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นกัรบ  บญุถาวร.  (2554).  การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษาและความสามารถ ใน     

 การคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 3 ทีเ่รียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบ 

 โครงงานกบัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การมธัยมศกึษา).   
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ชตุมิา  วฒันะคีรี, อาจารย์ ดร.ราชนัย์  บญุธิมา. 

 

 การศกึษาครัง้นีมี้จดุมุง่หมายสําคญัเพ่ือ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาและ

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานกบัการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนคริสต์ธรรมศกึษา 

เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 3 ห้องเรียน นกัเรียนทัง้หมด 

90 คน ได้มาจากวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่ (Cluster Random sampling) จํานวน 2 ห้องเรียน แตล่ะ

ห้องเรียนมีการจดันกัเรียนแบบคละกนั แล้วสุม่อยา่งงา่ยอีกครัง้หนึง่ โดยวิธีจบัสลากเป็นกลุม่ทดลองท่ี 1 

ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน จํานวน 30 คน และกลุม่ทดลองท่ี 2 ท่ีเรียนโดยการจดัการ

เรียนรู้แบบบรูณาการ จํานวน  30  คน  ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองกลุม่ละ 16 ชั่วโมง  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองครัง้นี ้คือ  แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีคา่ความเช่ือมัน่

คือ 81.08/82.64  แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ มีคา่ความเช่ือมัน่คือ 80.06/82.52 และ แบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทาง การเรียนสงัคมศกึษา มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.73 และแบบทดสอบวดัความสามารถใน

การคดิแก้ปัญหา มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.76 ใช้แบบแผนการวิจยั  Randomized Control Group Pretest-

Posttest Design วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิต ิ t-test 

 ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

 1.  นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษาโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน กบัการจดัการเรียนรู้แบบ

บรูณาการ  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาแตกตา่งกนั อยา่งไ มมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ

 2.  นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษาโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 3.  นกัเรียนท่ีเรียน สงัคมศกึษา โดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนสงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 4.  นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษาโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครง งานกบัการจดัการเรียนรู้แบบ

บรูณาการ  มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ



 5.  นกัเรียนท่ีเรียน สงัคมศกึษา โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการ

คดิแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 6.  นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษาโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ มีความสามารถในการ

คดิแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 The  purpose  of  research  was  to  study the Social Studied Achievement and ability 

to think critically of the matthayom  3  student   in Kristhamsuksa  School, Prakanong District 

BKK, Term1, academic year 2010 for 3 classes of 90 students, through instruction based on 

the Noble truth and integrated instruction. They were using Cluster Random sampling.  And 

randomly were selected again by drawing lots; divided the experimental group and control 

group with 30 students each. Group 1 was through base on the projects and group 2 was 

each room is arranged novices in mixed through base on integration instruction. Total 

duration of each group was 16 hours. The instruments used in this study 

were Achievement Test in Social Studies test with reliability of 0.73 and a test of the ability 

to think critically test with reliability of 0.76.

 The  results  of  this  study  indicated  that ; 

 The  Randomized  ControI  Group  Pretest-

Posttest  Design  was used in this research.  The data  were  analyzed  by  t-test.   

 1.  The achievement of students taught through base on the project and base on 

integration instruction were not significantiy difference  at  the .01 level. 

2.  The students taught through the project.  Achievement in Social Studies is higher than 

the previous stud

3.   The students taught through base on the project.  

ied were significantly difference at the .01 

Achievement in Social Studies 

is higher than the previous stud

 4.  The students taught through base on the project and integration instruction.  

Have difference ability

ied were significantly difference at the .01 

 to think critically

 5. The students taught through base on the project have 

 were significantly difference. 

achievement in ability in 

problem solving is higher than the previous stud

 6.  The students taught through base on the project have 

ied were significantly difference at the .01 

achievement in ability in 

problem solving higher than previous studied were significantly difference at .01 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานพินธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและการให้คําปรึกษาแนะแนวทางในการ

ทําวิจยัจาก รองศาสตราจารย์  ดร .ชตุมิา วฒันะคีรี ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์   

และ อาจารย์ ดร .ราชนัย์   บญุธิมา กรรมการควบคมุปริญญานพินธ์  ท่ีให้คําปรึกษาในการศกึษา

ค้นคว้าตลอดจนให้คําแนะนํา ในการแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ เป็นอยา่งดีย่ิง และขอขอบคณุ               

รองศาสตราจารย์ ตรูเนตร  อชัชสวสัดิ ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนธยา  ศรีบางพลี อาจารย์ ดร.สนอง  ทองปาน 

และผู้ช่ วยศาสตราจารย์ กิตตคิณุ  รุ่งเรือง ท่ีให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การทํา

ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ให้มีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้ ผู้ วิจยัขอขอบคณุอาจารย์ไว้ ณ โอกาสนีด้้วย 

 ขอขอบคณุ  อาจารย์  ดร.พลธาวิน  วชัรทรธํารง, อาจารย์กฤษนที  บญุล้อม อาจารย์ดาหรา  เหง่พุม่  

อาจารย์ดารุณี  สงัขพนัธ์  และอาจารย์วรวรรณ บญุเดช ท่ีให้ความกรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญในการ

ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ตลอดจนให้คําแนะนําและแก้ไขเคร่ืองมือในการวิจยั จนสามารถ

นําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยัได้ตามเวลาท่ีกําหนด 

 ขอกราบขอบพระคณุ พระมหากิตตพิงษ์  ภมูิรา  ท่ีคอยให้ความชว่ยเหลือ และสนบัสนนุให้

ผู้ วิจยัทําการศกึษาค้นคว้าจนสําเร็จ ขอขอบคณุ อาจารย์วีระนชุ จารวฒัน์ ท่ีคอยให้ความชว่ยเหลือ 

สนบัสนนุให้ผู้ วิจยัทําการศกึษาค้นคว้าจนสําเร็จ และขอบคณุเพ่ือนๆ น้องๆ ทกุคนท่ีให้คําปรึกษาและ

ให้กําลงัใจด้วยดีมาโดยตลอด 

 คณุคา่และประโยชน์ใดๆ ท่ีพงึมีจากปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ผู้ วิจยัขอมอบความดีทัง้หมดนัน้ 

เพ่ือตอบแทนพระคณุ บดิามารดาผู้ให้กําเนิด ท่ีได้ให้กําลงัใจและแนวทางในการดําเนินชีวิตแก่ผู้ วิจยั

เสมอมา ญาตมิติรทัง้หลาย ครู อาจารย์ และผู้ มีพระคณุทกุทา่น ท่ีได้กรุณาอบรมสัง่สอนและเป็น

กําลงัใจแก่ผู้ วิจยัในการศกึษาค้นคว้าด้วยดีตลอดมา แตห่ากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้ วิจยัขอน้อมรับ

ด้วยความเคารพอยา่งย่ิง 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคมก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่ง

มากมายในทางการคดิ การแก้ไขปัญหาของสงัคมและวฒันธรรม กลา่วคือทําให้เกิดผลกระทบโดยตรง

ตอ่วิถีการดํารงชีวิตของคนในสงัคมปัจจบุนั ยคุนีไ้ด้ช่ือวา่เป็นยคุสงัคมขา่วส ารสารสนเทศดงักลา่วจงึมี

อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของบคุคล ในการดํารงชีวิตประ จําวนัของทกุคนนัน้มีความจําเป็น ต้องเลือกสรร

สารสนเทศท่ี หลากหลายมาประยกุต์ใช้ในการคดิ การแก้ปัญหา และการตดัสินใจแม้จะมีอปุสรรคและ

ปัญหายุง่ยากซบัซ้อนจากกระบวนการของเหตแุละปัจจยัหนนุเน่ืองท่ีทําใ ห้เกิดการท้าทายการคดิ การ

แก้ปัญหาและการตดัสินใจอยา่งมีเป้าหมายด้วยการใช้เหตผุลบนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีถกูต้องครบถ้วน

ตามความเป็นจริงและกาลเวลาด้วยกระแสของเหตแุละปัจจยั จงึสามารถคดิและตดัสนิใจได้อยา่ง

ถกูต้อง ทําให้ดํารงชีวิตในสงัคมใหมไ่ด้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีคว ามสขุ กระบวนการตอ่เน่ืองวา่

อะไร ทําให้เกิดอะไรอะไรทําให้เกิดอะไรตอ่เน่ืองอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุนัน้ มีพทุธบญัญตัวิา่ “เพราะสิ่งนีมี้

สิ่งนีจ้งึมี ... เพราะสิ่งนีไ้มมี่สิ่งนีจ้งึไมมี่” (ประเวศ วะสี. 2544: 27) 

 ปัญหาของการคดิ ชว่ยเน้นผู้ เรียน  ให้ได้รับการฝึกประสบก ารณ์เพ่ือพฒันาความสามารถใน

การแก้ปัญหา  เป็นทกัษะท่ี ต้องพฒันาให้เกิดในตวัผู้ เรียน  เพ่ือนําไปใช้ในการดํารงชีวิต ดงัท่ี โพลยา 

กลา่ววา่ การแก้ปัญหาเป็นพฤตกิรรมพืน้ฐานของมนษุย์  สว่นใหญ่ท่ีสดุของความคดิขณะท่ีมนษุย์ยงัมี

สตจิะเก่ียวข้องกบัปัญหา (Polya. 1957: 221) มนษุย์มีการแก้ปัญหาอยูต่ลอดเวลาเพ่ือบรรลเุป้าหมาย

ท่ีตัง้ไว้ ความเจริญก้าวหน้าของโลกท่ีเกิดขึน้ก็เกิด จากการรู้จกัแก้ปัญหาของมนษุย์ ฟิชเชอร์  กลา่ววา่ 

ทกัษะการแก้ปัญหา เป็นทกัษะพืน้ฐานสําหรับการดําเนินชีวิตในแตล่ะวนั  สง่เสริมความสามารถใน

ระดบัตา่งๆ ท่ีจะนําไปสูก่าร ประสบความสําเร็จในชีวิต  ทกัษะการแก้ปัญหานีจ้ะสง่ผลตอ่ทกัษะอ่ืนๆ 

ได้แก่ ความคดิสร้างสรรค์  และความคดิวิจารณญาณ และสง่เสริมกลยทุธ์ตา่งๆ ได้แก่ การสงัเกต การ

ออกแบบ การตดัสินใจ การระดมสมองทํางานเป็นกลุม่ และใช้เป็นเคร่ืองมือหาคําตอบ  การแก้ปัญหา

เป็นกิจกรรมท่ีสําคญัใ นการดํารงชีวิตของมนษุย์ ดงันัน้  การแก้ปัญหาจงึมีความสําคญัในการจดั

การศกึษาของมนษุย์ด้วย (Fisher. 1987: 2-3)   

 การศกึษามีบทบาทและมีความสําคญัอยา่งย่ิงตอ่การพฒันาประเทศ โดยเฉพาะ ในโลกยคุ

โลกาภิวฒัน์ทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสดุก็คือ ทรัพยากรบคุคลผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีศกัยภาพใน

ด้านตา่งๆ จากสรุปผลทางการศกึษาศกัยภาพของเดก็ไทย วา่ความสามารถของเดก็ไทยในวิชาพืน้ฐาน

คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สงัคมศกึษา ภาษาไทย  มีแนวโน้มต่ําลงและพบวา่สิ่งท่ีต้องมีการแก้ไข
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ดว่นคือพืน้ฐานการเรียนรู้ในโลกปัจจบุนัและอนาคต กระบวนการคดิวิเคราะห์  การแก้ไขปัญหาของ

ผู้ เรียนทัง้นีเ้น่ืองมาจากการจดัการเรียนการสอนของไทยตัง้แตป่ระถมศกึษาถึงมธัยมศกึษาสว่นใหญ่

ยงัยดึครูเป็นศนูย์กลางในการเรียนการสอน เน้นการบอกความรู้ด้วยการทอ่งจําและจําไปสอบมากกวา่

ท่ีจะให้คดิแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  ดงันัน้การจดัการเรียนการสอนแบบ โครงงาน จงึเป็น การจดั

ประสบการณ์ในการปฏิบตังิานให้แก่เดก็เหมือนกบัการทํางานในชีวิตจริง เพ่ือให้เดก็มีประสบการณ์

ตรง เดก็จะได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา รู้จกัการทํางานอยา่งมีระบบ รู้จกัการวางแผนในการทํางาน ฝึกการ

คดิแก้ปัญหาและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (การศกึษาไทยในยคุโลกาภิวฒัน์. 2538: 8) 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 มาตรา4 วรรค1 กลา่ววา่การศกึษา

หมายความวา่กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบคุคลและสงัคม จงึกําหนดแนวการจดั

การศกึษาในหมวด 4 มาตรา 22 เน้นความสําคญัท่ี ผู้ เรียน จดัการศกึษาโดยเน้นกระบว นการเพ่ือ

สง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเองได้ตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ (สํานกังาน

คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ . 2540: 12) เป็นการศกึษาเพ่ือชีวิตจดัสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถ

แก้ปัญห าทกุด้านท่ีเผชิญในชีวิตปัจจบุนัได้ ในการจดักระบวนการเรียนรู้ยคุใหมจ่งึเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญัและพฒันาในหลายๆ  ด้าน (วฒันาพร ระงบัทกุข์ . 2541: 11) ดงัแผนพฒันาการศกึษาระยะท่ี 9 

(2545-2549) ได้กําหนดให้ทกุหนว่ยงานในกระทรวงศกึษาธิการระดมการปฏิรูปการศกึษาเพ่ือพฒันา

คณุภาพคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุ (หนว่ยศกึษานเิทศน์ กรมสามญัศกึษา เขตการศกึษา 1. 

