูรวมกันสนทนาวธิีการเขียนเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ  
วิธีการเขียน  

  รูปแบบการเขียน 

5.2  นักเรียนดูตัวอยางเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ 
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5.3  นักเรียนรวมกันอภิปรายและวางแผนการเขียนเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ
ตามหัวขอที่  

      ไดรวมกันกําหนดไว 

5.4  นักเรียนรวมเขียนเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษตามแผนที่กําหนดไว 

5.5  นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอเคาโครงของโครงงาน 

5.6  นักเรียนสรุปความรูดวยการเขยีนโครงงานลงในใบกิจกรรมที่ 6  การเขียนเคาโครง
ของโครงงาน 

6.  สื่อ / แหลงการเรียนรู 

 1.  ตัวอยางเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ 

  2.  ใบกิจกรรมที่ 6 การเขียนเคาโครงของโครงการภาษาอังกฤษ 

7.  การวัดและประเมินผล 

การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล

สามารถเขียนเคาโครงของ
โครงงานได 

แบบตรวจใบกิจกรรม

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 

สามารถวางแผนปฏิบัติงานได แบบประเมินทักษะการ
แสวงหาความรูดานการทํา
แผนการปฏิบตัิงาน 

มีทักษะการทาํงานกลุม แบบประเมินทักษะการทํางาน
กลุม 

มีความรับผิดชอบและตั้งใจทํา
กิจกรรม 

แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
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แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
ระยะดําเนินโครงงาน 

  ชั้นประถมศกึษาปที่ 5    ภาคเรียนที่ 1 
  ปการศึกษา  2551    จํานวน  2  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************

แผนการจัดกิจกรรมยอยชั่วโมงที่ 1 
1.  แนวคิดหลัก 
 การปฏิบัติโครงงานตองดําเนินงานตามแผนการที่กําหนดไว  การปฏิบัติงานตองทํา
ดวยความรอบคอบ มีการจดบันทึกขอมูลไวอยางละเอียด 
 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

สามารถทําโครงงานตามที่วางแผนการปฏิบัติงานตามเคาโครงงานภาษาอังกฤษได 
 
3.  จุดประสงคการเรียนรู 

 ปฏิบัติงานตามแผนและวธิีการที่กําหนดได 
  
4.  สาระการเรียนรู 
 การปฏิบัติโครงงาน 
 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

5.1  นักเรียนและครูสามารถซักถามเกี่ยวกับเคาโครงของโครงงานที่แตละกลุมไดจัดทํา
ขึ้น 

          5.2  นักเรียนทบทวนและตรวจดูเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษและขัน้ตอนในการ
ดําเนินการตามเนื้อหาสาระที่เรียน  

5.3  นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไวในเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ   

 5.4  นักเรียนลงมือดําเนินการทําโครงงานตามที่กําหนดไวตามแผนการที่เตรียมไว 
 5.5  นักเรียนแตละกลุมรายงานผลการปฏิบัติการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 

 
6.  สื่อ / แหลงการเรียนรู 
 6.1  เคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ 

6.2  หนังสือ / แหลงขอมูลที่ใหความรูตามโครงงานที่นักเรียนจะทําขึน้ 
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7.  การวัดและประเมินผล 
การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล

การปฏิบัตติามแผนและ
วิธีการที่กําหนดไว 

แบบประเมินทักษะการ
แสวงหาความรูดวยการ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
ไว 

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 
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แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
ระยะดําเนินโครงงาน 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 
  ปการศึกษา  2551    จํานวน  3  ชั่วโมง 
****************************************************************************************************** 

แผนการจัดกิจกรรมยอยชั่วโมงที่  2  
 
1. แนวคิดหลัก 
 การปฏิบัติโครงงานตองดําเนินงานตามแผนการที่กําหนดไว  การปฏิบัติงานตองทํา
ดวยความรอบคอบ มีการจดบันทึกขอมูลไวอยางละเอียด มีการจัดขอมูลอยางเปนระบบ 
 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สามารถทําโครงงานตามที่วางแผนการปฏิบัติงานตามเคาโครงงานภาษาอังกฤษที่เขียน
ได 
 
3. จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถปฏิบตัิตามแผนและวธิีการที่กําหนดไว 
 
4.  สาระการเรียนรู 
  การดําเนินการจัดทําโครงงาน 
 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 

5.1  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับวธิีการดําเนินโครงงาน และซักถามเกี่ยวกบัการทํา
โครงงานของแตละกลุม 

5.2  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาเลาถึงการดาํเนินงานที่วางไว และการ
ดําเนินงานที่ไดดําเนินการไปบางแลว 

5.3  นักเรียนวางแผนในการดําเนินการใหงานสําเร็จตามชั่วโมงที่กําหนดไว เชน การ
วางแผนการหาขอมูลที่จะทาํโครงงาน, การวางแผนจัดกระทํากับขอมูลที่ไดมา 
เปนตน 

5.4  นักเรียนลงมือดําเนินงานตามแผนการที่กําหนดไว 
5.5  นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานความกาวหนาที่ไดกระทําไป 
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6.  สื่อ / แหลงเรียนรู 
 6.1  หองสมุด 
 6.2  แหลงเรยีนรู 
 
6.  การวัดและประเมินผล 

การวัดผล  เครื่องมือที่ใช การประเมินผล
 นักเรียนสามารถปฏิบตัิตาม
แผนและวธิีการที่กําหนดไว 
 

แบบประเมินทักษะการ
แสวงหาความรูดวยการ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
ไว 

ผานเกณฑรอยละ 80  ขึ้นไป 
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แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
ระยะดําเนินโครงงาน 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 
  ปการศึกษา  2551    จํานวน  3  ชั่วโมง 
****************************************************************************************************** 

แผนการจัดกิจกรรมยอยชั่วโมงที่  3 
 
1.  แนวคิดหลัก 
 การปฏิบัติโครงงานตองดําเนินงานตามแผนการที่กําหนดไว  การปฏิบัติงานตองทํา
ดวยความรอบคอบ มีการจดบันทึกขอมูลไวอยางละเอียด มีการจัดขอมูลอยางเปนระบบ 
 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
  สามารถทําโครงงานตามที่วางแผนการปฏิบัติงานตามเคาโครงงานภาษาอังกฤษที่เรียน
ได 
 
3.  จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1  ปฏิบตัิตามแผนและวธิีการที่กําหนดได 

3.2  มีทักษะการทํางานกลุม 
 3.3  มีความรบัผิดชอบและตั้งใจทํากิจกรรม 
 
4.  สาระการเรียนรู 
 การปฏิบัติโครงงาน 
 
5. กิจกรรมการเรียนรู 

5.1  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับวธิีการดําเนินโครงงานและซักถามพูดคุยเกี่ยวกับ
การทําโครงงานของแตละกลุม 

5.2  นักเรียนสงตัวแทนออกมาเลาถึงความกาวหนาในการดําเนินงานโครงงาน
ภาษาอังกฤษตามที่วางแผนไว 

 5.3  นักเรียนวางแผนการดําเนินการตามงานที่เหลือใหเสร็จสิ้น 
5.4  นักเรียนออกมานําเสนอถึงความกาวหนาในการดําเนินงานและเสนอแผนงานที่จะ

กระทําตอไปจนกระทั่งงานเสร็จสิ้น 
  5.5  นักเรียนแตละกลุมลงมือทํางานตามแผนงานที่วางไวใหเสร็จสิน้ 
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6.  สื่อ / แหลงเรียนรู 

6.1 หองสมุด 
 6.2 แหลงเรียนรูตามขอมูลที่นักเรียนตองการสืบคนขอมูล 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
  

การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล
นักเรียนสามารถปฏิบตัิตาม
แผนและวธิีการที่กําหนดไว 
 

แบบประเมินทักษะการ
แสวงหาความรูดวยการ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
ไว 