2545: 1) 

 ความคดิเป็นความสามารถท่ีพฒันาได้โดยการฝึกฝนความคดิระดบังา่ยจนถึงระดบัท่ีซบัซ้อน

มากขึน้ได้แก่ ฝึกทกัษะการคดิลกัษณะการคดิและกระบวนการคดิตามลําดบัโดยการจดัทํากิจกรรม

การเรียนการสอนตามระดบัวยั วฒุภิาวะของแตล่ะบคุคลโดยให้นกัเรียนคดิเป็น ให้นักเรียนตระหนกัใน

ปัญหาและคดิหาทางแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมลูตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดมาผสมผสานจนเกิดความคดิท่ี

จะเลือกตดัสินใจหรือปฏิบตัใิห้เกิดความพงึพอใจและสามารถแก้ปัญหานั ้ นได้  กองวิจยัการศกึษา  

(กรมวิชาการ . 2549 : 33-34) เบญจมาศ สนัประเสริฐ (2545 : 42) ได้ความเห็ นวา่ การคดิเป็น

กระบวนการท่ีใช้ในการสร้าง แนวความคดิรวบยอดและแบบผงัมโนมตก็ิเป็นเคร่ืองมือท่ีจะชว่ยได้ 

ผู้ เรียนมีโอกาสฝึกทกัษะในการคดิและชว่ยให้การเรียนรู้นัน้มีความหมายตอ่ผู้ เรียนในเร่ืองเดียวกนันี ้

รัชนีกร ทองสขุดี (2540: 2) ได้ให้ข้อคดิแบบเดียวกนัวา่ การสอ นไมใ่ชก่ารได้เนือ้หาเพียงอยา่งเดียว           

แตค่วรสอนให้นกัเรียนรู้จกัคดิและนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงของนกัเรียน    

การสอนให้นกัเรียนมีความรู้ขัน้การคดิเป็นมโนมตมีิความจําเป็นมากกระบวนการคดิเป็นกระบวนการหนึง่

ท่ีจะนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาต่ างๆ ตามหลกัการคดิเป็น ทําเป็น แก้ไขปัญหาเป็น ดงันัน้จงึกลา่วได้วา่

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนนีมุ้ง่เน้นกระบวนการเพ่ือฝึกให้นกัเรียนมีนิสยัในการจดัระบบการคดิ
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และเม่ือมีการประสบปัญหาตา่งๆ ท่ีพบเห็นในปัจจบุนันัน้ การท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจําวนัและเรียนรู้ด้วยตนเองจากการฝึกฝนในห้องเรียนนัน้จะสร้างความสามารถในการคดิ

อยา่งมีวิจารณญาณในสภาพปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้  นําไปสูท่างแก้ปัญหาท่ีถกูต้องรวมถึงการคดิอยา่ง

มีเหตผุลมีทกัษะในการจดัการปัญหาตา่งๆ การบรูณาการความรู้ในห้องเรียนจะเน้นกระบวนการตา่ง ๆ  

ในข้างต้นนัน้ล้วนเป็นจดุมุง่หมายสําคญัท่ีจะทําให้ผู้ เรียนสามารถคดิแก้ปัญหาท่ีประสบพบในปัจจบุนั

ได้อยา่งถกูต้อง นอกจากนีก้ารจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการและแบบโครงงานยงัเป็นเคร่ืองมือ

สําคญัอีกประการหนึง่ท่ีจะชว่ยสง่เสริมผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะการคดิและความสามารถแก้ปั ญหาได้ด้วย

ตนเอง  จากกิจกรรมโครงงานและกิจกรรมบรูณาการอีกทัง้ยงัเป็นวิธีการเรียนรู้ ด้วยตนเองเพ่ือพฒันา

ตนเองตอ่ไป (กรมวิชาการ. 2545: 4)  

 การท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ผา่นโครงงานทําให้มองเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งความคดิกบัข้อเท็จจริง

จะถกูเช่ือมโยงเข้าเป็นเร่ืองเดีย วกนัในลกัษณะของความสมัพนัธ์และการเช่ือมโยงอนัจะสามารถ

นําไปใช้ในสถานการณ์อ่ื นได้อยา่งหลากหลายสามารถ นําความรู้มาชว่ยกนัทําโครงงาน  เรียนรู้จกัการ

ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน รู้จกัการหาข้อมลู ความรู้ตา่งๆ  ด้วยตนเอง  ฝึกทกัษะการส่ือสาร รู้จกัการ การคดิ 

แก้ไขปัญหา (วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ์ . 2553: 2) สว่นการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการนัน้ เป็น

แนวทางสําคญัสําหรับปฎิรูปการเรียนรู้ท่ียดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  การเรียนรู้แบบบรูณาการเป็นหนึง่ใน

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีจะทําให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรและความต้องการของผู้ เรียน  โดย

จดัการเรียนการสอนตามแนวนี ้ จะชว่ยให้เดก็ตระหนกัถึงความสําคญัของความเช่ือมโยงของรายวิชา

ท่ีมีตอ่กนั (สานปฎิรูป. 2546: 62)  

 จากสภาพดงักลา่วผู้ วิจยัจงึมีความเหน็วา่ควรมีการเตรียมตวัเดก็โดยการพฒันาการเรียน  

การสอนสงัคมศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ เพ่ือมุง่เน้นให้นกัเรียนคดิเป็น  

ทําเป็นและแก้ปัญหาเป็น ผู้ วิจยัเห็นด้วยกบัการสอนท่ีเน้นเฉพาะหลกัการพืน้ฐานท่ีเป็นแก่นแท้เพ่ือ

สร้างโอกาสให้นกัเรียนคดิเอง ทําเองเป็นการสอนให้คนคดิเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น จงึเลือกการ

จดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการเป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีการพฒันาคดิอยา่งมีระบบ

ควบคูไ่ปกบัการเรียนรู้วิชาการอั นจะสง่ผล ให้นกัเรียนมีผล สมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคมศกึษา และ มี

ความสามารถในกา รคดิแก้ปัญหา ได้ จงึทําให้ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษา การจดัการเรียนรู้แบบ  

บรูณาการโดยเปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยกลุม่เป้าหมายเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 3 โรงเรียนคริสต์ธรรมศกึษา เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการสอนสงัคมศกึษา

ในระดบัมธัยมต้นตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

 1.   เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีท่ี  3  ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการแตกตา่งกนัอยา่งไร 

 2.  เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 3.  เพ่ือ ศกึษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาก่อนและหลงัเรียนของ นกัเรียน ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

 4. เพ่ือศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 ท่ีเรียนโดย

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการแตกตา่งกนัอยา่งไร 

 5. เพ่ือศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  

 6. เพ่ือศกึษาความสามารถในการคดิแก้ ปัญหาก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

 

ความสาํคัญของการศึกษา 

 การศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นแนวทางสําหรับครูผู้สอน ท่ีจะใช้ในการพฒันาปรับปรุงการสอนท่ี

มุง่เน้นนกัเรียนเป็นสําคญั และมีสว่นร่วมในด้านท่ีเก่ียวกั บผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถ

ในการคดิแก้ปัญหา รวมถึงเป็นแนวทางในการจดักิจกรรม การเรียนรู้ท่ีปลกูฝังให้ผู้ เรียนรู้จกัคดิ รู้จกัทํา

และรู้จกัแก้ปัญหา มุง่พฒันาตนเองเพ่ือเป็นบคุคลท่ีมีคณุภาพในสงัคมตอ่ไป 

 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 

  1.1  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 

  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา ค้นคว้าครัง้นี  ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 โรงเรียนคริสต์

ธรรมศกึษา  แขวงคลองตนั เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศกึษา  2554 จํานวน         

3 ห้องเรียน นกัเรียนทัง้หมด 90 คน 

  1.2  กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนคริสต์ธรรมศกึษา แขวงคลองตนั 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554  จํานวน 3 ห้องเรียน นกัเรียนทัง้หมด 90 คน  

ได้จากการสุม่อยา่งงา่ย  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหนว่ยสุม่ด้วยวิธีการจบัฉลากได้ดงันี ้
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  กลุม่ทดลองท่ี 1 จํานวนนกัเรียน 30 คน ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

  กลุม่ทดลองท่ี 2 จํานวนนกัเรียน 30 คน ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

 2.  ระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 

  การทดลองใช้เวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ ๆ ละ 2 ชัว่โมง รวม 16 ชั่วโมงของภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศกึษา 2554 

 3.  เนือ้หาท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 

  เนือ้หาท่ีใช้ในการทดลอง คือ สาระท่ี 4 : ประวตัศิาสตร์  เร่ือง  พฒันาการทาง

ประวตัศิาสตร์ของไทยสมยัธนบรีุและรัตนโกสินทร์ 

 4.  ตัวแปรท่ีจะศึกษา 

  4.1 ตวัแปรอิสระ คือ  

   4.1.1 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

   4.1.2 การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

  4.2 ตวัแปรตาม คือ 

   4.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา 

   4.2.2 ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียน

ศกึษาในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่อยา่งลุม่ลกึ ศกึษาลงไปในรายละเอียดของเร่ืองนัน้ๆ จนพบคําตอบท่ีต้องการ   

เร่ืองท่ีนกัเรียนศกึษานัน้เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนเป็นผู้ตดัสินใจเลือกเองตามความสนใจของตน ประเดน็ท่ี

ศกึษาก็เป็นประเดน็ท่ีนกัเรียนตัง้คําถามขึ ้ นมาเอง การศกึษาจะเป็นการศกึษาในลกัษณะของการให้

นกัเรียนได้มีประสบการณ์ตรงกบัเร่ืองท่ีศกึษานัน้ ในการศกึษาจะใช้ระยะเวลาท่ียาวนานอยา่งเพียง

พอท่ีจะให้นกัเรียนได้ค้นพบคําตอบ และคล่ีคลายความสงสยัใคร่รู้ เม่ือนกัเรียนค้นพบคําตอบท่ีเป็น

ความรู้ท่ีต้องการแล้วจะนําความรู้นัน้มานําเสนอในรูปของงานท่ีนกัเรียนเลือกเองอาจจะเป็นงานเขียน 

งานวาดภาพระบายสี การสร้างแบบจําลอง การทําหนงัสือ หรือรูปแบบอ่ืน  ๆเพ่ือนําเสนอตอ่เพ่ือนๆ และ

คนอ่ืนๆ อนัจะแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของกระบวนการศกึษาของตน (นฤมล  ยดุาคม.  2543: 35)  

 สํานกังานเลขาธิการ สภาการศกึษา  (2550: 4–5) ได้กลา่ววา่ โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีต้อง

กระทําอยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตเ่ร่ิมต้ นจนกระทัง่เสร็จสิน้โครงงาน ผู้ เรียนต้องเป็นผู้ ดําเนินการเองทัง้สิน้ 

โดยมีครู – อาจารย์ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา คอยให้คําแนะนํา เสนอแนะ และให้

คําปรึกษาอยา่งใกล้ชิดตลอดเวลาในการดําเนินงานโครงงาน มีขัน้ตอนท่ีสําคญัประกอบด้วย 



 6 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้นําเสนอ 

 หมายถึง ขัน้ท่ีผู้สอนให้ผู้ เรียนศกึษาใบความรู้ กําหนดสถานการณ์ ศกึษาสถานการณ์ 

เลน่เกม ดรููปภาพ หรือผู้สอนใช้เทคนิคการตัง้คําถามเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ท่ีกําหนดใ นแผนการ

จดัการเรียนรู้แตล่ะแผน เชน่ สาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูรและสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นขัน้ตอนของ

โครงงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ 

 ขัน้ตอนท่ี 2  ขัน้วางแผน 

 หมายถึง  ขัน้ท่ีผู้ เรียนร่วมกนัวางแผน  โดยการระดมความคดิ อภิปรายหารือข้อสรุปของกลุม่  

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฎิบตั ิ

 ขัน้ตอนท่ี 3  ขัน้ปฎิบตั ิ  

 หมายถึง  ขัน้ท่ีผู้ เรียนปฏิบตักิิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลท่ีเกิดขึน้จากการวางแผนร่วมกนั 

 ขัน้ตอนท่ี 4  ขัน้ประเมินผล 

 หมายถึง  ขัน้การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ท่ี

กําหนดไว้ในแผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีผู้สอน ผู้ เรียนและเพ่ือนร่วมกนัประเมิน 

 2.  การจัดการเรียนรู้แบบ บรูณาการ  หมายถึง กระบวนการหรือการปฏิบตัท่ีินําสว่นตา่งๆ

รวมเข้าเป็นสิง่เดียวกนัเป็นหนว่ยท่ีมีความเบด็เสร็จในตวั มีความสมดลุ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

เป็นการทําให้หนว่ยยอ่ยตา่งๆ มีความสมัพนัธ์ผสมผสานอยา่งสมบรูณ์ และกลมกลืนเพ่ือประโยชน์ใน

การแก้ปัญหา และการดํารงชีวิตอยา่งมีความสขุ โดยบรูณาการในเนือ้หา ความรู้และกิจกรรมท่ีมี

ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัในแตล่ะวิชา หรือท่ีมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะวิชาท่ีมาหลอมรวมเข้า

ด้วยกัน และมีแกนหลกัในการเช่ือมโยงให้เป็นแกนเดียวกนั เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน และ

ประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้ เรียน การดําเนินกิจกรรมได้ปรับปรุงจากลําดบัขัน้ตอนของรูปแบบการฝึก

กิจกรรมพืน้ฐานของจอยซ์ และเวล (Joyce; & weil. 1986: 332-334) 

  1.  ขัน้นําเข้าสูบ่ทเรีย น เป็นขัน้ท่ีครูเร้าความสนใจ หรือชีป้ระเดน็ให้ผู้ เรียนเห็นสภาพ

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในอดีตและปัจจบุนั เป็นการสร้าบทเรียนโดยผู้ เรียนได้แลกเปล่ียนความคดิเห็นและ         

ตกลงกนัเลือกปัญหาท่ีสนใจศกึษา โดยใช้สถานการณ์เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมมานําเสนอด้วยส่ือประเภท

ตา่งๆ ได้แก่ รูปภาพ ขา่ว หรือคําถามจงูใจผู้ เรียน 

  2.  ขัน้ปฏิบตักิาร เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนแตล่ะคนศกึษาเนือ้หาท่ีตนเองสนใจ และอภิปราย

ภายในกลุม่  เพ่ือเลือกปัญหาท่ีกลุม่สนใจมา หนึง่ ปัญหามาวางแผนพิจารณาแนวทางกําหนด

จดุมุง่หมายในการแก้ปัญหา จดัลําดบัก่อนหลงัการศกึษา มีการปฏิบตักิิจกรรมภายในกลุม่ ดงันี ้คือ 

 

 



 7 

   2.1  ผู้ เรียนศกึษาเนือ้หาด้วยตนเองอยา่งรอบคอบ 

   2.2  ผู้ เนียนอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้และระบเุหตผุลเพ่ือเลือกปัญหาท่ีสนใจมา          