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 
มีทักษะการทาํงานกลุม 
 

แบบประเมินทักษะการทํางาน
กลุม 

มีความรับผิดชอบและตั้งใจทํา
กิจกรรม 

แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
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แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
ระยะเสนอผลการศึกษา 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 
  ปการศึกษา  2551    จํานวน  2  ชั่วโมง 
****************************************************************************************************** 

แผนการจัดกิจกรรมยอยชั่วโมงที่  1 
 
1. แนวคิดหลัก 
 การเขียนรายงานเปนการเขียนสรุปผล รายงานผลการดําเนินโครงงานและประเมนิผล
งานตนเอง  เพ่ือผูอ่ืนทราบแนวคิด วธิีดําเนินงาน  ผลการดําเนินงานตลอดจนสรุปไดวามีผล
ตามจุดประสงคที่ตั้งไวเพียงใด 
  
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สามารถสรุปและเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษได 
 
3.  จุดประสงคการเรียนรู 
  เขียนรายงานโครงงานภาษาอังกฤษได สามารถจัดเก็บขอมูลโครงงานไดตามความ 
           เหมาะสม 
 
4.  สาระการเรียนรู 
 หลักการเขียนรายงานโครงงาน 
 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
 5.1  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษที่แตละกลุมไดดําเนินการ
เสร็จแลว 
 5.2  นักเรียนแตละกลุมทําการสังเกตและศึกษาตวัอยางรูปเลมการเขียนรายงาน
โครงงาน 
 5.3  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายหลักและวธิีการเขียนรายงานโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 

5.4  นักเรียนสังเกตและศึกษาวธิีการเขียนรายงานโครงงานภาษาอังกฤษจากการ
บรรยายและการนําเสนอ Power point   
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5.5  นักเรียนแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดและหาขอมูลเกี่ยวกบัหลักการเขยีน
รายงาน 

      โครงงานภาษาอังกฤษ เพ่ือนําไปเขียนรายงานโครงงานภาษาอังกฤษได
ดําเนินการ   

      เสร็จสิ้นแลว 
5.6  นักเรียนสรุปหลักการเขียนรายงานโครงงานภาษาอังกฤษลงในใบกิจกรรมที่ 8 

สรุปการเขียนรายงานโครงงานภาษาอังกฤษ 
          5.7  นักเรียนแตละกลุมปฏิบตัิการเขียนรายงานโครงงานภาษาอังกฤษโดยรวบรวมเปน

รูปสงรายงาน  
 
6.  สื่อ / แหลงเรียนรู   
 6.1  รูปเลมการเขียนรายงานโครงการ 
 6.2  เน้ือหาสาระการเขียนรายงานโครงงานภาษาอังกฤษจากการนําเสนอดวย Power 
point  
  6.3  ใบกิจกรรมที่ 8 สรุปการเขียนรายงานโครงงานภาษาอังกฤษ 
 6.4  หองสมุด 
 
การวัดและประเมินผล 
 

การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล
เขียนรายงานโครงงาน
ภาษาอังกฤษได 

แบบประเมินทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง
ดานการสรุปผลการสืบคน
ความรูและการจดบันทึก 

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 
สามารถจัดเก็บขอมูลโครงงาน
ไดตามความเหมาะสม 

แบบประเมินทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง
ดานการสรุปผลการสืบคน
ความรูและการจดบันทึก 
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แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
ระยะเสนอผลการศึกษา 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 
  ปการศึกษา  2551    จํานวน  2  ชั่วโมง 
****************************************************************************************************** 

แผนการจัดกิจกรรมยอยชั่วโมงที่  2   
 
1.  แนวคิดหลัก 
 การเสนอผลงานคือการนําเสนอผลงาน  เพ่ือใหผูอ่ืนทราบ อาจนําเสนอรูปแบบตางๆ
ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงงาน 
 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง    
 สามารถสรุปและเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษได 
 
3.  จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1  อธบิายหลักการและขัน้ตอนในการดําเนินงานได 
 3.2  บอกปญหาขอเสนอแนะในการทําโครงงานภาษาอังกฤษได 