1 ปัญหา 

   2.3  แตล่ะกลุม่กําหนดความรับผดิชอบในการศกึษาเช่ือมโยงกบัวิชาในกลุม่สงัคมท่ี

เหมาะสม ในสภาพปัจจบุนัตามความสนใจของกลุม่ 

   2.4  ผู้ เรียนร่วมกนัสรุปแนวคดิของกลุม่ โดยบนัทกึผลงานท่ีจะนําเสนอครูและผู้ เรียน

เพ่ือเป็นข้อมลูย้อนกลบัในลกัษณะเสริมแรง นําเสนอผลงาน กลุม่ ได้แก่ การร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน 

การเลน่ละคร การโต้วาที การจดันิทศัการ การทําโครงงาน 

  3.  ขัน้กิจกรรมสรุป เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนและครูเช่ือมโยงกิจกรรมจากการทํางานของแตล่ะกลุม่

ให้ผสมผสานทกุด้านเข้าด้วยกนัและสอดคล้องกบัชีวิตประจําวนัเม่ือตวัแทนกลุม่นําส่ือท่ีกลุม่สนใจ

ศกึษาแล้ว ผู้ เรียนและครูร่วมกนัอภิปราย เพ่ือแก้ปัญหาและตดัสินใจ สรุปทางเลื อกพร้อมทัง้เหตผุลใน

การถ่ายทอดสถานการณ์ไปสูชี่วิตจริง 

  4.  ขัน้ประเมินผล เป็นขัน้ตอนการประเมินผลท่ีเป็นกระบวนการตอ่เน่ืองทกุระยะของการ

เรียนการสอน ประเมนิด้านความรู้โดยสงัเกตจากการทดสอบยอ่ย การตอบคําถาม การทําแบบฝึกหั ด 

การรายงาน ประเมนิความสามารถใน การทํางานร่วมกนัในกลุม่อยา่งมีคณุธรรม และการประเมินการ

ทํางานของตนเอง 

 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา หมายถึง ความรู้ความสามารถของนกัเรียนท่ีเกิด

จากการเรียนรู้ สาร ะท่ี 4 ประวตัศิาสตร์ ของกลุม่สาระสงัคมศกึษา ศ าสนาและวฒันธรรม มาตรฐาน   

ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาตไิ ทย วฒันธรรม ภมูิปัญญาไทย มีความรัก ความภมูิใจและธํารง

ความเป็นไทย โดยพจิารณาจากคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ี ผู้ วิจยั

สร้างขึน้ตามตารางวิเคราะห์หลกัสตูร โดย สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ และพฤตกิรรมท่ี            

พงึประสงค์ด้านสตปัิญญา 6 ด้านได้แก่ 

  3.1 ความรู้ความจํา ประกอบด้วย ความรู้ความจําท่ีเก่ียวข้องกบัข้อเทจ็จริง เร่ืองราวหรือ

ปรากฏการณ์ตา่งๆ 

  3.2 ความเข้าใจ ประกอบด้วย ความเข้าใจเก่ียวกบัการแปลความหมายการตีความและ

การขยายความตามสภาวะการได้ตรงตามความหมายท่ีมีความสอดคล้องได้อยา่งสมเหตสุมผล 

  3.3 การนําไปใช้ ประกอบด้วย ความสามารถในการแก้ปัญหาตา่งๆ  ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวใน

ปัจจบุนัโดยนําเอาประสบการณ์และความรู้ท่ีได้มาประยกุต์ให้เหมาะสมกบัปัญหานัน้ๆ 

  3.4 การวิเคราะห์ ประกอบด้วย ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนด้วยวิธีแยกแยะ

ได้ถึงความสําคญั ความสมัพนัธ์ หลกัการของกรณี ตวัอยา่งหรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
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1. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

2. การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

 

 

1. ผลสมัฤทธ์ิการเรียนสงัคมศกึษา 

2. ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา  

  3.5 การสงัเคราะห์ ประกอบด้วย ความสามารถในการนําสว่นยอ่ยมาประกอบกนัเป็น

เร่ืองราวโดยการจดัเป็นโครงสร้างใหม ่

  3.6 การประเมนิคา่ ประกอบด้วย ความสามารถในการตดัสนิใจและสรุปเร่ืองราวตา่งๆ 

โดยใช้หลกัเกณฑ์ท่ีมีความเหมาะสมตามข้อเท็จจริงเป็นหลกัในการประเมิน 

 4. ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

  หมายถึง พฤตกิรรมด้านความรู้ความคดิของบคุคลท่ีใช้ในการคดิแก้ปัญหา  โดยสามารถ

วดัได้จากแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้สร้างแบบทดสอบ

ขึน้ตามแบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา  ตามขัน้ตอนการแก้ปัญหาของ  เวียร์  ดงันี ้

  ขัน้ท่ี  1  การกําหนดตวัปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายใต้

ขอบเขตของสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 

  ขัน้ท่ี  2  การวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการระบสุาเหตขุองปัญหาจาก

สถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 

  ขัน้ท่ี  3 การเสนอวิธีการาคดิแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการค้นหาวิธีท่ีใช้ในการ

แก้ปัญหา 

  ขัน้ท่ี 4  การตรวจสอบผลลพัธ์  หมายถึง  ความสามารถในการบอกผลท่ีจะเกิดขึน้

หลงัจากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีได้นําเสนอไป 

   

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 กรอบแนวคดิในการวิจยัครัง้นี  ้ ผู้ วิจยัได้สนใจศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคมศกึษาของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 ท่ีเรียนสาระท่ี  4 : ประวตัิศาสตร์  โดยการจดัการเรียนรู้ แบบโครงงาน   

กบัการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

 

  ตัวแปรอิสระ                                       ตัวแปรตาม 
 

                

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
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สมมตฐิานในการค้นคว้า 

 1.  นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษา โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัการจดัการเรียนรู้แบบ บ

รูณาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาแตกตา่งกนั 

 2.  นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษา โดย การจดัการเรียนรู้ แบบโครงงานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 3. นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษา โดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 4. นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษา โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัการจดัการเรียนรู้แบบ บ

รูณาการมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาแตกตา่งกนั 

 5. นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษา โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการคดิ

แก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 6. นกัเรียนท่ีเรียน สงัคมศกึษา โดยกา รจัดการเรียนรู้แบบ บรูณาการ มีความสามารถในการ

คดิแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

   

  

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและได้นําเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้

 1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

 3.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา 

 4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 การเรียนรู้แบบโครงงาน มีช่ือเรียกในภาษ าองักฤษอยูห่ลายคํา คือ Project Work,      

Project Method, Project Portfolio, Project-based Learning และ Project-based instruction  

(บรูชยั ศริิมหาสาคร.  2546: 16) 

 1.1 แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกับการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 การเรียนรู้โดยการทําโครงงานเป็นการจดัประสบกา รณ์การเรียนรู้ท่ีมีรากฐานมาจากแนวคดิ

ในการให้การศกึษาของ John Dewey (1859-1952) นกัปรัชญาและนกัการศกึษาชาวอเมริกนัและ

แนวคดิการศกึษาแบบพพิฒันาการ (Progressive Education) เช่ือวา่ การศกึษาเป็นการสร้าง

ประสบการณ์ชีวิตท่ีตอ่เน่ืองโดยมีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ไมใ่ช่ เกิดจากการสอนท่ีมีครูเป็นศนูย์กลาง  

การเรียนรู้โดยการทําโครงงานจงึมีความสําคญัในการเตรียมผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถตาม

ความต้องการในการประกอบอาชีพในอนาคต การเรียนรู้ในการทําโครงงานอาจใช้เป็นกิจกรรมเสริม 

หรือกิจกรรมการเรียนหลกัก็ได้ สิ่งสําคญั คือ การใช้ปัญ หาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริง จําเป็นต้องใช้

ทกัษะตา่งๆ ในการทํางานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และ ผู้ เรียนจะได้ฝึกหดัพฒันาในทกัษะตา่งๆ  ที่จําเป็น

ในการทําโครงงาน  (นฤมล ยดุาคม.  2543: 35) 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้แบบโครงงานนัน้ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี เน้นผู้ เรียน

เป็นสําคญั โดยมีทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้(ศริิชยั กาญจนวาสี. 2543: 63) 

 1. ทฤษฎีการสร้างความรู้  (Constructivism) เป็นทฤษฎีท่ีมุง่ความสนใจไปท่ีบทบาทของ

ผู้ เรียนในการสร้างองค์ความรู้ใหม ่ (Constructing new knowledge) นกัจติวิทยากรเรียนรู้แนวคอน

สตรัคตวิิสท์ ทีมี่ชื่อเสียงกลุม่นีไ้ด้แก่ Dewey, Piaget, Vigotsky และ Ausubel เช่ือวา่ การเรียนรู้เป็น

การพยายามเชงิสงัคม เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เน้นความสําคญัของการสร้างความรู้โดยกลุม่คน 

กลา่วโดยสรุปได้วา่ ทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสท์ มีแนวคดิพืน้ฐาน ดงันี ้
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  1.1 ผู้ เรียนสร้างระบบความเข้าใจด้วยตนเองมากกวา่การสง่ผา่นหรือการถ่ายทอดจาก

ผู้สอน 

  1.2 การเรียนรู้ใหมส่ร้างบนฐานของการเรียนรู้ท่ีผา่นมา (Prior understanding) ผู้ เรียนรู้

สามารถสร้างความรู้ได้โดยอาศยัประสบการณ์เดมิของผู้ เรียน 

  1.3 การเรียนรู้เกิดขึน้จากการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social interaction) 

  1.4 การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงสร้างเสริมให้การเรียนรู้มีความหมาย (Meaningful 

Learning) 

 2. ทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือวา่ การเรียนรู้เกิดจากพลงักระตุ้น

จากภายนอกในรูปของการให้รางวลัและการ ลงโทษ ผู้ เรียนมีบทบาทคอยรับ (Passive) สิ่งเร้าและ

ปฏิสมัพนันธ์ สว่นผู้สอนมีบทบาทในการควบคมุและกระตุ้นให้เกิดพฤตกิรรมท่ีคาดหมายด้วยการให้

รางวลัหรือการลงโทษ 

 3.  ทฤษฎีพุทธินิยม  (Cognitivism) เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือวา่ การเรียนรู้เกิดจากการรับขา่วสาร 

จดัเก็บขา่วสาร และการนําขา่วสารออกมาใช้ ผู้ เรียนต้องต่ืนตวั  (Active) ในการพฒันากลยทุธ์ท่ีจะ

สร้างความเข้าใจอยา่งมีความหมาย สว่นผู้สอนถือเป็นผู้ ร่วมกระบวนการพฒันากลยทุธ์ และการใช้กล

ยทุธ์อยา่งมีความหมาย 

 4.  ทฤษฎีมนุษย์นิยม (Humanism) เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือวา่มนษุย์ทกุคนเกิดมาพร้ อมกบัความดี

ท่ีตดิตวัมาแตกํ่าเนิด มีอิสระในการเลือกทําสิ่งตา่งๆ  ท่ีจะไมทํ่าให้ผู้ใดเดือดร้อน ในการจดัการเรียนรู้

ตามทฤษฎีนีค้วรให้ผู้ เรียนมีสมรรถภาพในด้านความรู้ อารมณ์ ความรู้ และทกัษะไปพร้อมๆ  กนั ซึง่

หมายความวา่ ครูควรฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกัคดิ รู้จกัใช้เหตผุล มี ความช่ืนชมตอ่สิ่งท่ีเรียน และให้ผู้ เรียนลง

มือทํากิจกรรมตา่งๆ ด้วยตนเอง 

 สรุปวา่ แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบโครงงานนัน้ เป็นการเน้นผู้ เรียนให้มีสว่น

ร่วมในการเรียนรู้ ได้ปฏิบตัจิริงด้วยตนเองโดยได้เรียนสิง่ท่ีเขาสนใจ อยากรู้คําตอบ ได้ใช้วิธีการเรียนรู้

อยา่งเป็นระบบ หลากหลายรูปแบบ ได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจจากเร่ืองตา่งๆ  ท่ีเรียนมาเพ่ือหาคําตอบ 

และสดุท้ายผู้ เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหมสํ่าหรับตนเองขึน้มา กิจกรรมตา่งๆ  ท่ีนกัเรียนกระทํา 

ได้รับการแนะนํา ปรึกษา ดแูลจากครูผู้สอน ดงันัน้ครูจะต้องเข้าใจธรรมชาต ิ ความต้องการความสนใจ 

พฒันาการ และความแตกตา่งของผู้ เรียนเพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพ 
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 1.2 ความหมายของโครงงาน 

              นกัการศกึษาหลายทา่นรวมทัง้สถาบนัหลายแหง่ได้ให้ความหมายของโครงงานไว้ สรุปได้

ดงันี ้ 

 จิราภรณ์ ศริิทวี (2542: 34) กลา่ววา่ โครงงานเป็นการสอนให้นกัเรียนรู้จกัวิธีทําโครงงานวิจยั

เล็กๆ ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัเิพ่ือพฒันาความรู้ ทกัษะและสร้างผลผลิตท่ีมีคณุภาพ ระเบียบ วิธีดําเนินการ

เป็นระบบ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

              สพุล วงัสนิธุ์ (2543: 12) กลา่ววา่ โครงงานเป็นการ จดัประสบการณ์ การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้

เลือกและสร้างกระบวนการการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึง่อยา่งลุม่ลกึและสามารถนําผลการเรียนรู้ไปใช้ใน

ชีวิตจริงได้ 

 ธญัญณฐั ชาวเหนือ (2543: 7) ได้กลา่ววา่ โครงงานเป็นกิจกรรมหนึง่ท่ีจะสามารถพฒันา

ผู้ เรียน สง่เสริมการเรียนรู้ขอ งผู้ เรียน ให้เตม็ตามศกัยภาพ เป็นการเรียนรู้ในด้านลกึ และเรียนรู้ในสิ่งท่ี

ผู้ เรียนเกิดความสงสยั อยากรู้ สนใจ และต้องการหาคําตอบ 

   เนตรนพิชญ์ จําปาทองเทศ (2544: 30) กลา่ววา่โครงงานคือกิจกรรมการสอนรูปแบบหนึง่ท่ี

เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้าและลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเองตามหวัข้อเร่ืองท่ีตนสนใจ 

 ลดัดา ภูเ่กียรต ิ(2544: 27) กลา่ววา่ โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความสนใจใคร่รู้ของ

ผู้ เรียนท่ีอยากศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึง่หรือหลายๆสิ่งท่ีสงสยัและอยากรู้คําตอบให้ลกึซึง้

ชดัเจน หรือต้องการเรียนรู้เร่ือง นัน้ๆ ให้มากขึน้กวา่เดมิ โดยใช้ทกัษะกระบวนการและปัญญาหลายๆ

ด้าน มีวิธีการศกึษาอยา่งเป็นระบบและมีขัน้ตอนตอ่เน่ือง มีการวางแผนในการศกึษาอยา่งละเอียด

แล้วลงมือปฏิบตัติามแผยงานท่ีวางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลการศกึษาหรือคําตอบเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ 

 วิสทุธ์ิ กล้าหาญ (2545: 3) กลา่ววา่ โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้เร่ืองใด

เร่ืองหนึง่อยา่งลุม่ลกึด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้จากการคดิวางแผนลว่งหน้า ใช้แหลง่การเรียนรู้อยา่ง

หลากหลาย สมารถนําผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

 วฒันาพร ระงบัทกุข์ (2545: 59) กลา่ววา่ โครงงานเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้รูปแบบหนึง่ท่ี

สง่เสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ หรือค้นคว้าหา

คําตอบในสิง่ท่ีผเูรียนอยากรู้หรือสงสยัด้วยวิธีการตา่งๆ อยา่งหลากหลาย 

 ปรียา บญุวิศนิ (2545: 80) กลา่ววา่ โครงงานเป็นการสอนให้นกัเรียนทํางานวิจยั ขนาด เล็กๆ 

โดยเน้นทกัษะกระบวนการ เป็นการจดัลําดบัความคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ การประเมนิผล

การทดลอง แล้วนําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 
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 สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ (2545: 15) ได้กลา่วถึงการจดัการเรียนการสอน

แบบโครงงาน คือ การจดัประสบการณ์ในการปฏิบตังิานให้แก่นกัเรียน เหมือนกบัการทํางานในชีวิตจริง 

ให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ตรงได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา รู้จกัการทํางานอยา่งมีระบบ รู้จกัวิธีวางแผนใน

การทํางาน ฝึกการคดิวิเคราะห์ และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 มิ่งขวญั กิตตวิรรณกรรม (2546: 38) ได้กลา่ววา่ โครงงานเป็นกระบวนการการเรียนการสอน

ท่ีเปิดให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตัเิหมือนกบัการทํางาน ในชีวิตจริง ฝึก

ให้คดิเป็น ทําเป็น รู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองอยา่งเป็นระบบ รู้จกัคดิริเร่ิม คดิวางแผน และประเมิน

ผมภาคปฏิบตังิานได้ด้วยตนเอง รวมทัง้ฝึกการเป็นผู้ นําและผู้ตาม 

  ชาร์ด (ปิยาพร ถาวรเศรษฐ . 2546: 22; อ้างอิงจาก Chard. 2001) กลา่ววา่ โครงงานเป็น

วิธีการท่ีผู้สอนจะแนะให้นกัเรียนได้ศกึษาอยา่งลกึในเร่ืองท่ีเข้าใจเร่ืองปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบั

ผู้ เรียนเม่ือครูนําการสอนแบบนีม้าใช้อยา่งประสบความสําเร็จ นกัเรียนจะมีแรงจงูใจสงู มีความรู้สกึวา่

ได้มีสว่นร่วมกบักิจกรรมด้านการเรียนของเขาเอง และผลงานท่ีมีคณุภาพสงู 

 ไฮนซ์ (สเุมธตา งามชดั. 2548: 6; อ้างอิงจาก Haines. 1989: 1) ได้ให้ความหมายของโครงงาน

สอดคล้องกบัดวิอี ้วา่เป็นวิธี การสอนท่ีประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายมุง่เน้นหวัข้อเร่ืองท่ีนกัเรียน

สนใจมากกวา่ตวัภาษาโดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนเลือกเนือ้หา วิธีการศกึษาค้นคว้าการแบง่งาน ตลอดจน

รูปแบบชิน้งานอนัเป็นผลผลติสดุท้าย ของกระบวนการท่ีนกัเรียนได้ทําข้อตกลงกนัไว้ นอกจากนีก้ารสอน

แบบนีย้งัเปิดโอกาสให้นดัเรียนได้ใช้ความรู้ ภาษาและทกัษะท่ีเรียนมาแล้วมาปรับใช้ในการดําเนนิงาน 

เป็นการนําภาษามาใช้ในชีวิตจริง 

 สรุปได้วา่ โครงงาน หมายถึง การสอนท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ศกึษาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่อยา่งลกึซึง้

ตามหวัข้อท่ีผู้ เรียนสนใจ มุง่เน้นให้ผู้ เรียนมีส่ วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ในการศกึษาค้นคว้า คดิค้น 

วางแผน และลงมือปฏิบตัติามความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้ เรียน 

 1.3 จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 เพชรา วงศ์ประไพโรจน์ (2544-2545: 2) กลา่วถึง จดุมุง่หมายของโครงงาน ดงันี  ้

 1.  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ปฏิบตังิานตามความสามารถ ความสนใจ และ

ความถนดัของตนเอง เป็นการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพของผู้ เรียน 

 2.  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ศกึษาหาความรู้จากแหลง่ความรู้ตา่งๆ ด้วยตนเอง 

 3.  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ฝึกการทํางานอยา่งเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการณ์แก้ผัญหาตามระเบียบ

วิธีการวิทยาศาสตร์ โดยรู้จกัสงัเกต รู้จกัตัง้คําถาม ตัง้สมมตุฐิานได้ 

 4.  เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 

       5.  รู้จกัสรุปและทําความเข้าใจ กบัสิ่งท่ีค้นพบ  
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     6.  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่การปฏิบตังิาน และเห็นคณุคา่ของการใช้ กระบวนการแก้ปัญหา 

อนัเป็นการสร้างลกัษณะนสิยั จติพสิยัให้เกิดกบัผู้ เรียน 

 สวิุทย์ มลูคํา และอรทยัมลูคํา (2545: 84-85) กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานดงันี ้

 1. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้ความรู้ทกัษะและประสบการณ์ของตนเองในการศกึษาค้นคว้าหาข้อมลู

จากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 

 2. เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดพลงัความอยากรู้อยากเหน็  

 3. เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนตดัสินใจวา่จะทําอะไร กบัใคร อยา่งไร และเสริมสร้าง ความมัน่ใจวา่

ผู้ เรียนเป็นผู้ มีความรู้ความชํานาญในเร่ืองท่ีเขาต้องการค้นหาคําตอบ 

 4. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้แสดงออกซึ่งความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

  วจันา พิพฒัน์ทศพล (2546: 30) กลา่ววา่ จดุมุง่หมายการสอนแบบโครงงานมุง่ให้ผู้ เรียนได้ 

 1. พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเลือกหวัข้อและวิธีการดําเนินการด้วยตนเอง  

 2. เช่ือมโยงองค์ความรู้กบัชีวิตจริง โดยนําความรู้ท่ีได้จากห้องเรียนไปประยกุข์หรือปฏิบตัจิริง 

 3. พฒันาความรับผดิชอบ โดยให้เสรีภาพ ในการคดิและการทํา กําหนดภาระงานและการ

ดําเนินงานเอง 

 กิตตชิยั สธุาสโินบล (2546: 2) ได้กลา่วถึงการเรียนรู้แบบโครงงาน วา่มีจดุมุง่หมายท่ีสําคญั

ดงันี ้

   1.  เพ่ือมุง่ให้ผู้ เรียนพฒันาความเป็นมนษุย์ท่ีสมบู รณ์ มีทกัษะพืน้ฐานในการตดิตอ่ส่ือสาร 

การคดิคํานวณ การคดิวิเคราะห์ โดยเน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง อยา่งมีความสขุ 

  2.  เพ่ือมุง่ให้ผู้ เรียนเกิดทั กษะในการคดิ การค้นคว้า แสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ด้วย

ตนเองอยา่งสร้างสรรค์ พร้อมทัง้สามารถนําเสนอผลงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้ อ่ืนได้  

 3. เพ่ือมุง่ให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตนเอง ปฏิบตักิิจกรรมตามถนดัและความต้องการ

ของตนเอง 

 4.  เพ่ือมุง่เน้นให้ผู้ เรียนเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการทกัษะทางสงัคม  จริยธรรมเพ่ือค้นคว้าหา

คําตอบ อยา่งนกัแสวงหาความรู้ สามารถนําไปใช้แก้ไขปัญหาตา่งๆ ในชิวิตประจําวนั 

 สรุปได้วา่ จดุมุง่หมายของการเรียนรู้แบบโครงงาน มุง่ให้ผู้ เรียนได้พฒันาการเรียนรู้ด้วย

ตนเองในการเลือกหวัข้อและวิธีการดําเนนิการด้วยตนเอง นําความรู้ท่ีได้จากห้องเรียนไปประยกุต์ใช้ใน

การปฏิบตัจิริง และพฒันาความรับผดิชอบ ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ในการดําเนินงาน 
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 1.4 ลักษณะของการสอบแบบโครงงาน 

 ไฮนล์ (Haines. 2002: 2) กลา่วถึงลกัษณะของการสอนแบบโครงงานไว้ดงันี  ้

 1. ยดึผู้ เรียนเป็นสําคญั มิใชห่ลกัสตูรเป็นสําคญั 

 2. ร่วมมือมิใชแ่ขง่ขนั 

 3. เน้นท่ีทกัษะมากกวา่ไวยากรณ์ 

 4. ฉลองความสําเร็จของชิน้งานสดุท้าย 

 นอกจากนี ้ฟิลลปิส์ , เบอร์วดู และดนัฟอร์ด (Phillips; Burwood; & Dunford. 1999: 14-16) 

ได้กลา่วถึงลกัษณะเดน่ของโครงงาน ดงัตอ่ไปนี ้

 1. โครงงานเป็นกจิกรรมบูรณาการ  คือ ชิน้งานท่ีมีลําดบัชดัเจน มีจดุเร่ิมต้น จดุก่ึงกลาง

และจดุจบ การท่ีผู้ เรียนได้ทํากิจกรรมท่ีมีประโยชน์คุ้มคา่ และเช่ือมโยงกบัไปสูผ่ลงานชืน้สดุท้ายท่ีเห็น

และจบัต้องได้ จะทําให้ผู้ เรียนรู้สกึภาคภมูใิจในความสําเร็จ รวมทัง้ครูผู้สอนด้วย 

 2. โครงงานสอนเดก็โดยองค์รวม  (Whole Child Development) คือ พฒันาผู้ เรียนทกุ

ด้าน ไมไ่ด้เน้นเฉพาะการสอนภาษาเทา่ นัน้ เพราะในแตล่ะโครงงานยงัประกอบด้วยทกัษะตา่งๆ ท่ี

ผู้ เรียนเรียนในวิชาอ่ืนๆ รวมทัง้จากภายนอกห้องเรียนด้วย คือ 

 -   ทกัษะทางปัญญา ได้แก่ การบรรยาย การสรุปความ การใช้จนิตนาการ การตัง้สมมตุฐิาน 

การอา่นและการวางแผน 

 -   ทกัษะทางกาย ได้แก่ การระบายสี การวาดภาพ การตดั การพบั การตดิภาพและการเขียน 

 -  ทกัษะทางสงัคม ไดแก่ การแขง่ขนั การทํางานร่วมกนั การตดัสนิใจร่วมกนัและการประจกัษ์

ถึงผลสําเร็จของงานอนัเกิดจากการมีสว่นร่วมของทกุคน 

 - การพึง่พาตนเองของผู้ เรียน (Learner Independence) ได้แก่ การรู้จกัเลือกและรับผดิชอบถึง

ผลท่ีตามมา รู้จกัหาทางท่ีจะทํางานให้สําเร็จ การรู้จกัหาข้อมลู การทดลองปฏิบตั ิและการประเมนิผล

งานท่ีได้การสอนแบบโครงงาน ยงัชว่ยสง่เสริมพฒันาการทางด้านอารมณ์และบคุลกิภาพ เปิดโอกาส

ให้ผู้ เรียนได้ผลิตชิน้งานท่ีแสดงออกถึงลกัษณะเฉพาะของตน บง่บอกถึงความคดิ รสนยิมและความสนใจ

ของผู้ เรียน นอกจากนีย้งัสนบัสนนุและให้ความสําคญัด้วย 

 3. โครงงานเป็นการบรูณาการความรู้ทางภาษากบัทกัษะ เป็นการเรียนรู้โดยประสบการณ์ 

(Experiential Learning) เน่ืองจากภาษาท่ีนําสอนและฝึกในขณะทําโครงงานนัน้เก่ียวข้องโดยตรงกบั

งานท่ีกําลงัทํา ดงันัน้ผู้ เรียนจงึซมึซบัภาษาท่ีสองจากการพบเหน็ซํา้ๆ อยา่งเป็นธรรมชาต ิ

 4. โครงงานชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้แบบพึง่ตนเอง ผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้ทกัษะทัง้หลายเพ่ือนํา

ตนเองไปสูค่วามสําเร็จโดยมี ครูเป็นผู้ให้คําปรึกษาเทา่นัน้ ผู้ เรียนจะต้องตดัสินใจรับผิดชอบงานและ

ค้นคว้าด้วนตนเอง 
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  5. โครงงานสนองความต้องการของชัน้เรียนท่ีผู้ เรียนมีความสามารถตา่งกนัเน่ืองจากผู้ เรียน

ในชัน้เรียนตา่งมีความสามารถ ความต้องการและความสนใจตา่งกนั ดงันัน้โครงงานเปิดโอกาสให้

ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามศกัยภาพของตนเอง และเม่ือมีผู้ เห็นคณุคา่ของชิน้งานท่ีตนได้ทําผู้ เรียนก็จ ะเกิด

ความเช่ือมัน่ในตนเอง และเกิดความรู้สกึท่ีดีตอ่การเรียนกาษาองักฤษและมีแรงจงูใจท่ีจะทําให้ดีย่ิงๆ  