3.3  มีทักษะการทํางานกลุม 
 3.4  มีความรบัผิดชอบและตั้งใจทํากิจกรรม 
 
4.  สาระการเรียนรู 
 การนําเสนอผลงานและการแสดงผลงาน 
 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
 5.1  นักเรียนและครูรวมสนทนาถึงการดําเนินการทําโครงงานภาษาอังกฤษของแตละ 
               กลุม 
 5.2  นักเรียนวางแผนเสนอลําดับ และวิธกีารนําเสนอโครงงานภาษาอังกฤษของแตละ 
                กลุม 

5.3  นักเรียนแตละกลุมดําเนินการนําเสนอโครงงานของตนเองหนาชั้นเรยีนตามทีต่กลง
ได นักเรียนกลุมที่เหลือฟงเพ่ือนนําเสนอและประเมินผลของโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 

 5.4  ครูนักเรียนที่ฟงใหคําแนะนําและเสนอแนะโครงงานของเพื่อน 
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5.5  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายถึงผลที่ไดรับ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม
การทําโครงงานภาษาอังกฤษ 

 
6.  สื่อ / แหลงเรียนรู 
 6.1  แผงโครงงานเพื่อนําเสนอ 
  6.2  รายงานโครงงานของแตละกลุม 
 
7. การวัดและประเมินผล 
 

การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล
การอธิบายหลักการและ
ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

แบบประเมินการนําเสนอ
โครงงาน 

ผานเกณฑรอยละ 80 
 เปนตนไป 

บอกปญหาขอเสนอแนะใน
การทําโครงงานภาษาอังกฤษ
ได 

แบบประเมินการตรวจใบ
กิจกรรม 

มีทักษะการทาํงานกลุม แบบประเมินทักษะการทํางาน
กลุม 

มีความรับผิดชอบและตั้งใจทํา
กิจกรรม 

แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
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แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ (รอบที่2) 
ระยะเริ่มตนโครงงาน 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 
  ปการศึกษา  2551    จํานวน  3  ชั่วโมง 
****************************************************************************************************** 

แผนการจัดกิจกรรมยอยชั่วโมงที่  1  
1.  แนวคิดหลัก 
 Mind Mapping หรือผังมโนทัศน คือการสรุปหัวขอหรือประเด็นสําคญัของเน้ือหาที่เรียน
เพ่ือสรุปและทบทวนความเขาใจเนื้อหาที่เรียน 
 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง    
 สามารถเลือกเร่ืองที่สนใจในการทําโครงงานภาษาอังกฤษและเขียนเคาโครงของ
โครงงานภาษาอังกฤษได 
 
3.  จุดประสงคการเรียนรู 
 3.1  สามารถสรางMind  Mapping  สรุปประเด็นสําคญัในการกําหนดหัวเรื่องได 

3.2  สามารถกําหนดหัวขอในการทําโครงงานได 
 
4.  สาระการเรียนรู 
 เน้ือหาเกี่ยวกบัการสราง Mind  Mapping  และกําหนดหัวขอในการทําโครงงาน 
 
5.  กิจกรรมการเรียนรู 
 5.1  นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับโครงงานที่นักเรียนไดทําการเสนอไปแลวโดย
กลาวถึงผลการประเมินโครงงานของแตละโครงงาน 

5.2  นักเรียนทบทวนโดยการอภิปรายวิธกีารเลือกหัวขอ  ขั้นตอนในการทํางาน  และ
วิธีการเขียนเคาโครงของโครงงานภาษาอังกฤษ   

5.3  นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ 3 – 4 คน  โดยไมจําเปนตองเปนกลุมเดิม
เหมือนกับการทําโครงงานในรอบแรก 