ขึน้ไป 

  6. โครงงานชว่ยให้เกิดความยืดหยุน่ในหลกัสตูร โรงงานสามารถเป็นสว่นเสริมหลกัสตูรที

กําหนดไว้แล้วให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้ หรือเป็นแกนของหลกัสตูรท่ีสร้างขึน้ โครงงานเหมาะสําหรับครูท่ีมีเวลา

ไมม่ากพอท่ีจะสอนให้เห็นผล 

 สถาบนัพฒันาคณุภาพวิชาการ (2545: 3-4) ได้กลา่วเพิม่เตมิเก่ียวกบัลกัษณะของโครงงาน 

ดงันี ้

 1. เน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้ เร่ิมและเลือกเร่ืองท่ีจะศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามความสนใจและ

ระดบัความสามารถของตนเอง 

 2. เป็นกิจกรรมท่ีใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปชว่ยการศกึษาค้นคว้าเพ่ือตอบ

ปัญหาท่ีสงสยั 

 3. เน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้วางแผนในการศกึษาค้นคว้า ตลอดจนดําเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมลู

หรือประดษิฐ์คดิค้น รวมทัง้แปรผล สรุปผลและเสนอผลการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยมีครูเป็นท่ี

ปรึกษาเทา่นัน้ 

 4. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความสามารถพเิศษของตนเอง  

 5. เน้นให้ผู้ เรียนใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

 นอกจากนี ้ลดัดา ภูเ่กียรต ิ(2544: 20) ได้กลา่วเสริมถึงลกัษณะเดน่ของโครงงานไว้สอดคล้อง

กบัสถาบนัพฒันาการคณุภาพวิชาการ ไว้ดงันี ้ 

 1. ผู้ เรียนเลือกเร่ือง หรือ ประเดน็ หรือ หวัข้อท่ีจะศกึษาด้วยตนเอง  

 2. ผู้ เรียนเลือกและหาวิธีรวมทัง้แหลง่ข้อมลูด้วยตนเอง 

 3. ผู้ เรียนลงมือปฏิบตั ิและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 4. ผู้ เรียนสรุป และสร้างองค์ความรู้ตนเอง 

 5. ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียนความรู้กบัผู้ อ่ืน 

 6. ผู้ เรียนได้นําความรู้ไปใช้จริง 

 จากทศันะของนกัการศกึษาท่ีได้กลา่วถึงลกัษณะของการสอนแบบโครงงาน ล้วนมีความเหน็

ท่ีสอดคล้องกนัวา่ การสอนแบบโครงงานเป็นการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัมากกวา่ตวัภาษาหรือ

หลกัสตูร เพราะผู้ เรียนจะต้องลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเองโดยอาศยัความรู้ และประสบการณ์ของตวัเองใน
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การจดัทําโครงงาน  โดยการเรียนแบบโครงงานจะมุง่เน้นไปให้ผู้ เรียนศกึษาด้วยตนเองตามความสนใจ 

และระดบัความสามารถของตน ตามกระบวนการทํางานท่ีได้วางแผนไว้อยา่งเป็นระบบ รวมทัง้นําเสนอ

ผลงานและประเมินผลงานของตนเอง 

 1.5 ประเภทและขัน้ตอนสอนแบบโครงงาน 

    ประเภทของโครงงาน 

 ไฮนส์ (2002: 1) กลา่ววา่ โครงงานเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการเรียนรู้ 

โดยโครงงานแบง่ออกเป็น 4 จําพวกหลกั ได้แก่  

 1. โครงงานค้นคว้าข้อมลู (Information and Research Projects) เป็นการศกึษาข้อมลู เชน่ 

การศกึษาเก่ียวกบัท้องถ่ินท่ีผู้ เรียนอาศยัอยู ่หรือสถานท่ีท่ีผู้ เรียนสนใจ 

 2. โครงงานสํารวจ (Survey Projects) เป็นการสํารวจความคดิเห็นและทศันคตติอ่สิ่งหนึง่สิ่ง

ใดอยูใ่นความสนใจของผู้ เรียน 

 3. โครงงานท่ีเห็นผลผลิตหรือชิน้งาน   (Production Projects) เป็นการลงมือปฏิบตัเิพ่ือให้

เกิดผลผลิตอยา่งใ ดอยา่งหนึง่ เชน่ การทําหนงัสือพิมพ์ของโรงเรียน การทําแผน่พบัแนะนําสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวในจงัหวดัของตนเอง 

 4. โครงงานท่ีจดังานหรือการแสดง  (Performance and Organizational projects) เป็นการ

แสดงออกหรือมีการจดักิจกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใดออกมา เชน่ การจดัรายการเสียงตามสาย โรงเรียน 

การแสดงละคร 

 โครงงานทัง้ 4 ลกัษณะท่ีกลา่วข้างต้น เน้นการมีสว่นร่วม การให้ความร่วมมือและความ

รับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของผู้ เรียนให้การทําโครงงาน เพ่ือให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ของโครงงานท่ีวาง

ไว้ ทัง้นี ้ผู้ เรียนอาจต้องใช้ทัง้เวลาในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในการสร้างโครงงาน 

 สถาบนัพฒันาคณุภาพวิชาการ (2545: 4-5) ได้กลา่วถึงประเภทขอ งโครงงานไว้สอดคล้อง

กบัไฮนส์ โดยแบง่ตามการได้มาซึ่ งคําตอบของกระบวนการวิทยาศาสตร์ มี 4 ประเภทใหญ่ๆ  ด้วยกนั 

คือ 

1. โครงงานประเภทสาํรวจและรวบรวมข้อมูล 

 โครงงานประเภทนี ้ผู้ ทําโครงงานเพียงต้อง การสํารวจและรวบรวมข้อมลู แล้วนําข้อมลู

เหลา่นัน้มาจําแนกเป็นหมวดหมู ่และนําเสนอในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือให้เห็นลกัษณะหรือความสมัพนัธ์ใน

เร่ืองท่ีต้องการจะศกึษาให้ชดัเจน ในการ ทําโครงงานแบบสํารวจข้อมลู ไมจํ่าเ ป็นต้องมีตวัแปรเข้ามา

เก่ียวข้อง ผู้ เรียนเพียงรวบรวมข้อมลูท่ีได้ นํามาจดัหมวดหมูแ่ล้วนําเสนอ ถือวา่เป็นการสํารวจรวบรวม

ข้อมลูแล้ว 
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 2. โครงงานประเภททดลอง  

 ในการทําโครงงานประเภททดลอง ต้องมีการจดัการกบัตวัแปรท่ีจะทีผลตอ่การทดลอง ซึง่มี  

4 ชนิด คือ 

  1. ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอิสระหมายถึงเหตขุองการทดลองนัน้ๆ  

  2. ตวัแปรตามเป็นผลของการเปล่ียนแปลงตวัแปรต้น 

  3. ตวัแปรควบคมุ หมายถึง สิ่งท่ีต้องควบคมุให้เหมือน ๆกนั มิฉะนัน้จะมีผลทําให้ตวัแปรตาม

เปล่ียนไป 

 3.  โครงงานสิ่งประดษิฐ์  

 โครงงานประเภทสิ่งประดษิฐ์ เป็นการนําความรู้ท่ีมีอยูป่ระดิ ษฐ์หรือสร้างสิ่งใหม่ๆ  ขึน้มา    

เป็นประโยชน์อยา่งมาก มาย รวมทัง้การเขียนหนงัสือ หรือบทละครและอ่ืนๆ  ไว้ในโครงงานประเภท

สิ่งประดษิฐ์ด้วย 

 4.  โครงงานประเภททฤษฎี 

 โครงงานประเภททฤษฎี เป็นการใช้จนิตนาการของตนเองมาอธิบายหลกัการหรือแนวความคดิ

ใหม่ๆ  ขึน้มา ซึง่เป็นประเภทอยา่งมากมาย รวมทัง้การเขียนหนงัสือ หรือบทละครและอ่ืนๆ ไว้ในโครงงาน

ประเภทสิ่งดษิฐ์ด้วย 

 การทําโครงงานประเภทนี ้ผู้ ทําโครงงานต้องมีความรู้ในเร่ืองๆนัน้เป็นอยา่งดี จงึสามารถอธิบาย

ได้อยา่งมีเหตผุลและนา่เช่ือถือ จงึไมเ่หมะสมท่ีจะทําในระดบัผู้ เรียน ทัง้ยงัมีความรู้ความสามารถน้อย 

 บอกจากนี ้ฟรายด์-บธู (Fried-Booth. 1987: 9-10) ได้กลา่วถึงประเภทของโครงงานซึง้มุง่เน้น

ผู้ เรียนเป็นสําคญั วา่โครงงานมี 2 ประเภทด้วยกนั คือ 

 1. โครงงานเตม็รูปแบบ (Full-Scale Project)  

 2. โครงงานความเสริมความรู้ความสนใจ (Bridging or Motivating Activities) 

 โครงงานทัง้ 2 ประเภทนีมี้ลกัษณะสมั พนัธ์กนั คือ โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้ความ

สนใจเป็นโครงงานยอ่ยท่ีจะนําไปสูโ่ครงงานแบบเตม็รูปแบบ และความแตกตา่งท่ีเห็นได้ชดัเจน คือ 

โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้ความสนใจ เป็นกิจกรรมท่ีเกิด ขึน้ในห้องเรียน ในขณะท่ีโครงงาน มี

รูปแบบจะขยายไปนอกห้องเรียน  โครงงานเตม็รูปแบบ มี 3 ขัน้ตอนในการดําเนินงานดงันี ้

1. การวางแผนในห้องเรียน 

 ผู้ เรียนร่วมกนัครูอภิปรายเร่ืองเนือ้หาและขอบเขตของโครงงานท่ีทํารวมทัง้ภาษาท่ีนํามาใช้

และวิธีเก็บรวบรวมข้อมลู 
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2. การดําเนินโครงงาน 

 ผู้ เรียนสามารถออกไปนอกห้องเรียนเพ่ือดํา เนินโครงงานตามท่ีวางแผนไ ว้ ผู้ เรียนสามารถใช้

ทกัษะทัง้ 4 คือ ทกัษะฟัง อา่น พดูและเขียน มาบรูณาการเข้าด้วยกนัอยา่งเป็นธรรมชาต ิ

3. ทบทวนและตดิตามผลงาน 

 ผู้ เรียนอภิปรายและให้ข้อมลูย้อนหลงัทัง้ระหวา่งและหลงัหารทําโครงงาน โดยครูเป็นผู้คอย

ให้คําปรึกษา ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ชว่ยกนัวิเคราะห์ผลงานและตดิตามงานของกลุม่ 

 แตเ่น่ืองจาก ผู้ เรียนแตล่ะคนล้วนมีความสนใจและความต้องการ ท่ีแตกตา่งกนัโครงงานแบบ

เตม็รูปแบบไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนทัง้หมดได้ ดงันัน้จงึควรมีกิจกรรมโครงงานยอ่ย

ท่ีสามารถทําได้ในห้องเรียนในระยะเวลาสัน้ๆ  หรือไมจํ่ากดัเวลามาสนองค วามต้องการท่ีหลากหลาย

ของผู้ เรียน ได้แก่ โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้ความสนใจ (Bridging or Motivating activities) 

ซึง่ลดัดา ภเูกียรต ิ (2544: 123) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนในการทําโครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้

ความสนใจ ไว้ดงันี ้

 1. วางแผน ขัน้ตอนนีเ้ป็นการศกึษาหวัข้ อท่ีสนใจเพ่ือต้องการรู้คําตอบในสิ่งท่ีสงสยั 

กําหนดเวลาในการทําโครงงานซึง่อาจจะเป็นนอกเวลาเรียนก็ได้ รวมทัง้การแบง่กลุม่การทํางานหรือ

อาจเป็นงานเด่ียวก็ได้  

 2. ดําเนินการ ขัน้ตอนนีเ้ป็นการลงมือปฏิบตักิารลงมือตามแผนงานท่ีได้วางไว้ โดยใช้ภาษาท่ี

เรียนมา เพ่ือหาคําตอบท่ีสงสยัตามศกัยภาพของตนเอง 

 3.  เสนอผลงาน ขัน้ตอนนีเ้ป็นการแสดงผลงานรวมทัง้ร่วมเสนออภิปรายแสดงความคดิเห็น 

ถามตอบข้อสงสยั 

 อยา่งไรก็ตาม แม้วา่โครงงานแตล่ะประเภทแตกตา่งกนัดงัท่ีได้กลา่วมาข้างต้น แต ่การดําเนินงาน

ของโครงงานเหลา่นีล้้วนมีขัน้ตอนในการสอนท่ีคล้ายกนั จะได้กลา่วตอ่ไป 

 ขัน้ตอนของการสอนแบบโครงงาน 

 คอร์โมนา (Carmona; et al. 1991: 45) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนในการสอนแบบโครงงานไว้วา่มี

กระบวนการใหญ่ๆ 3 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

 ขัน้แรก เป็นการวางแผนการทํางาน จะเป็นการทํางานร่วมกนัในห้องเรียนเพ่ือปรึกษาหารือ 

โดยครูจะเป็นผู้ให้แนวทางของโครงงานเพ่ือให้ผู้ เรียนเลือกตามความสนใจ 

 ขัน้ท่ีสอง จะเป็นการลงมือปฏิบตันิอกห้องเรียนเพ่ือรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ จะเป็นการ

ฝึกให้ผู้ เรียนได้ออกมาสูโ่ลกภายนอกห้องเรียน ในขัน้นีค้รูควรสร้างแรงจงูใจแก่ผู้ เรียนเพ่ือไมใ่ห้เกิด

ความท้อถอยจากงานท่ีตอ่งทํา 
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 ในขัน้สดุท้าย เป็นการตรวจสอบโครงงานซึง่ครูผู้สอนจะมีบทบาทมากในการชว่ยเหลือผู้ เรียน

ตัง้แตเ่ร่ิมแรกเพ่ือให้แนใ่จวา่ผู้ เรียนเข้าใจในสิ่งท่ีทํา จนถึงการรวบรวมข้อมลู หลงัจากได้ข้อมลูแล้วจงึมี

การอภิปรายในกลุม่เพ่ือดําเนินการนําเสนอข้อมลูในรูปโครงงานตอ่ไ ป ขัน้ตอนของการสอนแบบ

โครงงานข้างต้นอาจแบง่เป็นตอนโดยละเอียด ดงันี ้

  ขัน้ท่ี 1  กําหนดหวัข้อและขอบเขตของโครงงาน ผู้ เรียนร่วมปรึกษาหารือถึงหวัข้อและขอบเขต 

โดยรวบรวมข้อมลูจากการอภิปราย แสดงความเหน็จากประสบการณ์ของสมาชกิแตล่ะคนในกลุม่ 

  ขัน้ท่ี 2  กําหนดขอบเขตของผลงานท่ีจะได้จากการปฏิบตัโิครงงานอยา่งชดัเจน 

  ขัน้ท่ี 3  กําหนดขัน้ตอนการทําโครงงาน วิเคราะห์ข้อมลู พิจารณาวา่วสัด ุและอปุกรณ์

ใดบ้างท่ีจําเป็นต้องใช้ แบง่หน้าท่ีรับผิดชอบของผู้ เรียนตะละคนให้ชดัเจน 

  ขัน้ท่ี 4  วิเคราะห์ทกัษะทางภาษาและเลือกใช้วิธีการวิธีการ ให้สอดคล้องกนัในการปฏิบตัิ

โครงงาน 

  ขัน้ท่ี 5  ขัน้รวบรวมข้อมลู ผู้ เรียนร่วมกนัรวบรวมข้อมลูตามท่ีได้กําหนดไว้ ซึง่ข้อมลูอาจจะ

ได้มาจากภายในห้องเรียนและข้อมลูนอกห้องเรียนและข้อมลูนอกห้องเรียน ผู้ เรียนอาจจะแยกกนั

รวบรวมเป็นกลุม่ เป็นคูห่รือรายบคุคลก็ได้ 

  ขัน้ท่ี 6  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ เรียนนําข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดมาเปรียบเทียบและเรียบ

เรียงเพ่ือนําเสนอข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ขัน้ท่ี 7  นําเสนอผลงาน อาจอยูใ่นรูปแบบของการเขียนรายงาน วีดีทศัน์ หนงัสือพิมพ์ของ

โรงเรียน อภิปรายสรุปผล 

  ขัน้ท่ี 8  ประเมินผลโครงงาน ทัง้ผู้ เรียนและครูร่วมกนัประเมินผลโดยดจูากขัน้ตอนการ

ปฏิบตัโิครงงานสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม ่และพิจารณาวา่ภาษา ทกัษะท่ีใช้ในการส่ือสาร

ท่ีผู้ เรียนจะได้รับบรรจอุยูใ่นขัน้ตอนการปฏิบตัติามโครงงานหรือไม ่อาจจะพิจารณาจากการอภิปราย

แสดงความคดิเห็นถึงคณุคา่ของประสบการณ์ท่ีได้รับจากโครงงานและสามารถปรับใช้ในอนาคตได้ 

 กรมวิชาการ (2544 : 4-96) ได้กลา่ววา่อาจจะแบง่ขัน้ตอนการสอนแบบโครงงานได้เป็น         

3 ขัน้ตอน ดงันี ้

 1. ขัน้ตอนก่อนโครงงาน (Pre-product stage) ขัน้ตอนนีเ้ป็นการเตรียมตวัผู้ เรียนในด้าน

ภาษา ซึง่แบง่เป็น   

  1.1 ขัน้นําเสนอ (Presentation) เป็นการนําเสนอภาษาในบริบทท่ีหลากหลาย เชน่ เพลง 

บทพดูเข้าจงัหวะ นทิาน บทอา่น ฯลฯ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ภาษาเหน็ความเก่ียวโยงของภาษากบัชีวิต

จริงทัง้ในและนอกห้องเรียน 
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  1.2 ขัน้ฝึก (Practice) เป็นการให้ผู้ เรียนได้ฝึกใช้ภาษาในรูปของกิจกรรมท่ีสนกุสนาน เพ่ือ

สร้างแรงจงูใจในการเรียน เชน่ เกมฝึกภาษา การแสดงบทบาทสมมตุ ิฯลฯ 

 2. ขัน้ดําเนินโครงงาน (During-project stage) ขัน้ตอนนีผู้้ เรียนจะได้นําภาษาท่ีเรียนไปใช้ 

(Production) บรูณาการกบัทกัษะและสาระและสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ใ นรูปของกิจกรรมท่ีมีการกําหนด

ชิน้งานและดําลบัการปฏิบตักิารอยา่งชดัเจน โดยให้ผู้ เรียนเป็นผู้กระทําสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง และครูมี

บทบาทเพียงผู้ อํานวยความสะดวก คือ    

  2.1  แนะแนวโครงงานให้ผู้ เรียนรู้จกั หากผู้ เรียนยงัไมคุ่้นเคยกบัวิธีการเรียนภาษาแบบนี ้

  2.2  ตกลงก ตกิาบางอยา่งท่ีจําเป็น เชน่ แบง่หน้าท่ีปฏิบตังิาน เก็บของให้เรียบร้อยหลงั

ทํางานเสร็จ    

  2.3  จดัอปุกรณ์หรือโต๊ะให้อยูใ่นสภาพท่ีต้องการ เชน่ เป็นคู ่เป็นกลุม่ จดัเตรียมอปุกรณ์ให้

เรียบร้อย 

  2.4  ให้คําสัง่ท่ีชดัเจน หากจําเป็นอาจใช้ภาษาไทย และต้องมีการตรวจสอบว่ าผู้ เรียน

เข้าใจวิธีทํางานเป็นกลุม่ เพ่ือให้โครงงานบรรลผุลสําเร็จได้ด้วยดี 

  2.5  เดนิตรวจและให้ความชว่ยเหลือตามความจําเป็นขณะผู้ เรียนทํางาน เพ่ือให้แนใ่จวา่

ผู้ เรียนทํางานตามแผนท่ีวางไว้ 

  2.6  ประเมินพฒันาการของผู้ เรียนระหวา่งการทําโครงงาน โดยจดบนัทกึพฒันาการขอ ง

ผู้ เรียนแตล่ะคน 

 3. ขัน้หลงัโครงงาน (Post-project stage) มีกิจกรรม ดงันี ้

  3.1 การประเมินผลตนเอง ทัง้ในสว่นของผู้ เรียนและครูผู้สอน ในสว่นของผู้ เรียนสามารถ

ทําได้หลากหลายจากการให้ผู้ เรียนแสดงความรู้สกึ และย้อนคดิไตร่ตรองหรือสะท้อนความคดิ 

(Reflect) เพ่ือประเ มินและปรับปรุงงานท่ีได้ทําไป ในสว่นของครูผู้สอนก็สามารถเขียนข้อย้อนคดิ

ไตร่ตรอง เพ่ือประเมินการสอนของตน และนําข้อมลูไปพฒันาการเรียนการสอนได้เชน่เดียวกนั 

  3.2 การประเมินเพ่ือนในชว่งของการประเมินผลโครงงาน ทัง้ในสว่นของทกัษะกระบวนการ 

(Process) คือ ตัง้แตเ่ร่ิมต้ นโครงงาน จนถึงเม่ือสําเร็จโครงงานท่ีวางไว้ และในสว่นชิน้งานหรือผลงาน

บัน้ปลาย (End product) การประเมนินีอ้าจทําได้หลายรูปแบบ เชน่ 

   -  การกําหนดเกณฑ์การประเมินร่วมกนัระหวา่งครูผู้สอนและผู้ เรียนก่อนกําทํา

โครงงาน 

   -   การแลกกนัดแูละตรวจทานงานของเพ่ือน พร้อมทัง้ให้ข้อคดิเห็นเชิงสร้างสรรค์ 

   -  การนําชิน้งานของทกุคนหรือผู้ ได้รับคดัเลือกตดิแสดงบนผนงัห้องนําลงในวารสาร

ของห้องหรือนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ในชีวิตจริง 
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   -  การลงคะแนนในการประกวดผู้ มีทกัษะกระบวนการและชิน้งานดีเดน่ด้านตา่งๆ 

ตามเกณฑ์ท่ีได้ร่วมกนักําหนดไว้ลว่งหน้า 

  3.3 การฉลองความสําเร็จร่วมกนั โดยการแสดงความช่ืนชมกนัทกุ ไมว่า่จะได้รับรางวลัใน

การประกวดหรือไมก็่ตาม ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เรียนได้รู้สกึได้ถึงพฒันาการและความสําเร็จของตน เห็นคณุคา่

ของตนและของเพ่ือน มีความสขุและความเช่ือมัน่ท่ีจะปฏิบตังิานในการเรียนตอ่ไป การ ฉลอง

ความสําเร็จนีอ้าจเป็นรูปของการร้องเพลงร่วมกนั การให้คําชมเชย หรือการจดังานสงัสรรค์เลก็ๆ น้อยๆ 

ตามความเหมาะสม 

  3.4 การเก็บชิน้งานของโครงงาน ชิน้งานในโครงงานทัง้หมดจะต้องมีการจดัเก็บให้

เรียบร้อยในรูปของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือแฟ้มท่ีเน้นกระบวนการ (Process folio) เพ่ือให้

สามารถนํามาใช้ได้เม่ือต้องการ และขณะเดียวกนัเป็นการฝึกทกัษาการจดักระบวนการเรียนของตน

ด้วย 

 ไรบ์ และไวดลั (Ribe; & Vidal. 1993: 15) ได้เสนอขัน้ตอนการเรียนการสอนโครงงานดงันี ้

 1. ขัน้สร้างบรรยากาศในชัน้เรียน เป็นขัน้เตรียมความพร้อมให้สมาชิ กในกลุม่ความเป็น

อนัหนึง่อนัเดียวกนัในการทํางาน โดยอาจใช้กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 

 2.  ขัน้กระตุ้นให้เกิดความสนใจ เป็นขัน้การสร้างความสนใจให้เกิดขึน้แก่ผู้ เรียนอาจใช้การ

ระดมสมอง 

 3.  ขัน้เลือกหวัข้อ เป็นขัน้อภิปรายและสงัเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ เพ่ือประมวลเป็นหวัข้อโครงงาน 

 4.  ขัน้สร้างโครงร่างของโครงงาน เป็นขัน้วางแผนและกําหนดขอบเขตของโครงงาน วิเคราะห์

ขัน้ตอนการทํางาน จดัเตรียมอปุกรณ์ เป็นต้น 

 5.  ขัน้ลงมือปฏิบตัติามหวัข้อเร่ือง เป็นขัน้การดําเนินการตามโครงร่างของโครงงานตาม

หน้าท่ีรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม่ 

 6.  ขัน้รายงานผลการปฏิบตังิานสู้ชัน้เรียน อาจรายงานด้วยการพดูหรือการเขียน 

 7.  ขัน้กระบวนการย้อนกลบั (Processing feedback) เป็ฯขัน้ของการทบทวนงานท่ีได้ทํา 

 นอกจากนี ้ฟรายด์-บทู (Fried-Booth. 1987: 9-10) ได้เสนอแนะแนวทางท่ีจะนําไปสูค่วามสําเร็จใน

การทําโครงงาน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 1. ขัน้กระตุ้นความสนใจ ขัน้นีจ้ะเป็นการอภิปรายความคดิตา่งๆ ให้ข้อแนะนําทกัษะทาง

ภาษาท่ีจะฝึกฝนในขัน้นี ้คือ การพดูการฟัง อาจจะมีการอา่น สิง่ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีจะศกึษาด้วย 

 2.  กําหนดจดุประสงค์ของโครงงาน เป็นการอภิปราย ตกลงเก่ียวกบัจดุมุง่หมายของโ ครงงาน

ซึง่ขึน้อยูก่บัระยะเวลาในการทําโครงงานด้วย ทกัษะท่ีใช้ในขัน้นีคื้อ การพดู การฟัง รวมทัง้การจดบนัทกึ 
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 3.  ฝึกทกัษะหน้าท่ี ท่ีจะนํามาใช้ในโครงงาน เชน่ สมัภาษณ์ การขอข้อมลูการจดบนัทกึ             

การให้คําแนะนําและการค้นคว้า 

 4. ออกแบบส่ือท่ีจะเขียน มีการเตรี ยมแบบสอบถาม แผนท่ี ข้อคําถาม ท่ีจําเป็น ตอ่การเก็บ

ข้อมลู ขัน้นีจ้ะเป็นขัน้ฝึกการอา่น และการเขียน 

 5.  กิจกรรมกลุม่ เป็นการเตรียมการเก็บข้อมลู อาจเป็นการทํางานเด่ียว คู ่กลุม่ ทัง้ในหรือ

นอกห้องเรียน กิจกรรมขัน้นีจ้ะเป็นการสมัภาษณ์ สํารวจ รวบรวมข้อเท็จจริง ซึง่ ผู้ เรียนมีโอกาสใช้

ทกัษะครบทัง้ 4 ด้าน 

 6.  รวบรวมข้อมลู ขัน้นีอ้าจทําเป็นกลุม่กิจกรรมอาจเป็นการอา่นท่ีจดบนัทกึ อธิบายภาพ 

จดัทํากราฟ เน้นการอภิปราย 

 7. การเรียบเรียงข้อมลูเป็นการพฒันาของโครงงาน  มีการอภิปราย ตอ่รอง อา่นข้อมลูจาก

แหลง่ตา่ง ๆ การตรวจสอบ  ทกัษะท่ีเน้นในขัน้นี ้ คือ  การเขียน 

 8. นําเสนอผลงาน ซึง่อาจอยูใ่นรูปของแผนภมูิแผนภาพ คูมื่อแนะนําจลุสาร โฆษณา แผน่พบั  

การฉายวีดีทศัน์  หรือการนําเสนอผลงานปากเปลา่  ทกัษะท่ีเน้นในขัน้นี ้ คือ  การพดู 

 จากการท่ีนกัศกึษาหลายทา่นข้างต้น  ได้กลา่วถึงขัน้ตอนของการสอนแบ บโครงงานไว้

หลากหลาย แตอ่าจกลา่วโดยสรุปได้วา่ การสอนโครงงานมีขัน้ตอนใหญ่ ๆ เหมือนกนั คือ เร่ิมต้นด้วย

ปัญหาหรือสิ่งท่ีผู้ เรียนต้องการหาคําตอบหลงัจากนัน้เป็นการวางแผนอยา่งเป็นลําดบั อยา่งชดัเจน  

เพ่ือหาคําตอบท่ีต้องการทราบ จนนําไปสูก่ารปฏิบตัแิละสดุท้ายเป็นการนําเ สนอผลงานท่ีได้ ใน

การศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ ผู้ วิจยัในขัน้ตอนการสอนแบบโครงงานของฟรายด์ –  บธู (Fried – Booth. 