5.4  นักเรียนแตละกลุมทําการอภิปรายเพื่อคัดเลือกหัวขอที่สนใจในการทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษ โดยแตละกลุมทําการสรุปประเด็นสําคญัของเร่ืองที่ตองการศึกษาดวยการทําMind 
Mapping แลวทําการคัดเลอืกหัวขอยอยที่สนใจมาเปนหัวขอของโครงงานภาษาอังกฤษ โดย
นักเรียนทําใบกิจกรรมที่ 9  โครงงานที่ฉันสนใจ 
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5.5  แตละกลุมสงนักเรียนออกมานําเสนอหัวขอโครงงานภาษาอังกฤษตามที่กลุมสนใจ
หนาชั้นเรียน พรอมทั้งบอกเหตุผลในการตัดสินใจเลือกการทําโครงงานในครั้งน้ี  สวนนักเรียนที่
ไมไดนําเสนอใหทําการซักถามและเสนอความคิดเพิ่มเติมใหกับเพ่ือน 
 
6.  สื่อ / แหลงเรียนรู 
 6.1  หนังสือเรียน 
 6.2  ใบกิจกรรมที่ 9  โครงงานที่ฉันสนใจ 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 

การวัดผล เครื่องมือที่ใช การประเมินผล 
สามารถสรางMind  Mapping  
สรุปประเด็นสาํคัญในการ
กําหนดหัวเรื่องได 

แบบตรวจใบกิจกรรม 

ผานเกณฑรอยละ 80 เปน
ตนไป สามารถกําหนดหัวขอในการ

ทําโครงงานได 
แบบประเมินทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเองดานการ
กําหนดปญหาในการสืบคน
ความรู 

 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ(รอบที2่) 
ตั้งแตระยะเริ่มตนโครงงาน ชั่วโมงที่ 2 ถึง ระยะการนําเสนอผลการศึกษา   

ใชแผนการจดักิจกรรมเหมือนกับแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษในรอบแรก 
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คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
 
ตาราง    แบบประเมินความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
 

ขอที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิของ 

IOC 
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

1 แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 3 1 
2 จุดประสงคการเรียน   
 2.1  สอดคลองกับเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู 3 1 
 2.2  ภาษาที่ใชชัดเจน  เขาใจงาย 2 0.67 
3 เน้ือหา   
 3.1  เหมาะสมกับระดับชั้น 3 1 
 3.2  มีประโยชนตอผูเรียน 3 1 
4 กิจกรรมการเรียนรู   
 4.1  สอดคลองกับชื่อเรื่อง 2 0.67 
 4.2  กิจกรรมนาสนใจ  เราความสนใจของผูเรียน 2 0.67 
 4.3  ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 3 1 
5 สื่อ / แหลงเรียนรู   
 5.1  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 3 1 
 5.2  มีคุณภาพ นาสนใจ 2 0.67 
6 การวัดและประเมินผล   
 6.1  สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 2 0.67 
 6.2  ครอบคลมุเน้ือหา 3 1 
 6.3  เกณฑการประเมินชัดเจน 3 1 
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          คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวดัทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอที่ ขอยอย 
ผลการประเมนิของ 

IOC 
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 

1 1.1 5 1 
 1.2 5 1 
 2.1 5 1 
 2.2 5 1 
 2.3 4 .80 
 2.4 5 1 
 2.5 4 .80 
 3 5 1 
 4 4 .80 
 5.1 5 1 
 5.2 5 1 
2 1.1 5 1 
 1.2 4 .80 
 2.1 5 1 
 2.2 5 1 
 2.3 4 .80 
 2.4 5 1 
 2.5 4 .80 
 3 5 1 
 4 4 .80 
 5.1 5 1 
 5.2 5 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวจงจิตร  เลิศวัฒนาพร 

วันเดือนปเกิด 20  พฤษภาคม  2518 

สถานที่เกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถานที่อยูปจจุบัน 195  หมู 5  ตําบลภาชี อําเภอภาชี                       
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน ครู  

สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถมัภ”           

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ประวตัิการศึกษา 

      พ.ศ. 2536 มัธยมศึกษาปที่ 6   

โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ 

      พ.ศ. 2541 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)   

สาขาวิชาเอกสุขศึกษา   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

      พ.ศ. 2547 ครุศาสตรบัณฑิต  (คบ.)   

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

สถาบันราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

      พ.ศ. 2551 การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)   

สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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