1987: 9–10) และกรมวิชาการ (2544: 4–9) เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนการสอนท่ีละเอียดและเป็นลําดบั

ขัน้ตอนท่ีเหมาะสมในการสอนภาษาองักฤษท่ีเร่ิมจากการนําเสนอ  การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ใช้ภาษา

ในการทําโครงงานและผู้ เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 หลงัจากการนําเสนอผลงาน เป็นการวดัผลโครงงานและให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือประเมิน

ความสําเร็จของโครงงาน ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง ขัน้ตอนนีถื้อเป็นหวัใจสําคญัของการจดัการเรียน

การสอน เน่ืองจากเป็นตวัสะท้อนถึงความสําเร็จของการจดัการเรียนการสอน โดยมีนกัการศกึษาหลาย

ทา่นได้เสนอแนวทางในการวดัและประเมินโครงงาน  ดงัจะกลา่วตอ่ไป 

 1.6 การประเมนิผลโครงงาน 

 การประเมินโครงงานของนกัเรียนเป็นสิ่งสะท้อนถึงความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ เนือ้หาสาระ 

กระบวนการทํางาน  คณุภาพของโครงงาน ทกัษะในการส่ือสารในการนําเสมอผลงานโครงงานของ

นกัเรียน รวมทัง้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู ทําให้ครูและนกัเรียนได้ทราบปัญหาอปุสรรค

ในการทํางาน แล้วนํามาปรับปรุงและพฒันาโครงงานในครัง้ตอ่ไป ซึง่มีนกัการศกึษาได้เสนอแนว

ทางการประเมินการสอนแบบโครงงาน ดงันี ้
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  อดุมศกัดิ ์ธนะกิจรุ่งเรือง (2543 : 20-23) กลา่ววา่ การประเมนิผลโครงงานควรใช้การ

ประเมินผลตามสภาพท่ีแท้จริง (Authentic Assessment) ซึง่มีลกัษณะดงันี ้

 1. ทําไปพร้อมๆ กบัการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

 2. ยดึพฤตกิรรมของผู้ เรียนท่ีแสดงออกเป็นสําคญั 

 3. เน้นการพฒันาตนและการประเมินตนเอง 

 4. ให้ความสําคญัในการพฒันาจดุเดน่ของผู้ เรียน 

 5. มีการเก็บข้อมลูระหวา่งปฏิบตัไิด้ทกุบริบท (Context) ทัง้ท่ีบ้าน โรงเรียน และ ชมุชน 

 6. อยูบ่นพืน้ฐานของเหตกุารณ์ในชีวิตจริง เอือ้ตอ่การเช่ืองโยงการเรียนรู้สู้ ชีวิตจริง  

 7. เน้นคณุภพของผลงาน ซึง่เป็นผลงาน ซึง่เป็นผลจากการบรูณาการความรู้สูค่วามสามารถ

ของผู้ เรียน 

 8. เน้นการวดัความสามารถในการคดิระดบัสงู เชน่ ใช้ข้อมลูในการสงัเคราะห์ อธิบาย สรุป

เป็นกฎทัว่ไป ตัง้สมมตฐิาน สรุป และแปรผลเป็นต้น 

 9. วดัปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก มีการช่ืนชม สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความสขุสนกุสนาน ไมเ่ครียด 

10. สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและรับผดิชอบร่วมกนั 

  สพุิน ดษิฐสกลุ (2543: 54) กลา่ววา่ การประเมินผลเป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีจะสะท้อนสิ่ง

ท่ีนกัเรียนได้ปฏิบตัขิณะท่ีมีการเรียนรู้ร่วมกนั ต้องเป็นการประเมินตามสภาพจริง และมีการประเมิ นท่ี

หลากหลาย สิ่งท่ีต้องประเมินได้แก่ 

 1. กระบวนการทํางาน (Process)  

 2. ผลผลิตในขัน้สดุท้าย (Product) 

 3. การนําเสนองาน (Performance Task) 

  ลดัดา ภูเ่กียรต ิ(2544: 379-380) กลา่ววา่ การประเมนิโครงงานครูผู้สอนควรมีกรอบแนวทาง

ในการประเมินเป็น 4 เร่ืองใหญ่ ๆ คือ 

  1. จะประเมินอะไร สิ่งท่ีประเมินจากโครงงานของผู้ เรียน ครูควรจะทําการประเมินงาน

ทัง้หมดเร่ิมตัง้แตก่ารเลือกเร่ือง เนือ้หาสาระ กระบวนการในการทํางาน กระบวนการเรียนรู้ การแสดงออก

ถึงสิง่ท่ีเป็นความรู้ ความคดิ ความสามารถ ทกัษะ คณุธรรม จริยธรรม รวมไปถึงผลงานหรื อชิน้งานท่ี

ได้จากการทําโครงงานนัน้ๆ 

  2. จะประเมินเม่ือใด การประเมินควรมีการกระทําอยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตเ่ร่ิมโครงงานจนสิน้สดุ

โครงงาน โดยประเมินตามสภาพจริง อาจแบง่เป็น 3 ชว่ง คือ ประเมินตอนเร่ิมต้นโครงงาน ประเมิน

ระหวา่งการทําโครงงาน และประเมินหลงัจากโครงงานเสร็จสิน้ลงแล้ว 
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  3. จะประเมินจากอะไร /โดยวิธีใด วิธีการท่ีจะใช้การประเมินได้แก่ การตรวจจากผลงาน 

ชิน้งาน เอกสาร รายงาน แบบบนัทกึตา่งๆ เชน่ แบบสงัเกตพฤตกิรรม แบบวดัความรู้สกึความพงึพอใจ

ในการทําโครงงาน แบบสมัภาษณ์ แบบบนัทกึการทํางานของกลุม่เพ่ือน รวมทัง้การทดสอบใน ด้าน

ความรู้ความสามารถและทกัษะการทํางาน แฟ้มสะสมงานหรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นร่องรอยหลกัฐานท่ีสามารถ

วดัได้จริงเป็นต้น 

  4.  จะประเมินโดยใคร การประเมินท่ีดีควรเป็นการประเมินท่ีครอบคลมุจากทกุคนท่ีเก่ียวข้อง

ทัง้ตวันกัเรียนเอง เพ่ือนๆ ในกลุม่ท่ีทํางานด้วยกนั เพ่ือนคนอ่ืนๆ ครู/อาจารย์ ผู้ปกครองและผู้ เก่ียวข้อง 

  กิตตชิยั สธุาสโินเบล (2546: 18-19) ได้กลา่ววา่ การประเมินผลโครงงานจงึต้องวดัให้ตรง

ตามจดุมุง่หมายของการวดั โดยให้ครอบคลมุกิจกรรมตา่งๆ อาจใช้เกณฑ์ใหญ่ๆ 3 เกณฑ์ อนัได้แก่ 

การวางแผนการทํางาน กระบวนการทํางาน ความสําเร็จของโ ครงงาน โดยกําหนดสดัสว่นของคะแนน

ตามความเหมาะสม 

  บรูชยั ศริิมหาสาคร (2546: 218) กลา่วถึง การประเมินผลโครงงาน มีจดุเน้นดงันี  ้

 1.  เน้นการประเมินผลงานทัง้ระบบ การทําโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้ระยะเวลา

ตอ่เน่ืองยาวนานพอสมควร เป็นกิจกรรมท่ีทําเป็นขัน้ตอนหรื อกระบวนการ ดงันัน้การประเมินผล

โครงงานต้องมีวิธีการท่ีสอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้ คือ ต้องประเมินกระบวนการหรือขัน้ตอนการ

ทําโครงงานทัง้ 6 ขัน้ตอน คือ  

 ขัน้ตอนท่ี 1 การคดิและเลือกหวัข้อโครงงาน 

 ขัน้ตอนท่ี 2 การวางแผน (โครงร่างของโครงงาน) 

 ขัน้ตอนท่ี 3 การดําเนินงาน (ปฏิบตักิารโครงงาน) 

 ขัน้ตอนท่ี 4 การเขียนรายงานโครงงาน 

 ขัน้ตอนท่ี 5 การนําเสนอโครงงาน 

 ขัน้ตอนท่ี 6 การพฒันาโครงงาน 

 นอกจากการประเมินกระบวนการทําโครงงานแล้ว ต้องประเมินผลสําเร็จของโครงงานควบคู่

กนัไปด้วยโดยใช้การประเมินผลตามทฤษฏีเชิงระบบ ให้ครอบคลมุทัง้ 3 ระยะ คือ 

 1. Input คือ การประเมินก่อนทําโครงงาน 

 2. Process คือ การประเมินขณะทําโครงงาน 

 3. Output หรือ Product คือ การประเมินผลสําเร็จของโครงงาน 
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  2.  เน้นการประเมินผู้ เรียนในทกุด้าน การทําโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้

ผู้ เรียนแสดงศกัยภาพในทกุด้าน ได้แก่ด้านพทุธิพิสยั (Cognitive Domain) ด้านทกัษะพสิยั (Psychomotor 

Domain) และด้านจิตพิสยั (Affective Domain) ดงันัน้ การประเมินผลโครงงานต้องประเมินให้ครอบคลมุ

ทัง้ 3 ด้าน 

  3. เน้นการประเมินผลท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางและการประเมินตามสภาพจริง ใช้การ

ประเมินผลท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการประเมินโครงงานของตนเองและเน้น

การประเมินตามสภาพจริง คือ ประเมินโดยบคุคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการทําโครงงาน เชน่ เพ่ือน

นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้วิธีการประเมินท่ี หลากหลาย เชน่ การสงัเกต การ

สมัภาษณ์ การตรวจรายงานโครงงานและผลงานการประดษิฐ์ การทดสอบความรู้และการนําเสนองาน 

  สรุปได้วา่ การประเมินผลโครงงาน เป็นกระบวนการตดัสินท่ีจะสะท้อนสิ่งท่ีนกัเรียนได้ปฏิบตัิ

ขณะท่ีมีการเรียนรู้ร่วมกนั ต้องเป็นการประเมินตามสภาพจริง และมี การประเมินท่ีหลากหลาย 

ครอบคลมุทกุกิจกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบตั ิเร่ิมตัง้แตก่ารวางแผน การดําเนินกิจ กรรมตามแผนและ

ผลสําเร็จของงาน ในการประเมินนัน้ควรให้ทกุฝ่ายมีสว่นเก่ียวข้อง ในการประเมิน เชน่ ครูท่ีปรึกษา 

นกัเรียนเอง กลุม่เพ่ือน และผู้ปกครอง 

 1.7 ประโยชน์ของการสอนแบบโครงงาน 

 ไฮนส์ (Haines. 2002: 3-47) กลา่ววา่ ประโยชน์ท่ีผู้ เรียนจะได้รับจากการทําโครงงานมี

ดงัตอ่ไปนี ้

 1.  สมัผสัได้จริง โครงงานเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้าเร่ืองท่ีเก่ียวกบัโลกแหง่ความ

เป็นจริง เป็นการบงัคบักลายๆ ให้ผู้ เรียนต้องใช้และปรับสิ่งท่ีรู้มาใช้ 

 2.  โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการมีสว่นร่วม การเข้ามามีสว่นร่วมในการเลือกและตดัสินใจ

จะชว่ยเพิ่มความสนใจและแรงจงูใจให้ผู้ เรียน 

  3.  โครงงานเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีความรู้ตา่งกนัได้แสดงออกอยา่งเทา่เทียมกนั โครงงาน

สง่เสริมให้ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถตา่งกนัได้ทํางานร่วมกนัโดยมีความสําคัญอยา่งเทา่เทียมกนั ผู้ เรียน

ท่ีออ่นด้านภาษาอาจใช้ความสามารถพเิศษด้านอ่ืนของตนชว่ยให้งานสําเร็จได้ไมแ่พ้ผู้ ท่ีเก่งด้านการ

อา่นหรือเขียน เชน่ ออกแบบ และวาดภาพประกอบ 

 4.  โครงงานชว่ยให้ภาษาบรูณาการเข้าด้วยกนัอีกครัง้ ตามความมุง่หม ายของการสอนแบบ 

“ปกต”ิ ภาษาตา่งประเทศมกัถกูแยกออกเป็นสว่นๆ  ได้แก่ โครงงาน หน้าท่ี คําศพัท์ การออกเสียง และ

ทกัษะ แตใ่นการทําโครงงาน สามารถเอือ้อํานวยให้เกิดบริบทท่ีเป็นธรรมชาต ิสว่นยอ่ยท่ีถกูแบง่แยกก็

จะบรูณาการเข้าด้วยกนัอีกครัง้หนึง่ได้ในความรู้สกึของผู้ เรียน สิ่งนีน้บัเป็นเร่ืองจําเป็น ถ้าจะให้ผู้ เรียน

มีความมัน่ใจในความสามารถของตนมากพอท่ีจะใช้ภาษาองักฤษในสถานการณ์จริงในโลกภายนอก

ได้ 



27 

 5.  โครงงานก่อ ให้เกิดบริบท ท่ีจะทําให้การใช้ภาษาอยา่งถกูต้องและคลอ่งแคลว่สมดลุกนั 

โครงงานเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกความคลอ่งในการใช้ ภาษา และเหน็ความสําคญัของการใช้ภาษา

อยา่งถกูต้อง เชน่ ในการเขียนรายงานการปฏิบตังิาน 

 6.  โครงงานให้ความรู้สกึผอ่นคลายจากความซํา้ซากจําเจ ผู้ เรียนมีอิสระในการเลือกหวัข้อท่ี

ตนเองสนใจ รวมทัง้บรรยากาศในการเรียนดไูมเ่ป็นทางการ สง่ผลให้ผู้ เรียนมีความรู้สกึผอ่นคลายจา ก

วิธีการเรียนแบบปกต ิ

 สริุยา จนัทร์เนียม (2541: 19-20) กลา่วถึงประโยชน์ของโครงงานไว้ดงันี ้โครงงานเปิดโอกาส

ให้ผู้ เรียนรู้เนือ้หาโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือจากความสนใจของตนเอง และพฒันากระบวนการ

จดัการตัง้แตก่ารวางแผน การดําเนนิงานและการประเมนิผลด้วยการทํางานร่วมกั บผู้ อ่ืนเพ่ือให้บรรลุ

จดุมุง่หมายท่ีวางไว้ และได้ผลงาน นอกจากนี ้โครงงานภาษาองักฤษชว่ยสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะใน

การปฏิบตังิาน มีวิธีการทํางานอยา่งเป็นระบบ ทํางานตามแผนท่ีวางไว้ มีความคดิเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จกั

การทํางานเป็นกลุม่ และมีความเช่ือมัน่กล้าแสดงออก 

 กลา่วโดยสรุป ประโยชน์ของโครงงานภาษาองักฤษ คือ โครงงานสง่เสริมให้ผู้ เรียนพฒันา

ความสามารถทางภาษาด้วยการปฏิบตัจิริง ตลอดจนทกัษะการทํางานและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

รวมทัง้ผู้ เรียนโรนงเรียนบ้านควนสวรรค์มีโอกาสท่ีจะพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของตนเองจาก

การลงมือทําโครงงานทีเก่ียวข้องกบัท้องถ่ินด้วยตนเอง 

  1.8  งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับการสอนแบบโครงงาน 

 งานวจัิยในประเทศ 

 สริุยา จนัทร์เนียม (2541 : 52-56) ได้ทําการวิจยัเร่ือง โครงงานภาษาองักฤษเพ่ือพฒันา

ศกัยภาพและคณุลกัษณะของผู้ เรียน โดยกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 30 คน 

เพ่ือศกึษาการพฒันาศกัยภาพด้านการใช้ภาษาองักฤษและคณุลกัษณะของผู้ เรียน ผลการวิจยัพบวา่ 

กลุม่ตวัอยา่งมีศกัยภาพด้านการใช้ภาษาองักฤษในการวางแผน การปฏิบตังิานการประเมนิผลงาน

สงูขึน้ และพฒันาคณุลกัษณะด้านความร่วมมือ ความรับผดิชอบ ความเช่ือมั่ น และกล้าแสดงออกอยู่

ในระดบัสงู 

 เพชรรัตน์  สริุยา (2543: 78-79) ได้ศกึษาการพฒันาบทเรียนวิชาภาษาองักฤษโครงงานเพ่ือ

สง่เสริมทกัษะทางภาษา และศกึษาความภาคภมูใิจในตนเองของนกัเรียนหลงัจากเรียนวิชา

ภาษาองักฤษโครงงาน โดยกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จํานวน 15 คน ผล

การศกึษาพบวา่ บทเรียนภาษองักฤษแบบโครงงานได้รับการพฒันาให้มีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ และ

เหมาะสมกบัความสามารถของผู้ เรียน ตลอดจนความสามารถในการเขียนและนําเสนอโครงงานของ

นกัเรียน มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดี รวมทัง้ผู้ เรียนเกิดความภาคภมูิใจในตน เองในด้านความ

เช่ือมัน่ ความเป็นท่ีนิยม และการมีสว่นร่วมในการทํางาน 
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 ชาลินี ศขุมิลินท์ (2544: 92-99) ได้การทําศกึษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนวิชาภาษาองักฤษ

โครงงานเพ่ือนสง่เสริมความรู้ทางวฒันธรรมและเพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกั เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จํานวน 30 คน ผลการศกึษา ปรากฏวา่บทเรียนวิชา

ภาษาองักฤษแบบโครงงานได้รับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุและเหมาะสมกบั

ผู้ เรียน ผู้ เรียนมีความรู้ทางวฒันธรรมอยูใ่นระดบัดีมาก รวมทัง้มีผลสมัฤทธ์ิทางด้านการฟัง- พดู อยูใ่น

ระดบัดี และผลสมัฤทธ์ิทางด้านทกัษะการอา่น-เขียน อยูใ่นระดบัดีมาก 

 ศภุศริิ โสมาเกต ุ (2544: 92-95) ได้ทําการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิในการเรียน ความ

คงทนในการเรียน และความพงึพอใจในการเรียนภาษาองักฤษระหวา่งการเรียนรู้โดยโครงงานกบัการ

เรียนรู้ตามคูมื่อครู กลุม่ตวัอ ยา่งเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  จํานวน 90 คน แบง่เป็นกลุม่

ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 45 คน ผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยโครงงานมีผลสมัฤทธ์ิ

ในการเรียน ความคงทนในการเรียนและความพงึพอใจในการเรียนภาษาองักฤษสงูกวา่นกัเรียนท่ี

เรียนรู้ตามคูมื่อครูอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 วนิดา แอนนสั (2545: 59-62) ได้ศกึษาผลของกาเรรียนรู้จากการทําโครงงานของนกัเรียน 

ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบโคออบ โคออบ (Co-op Co-op) ในการเรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ือ

วตัถปุระสงค์เฉพาะด้าน ซึง่กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาร ะดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 2 ประเภท

วิชาเกษตรและเทคโนโลยี จํานวน 30 คน ผลการศกึษา พบวา่ ผลการประเมนิโครงงานภาษาองักฤษ 

วิชาภาษาองักฤษเกษตรและเทคโนโลยีด้วยการประเมนิผลจากการปฏิบตัจิริงมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัดี 

รวมทัง้การประเมินตนเองและเพ่ือนในกลุม่ อยูใ่นระดบัสมบรูณ์ 

 สธุาทิพย์ สดุหนองบวั (2545: 75-80) ได้ศกึษาผลการใช้การสอนแบบโครงงานท่ีมีตอ่การ

เรียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 และเพ่ือศกึษาความคดิเห็นท่ีมีตอ่

การทําโครงงาน โดยกลุม่ตวัอยา่งมีจํานวน 41 คน ผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียน มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาภาษ าองักฤษ คดิเป็นร้อยละ 81.42 สงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คือร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

และมีจํานวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คดิเป็นร้อยละ 82.93 ซึง่สงูกวา่ท่ีกําหนดไว้ คือร้อยละ 

70 ของนกัเรียนทัง้หมด ตลอดจนนกัเรียนมีความคดิเห็นวา่ โ ครงงานเปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็น 

และฝึกความเป็นผู้ นําในระดบัมากท่ีสดุ 

 สามารถ เตมิประยรู (2545: 88-91) ได้ศกึษาผลการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษของนกัเรียน โดย

วิธีการสอนแบบโครงงาน กลุม่ตวัอยา่งเป็นตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 45 คน ผล

การศกึษา พบวา่ ผลการเรียนรู้หลงัการเรียนด้วยวิธรสอนแบบโครงงานสงูกวา่ก่อนเรียน โดยแตกตา่ง

กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 รวมทัง้ผู้ เรียนเห็นถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนวิชา

ภาษาองักฤษแบบโครงงาน 
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 รัตตกิาล สทุธิสวสัดิก์ลุ (2547: 38-41) ได้ศกึษาการพฒันาทกัษะด้านคํา ศพัท์ภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนโดยใช้การสอนแบบโครงงาน กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 จํานวน 34 คน 

ผลการศกึษา พบวา่ เม่ือใช้กิจกรรมโครงงานมาประกอบการพฒันาทกัษะด้านคําศพัท์ภาษาองักฤษ 

นกัเรียนมีพฒันาการทกัษะด้านคําศพัท์ภาษาองักฤษ 

 สมพิศ พลูเจริญ (2547: 39-40) ศกึษาการพฒันาความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยใช้โครงงาน พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถทางด้านการเขียน

สงูขึน้และมีความพงึพอใจตอ่การทําโครงงาน 

 ชนิษฐา นาคน้อย (2550: 50-54) ได้ศกึษาความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือนการ

ส่ือสารโดยการจดัการเรียนรู้ด้วยโครงงานกลุม่ตวัอยา่งเป็ฯนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนเฉลิม

พระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนคนิทร์ กําแพงเพรช จํานวน 35 คน ผลการวิจยั พบวา่ หลงัการจดัการเรียนรู้

ด้วยโครงงาน นกัเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารเพิ่ มขึน้อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 โธมสั (Thomas. 2000: 1-45) ได้ทําการศกึษางานวิจยัเก่ียวกบัการสอนแบบโครงงานในชว่ง

ปี 1990-2000 ผลการวิจยั พบวา่ การสอนแบบโครงงาน เป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึง่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากการสอนแบบนีช้ว่ ยเพิม่ทกัษะกระบวนการคดิของนกัเรียน รวมทัง้ความสามารถทางภาษา 

และผลสมัฤทธ์ิทางการท่ีเพิ่มขึน้อยา่งเห็นได้ชดัเจนจากการทําโครงงาน 

 เมอร์เจนดอลเลอร์ มาร์แคม ราวิทซ์ และ ลาร์เมอร์ (Mergendoller; Markham; Ravitz; & 

Larmer. 2006: 583-615) ได้ศกึษาผลของการใช้วิธีการ สอนแบบโครงงานท่ีมีตอ่กระบวนการเรียนรู้

ของนกัเรียน เพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยผา่นทางกระบวนการการทําด้วยตนเองผา่นการ

วางแผน และการคดิวิเคราะห์ ทัง้ก่อนและหลงัการทําโรงงาน ตลอดจนสง่ผลให้ครูสามารถจดัการ

เรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน 

 โลเวนธัล (Lowenthai. 2006: 1-12) ทําการศกึษาผลของการสอนแบบโ ครงงานในโรงเรียน

บริหารธรุกิจ โดยเปรียบเทียบความแตกตา่งของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยการ

สอนแบบโ ครงงาน กบัการเรียนด้วยการบรรยายและการแก้ปัญหาท่ีใช้สอนอยู ่ผลการศกึษา พบวา่ 

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้จากเดมิ 55 เปอร์เซ็นต์ และบทบาทของครูย้อยลง เป็นการเปิด

โอกาสให้นกัเรียนได้เรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 

 มาริโกะ และไกอิจ ิ (Mariko; & Keiichi. 2006: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาความสามารถทางการพดู

และเขียนของนกัศกึษาโดยการทําโครงงานวารสารภาษาองักฤษ กลุม่ตั วอยา่งเป็นนกัศกึษาชาวยโุรป

ชัน้ปีท่ี 2 จํานวน 46 คน  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษคอ่นข้างต่ํากบัการทําโรงงาน               

แตค่วามสามารถทางภาษาองักฤษไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ เน่ือ งจากการศกึษาไมไ่ด้ใช้ภาษาองักฤษในการ

ส่ือสารนอกห้องเรียนระหวา่งการทํางาน ดงันัน้ทกัษะการพดูจงึไมส่ามารถพฒันาเทา่ท่ีควร 
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 จากผลการวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศดงักลา่วข้างต้น สรุปได้วา่ การสอนแบบโ ครงงาน

สามารถสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาตนเองทัง้ในด้านทกัษะความรู้ ตลอดจนคณุลกัษณะอั น

พงึประสงค์ เชน่ ความร่วมมือ ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ ความกล้าแสดงออก เป็นต้น 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 2.1 ประวัตคิวามเป็นมาและวิวัฒนาการแนวคิด 

 แนวคดิเร่ืองการบรูณาการ  (Integration) เป็นแนวคดิท่ีเกิดขึน้ทัง้ในโลกซีกตะวนัตกและ

ตะวนัออกทัง้ในด้านของความคดิ  ด้านของการนําไปจดัการศึ กษา ในลกัษณะของหลกัสตูร  หรือ

รูปแบบการจดัการเรียนการสอน  มใิชเ่ร่ืองท่ีเกิดขึน้จากปราชญ์ทางโลกซีกตะวนัตกเพียงฝ่ายเดียว  

ตา่งกนัแตเ่พียงวา่ แนวคดิเร่ืองบรูณาการของโลกทางด้านตะวนัออก  หรือทางทวีปเอเชีย  ปรากฏมาใน

รูปแบบของความเช่ือทางศาสนามิได้นํามาใช้ในรูปของการจั ดการศกึษาท่ีมีแบบแผน  เหมือนทาง

ตะวนัตก (พระธรรมปิฎก . 2540: 41–43) ดงันัน้ ประวตัคิวามเป็นมาของแนวคดิเร่ืองบรูณาการท่ีจะ

นํามาใช้ในการจดัการศกึษาจงึมกัเร่ิมมาจากนกัการศกึษาทางชาตติะวนัตก 

 โดยเร่ิมจากความคดิของนกัปรัชญาชาวองักฤษ จอห์น ลอ็ค (John Locks) ซึง่เสนอแนวความคดิ

ท่ีวา่ “เดก็ไมมี่เวลาและกําลงัพอท่ีจะเรียนรู้ทกุสิง่ทกุอยา่งได้หมด ดงันัน้ เดก็จงึต้องสนใจแตเ่ฉพาะสิ่งท่ี

จําเป็นท่ีสดุและท่ีเขาได้ใช้บอ่ยท่ีสดุในชีวิต” 

 ดวิอี ้ (Dewey. 1933) นกัการศกึษาชาวอเมริกนั  เป็นผู้ นําแนวความคดินัน้มาเสนอให้เป็น

รูปธรรมมากขึน้ ภายใต้ปรัชญาความเช่ือท่ีวา่ การศกึษาจะต้องพฒันาผู้ เรียนในลกัษณะเบด็เสร็จทัง้ตวั  

มิใชพ่ฒันาแตเ่พียงเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือด้านใดด้านหนึง่เทา่นัน้  การดําเนินการในการนําเสนอ

แนวคดิของหลกัสตูรและการเรียนการสอนแบบบรูณาการ  ดวิอีเ้ป็นผู้ ริเร่ิมนีไ้ด้รับการสนบัส นนุจากนกั

การศกึษาท่ีมีช่ือเสียงหลายคนในระยะเวลาตอ่มา อาทิ บรูเนอร์ (Bruner. 1986) ไวกอทสกี ้ (Wygotsky. 

1978) และโรกอฟฟ์ (Rogoff. 1990) เป็นต้น (อรทยั มลูคํา; และคนอ่ืนๆ. 2542: 12) 

 ในปี  พ.ศ.2473 ในประเทศสหรัฐอเมริกา  นกัการศกึษาและครู  ได้เสนอแนวคดิเร่ือง  

การบรูณาการได้ทําการทดลองศกึษา  เร่ืองบรูณาการ  ระยะเวลา  8 ปี เรียกการทดลองศกึษาครัง้นีว้า่  

The 8 Year Study 

 ในปี พ.ศ.2483 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นําผลการทดลอง  8 ปีนัน้ มาใช้กนัโดยแพร่หลาย

ในโรงเรียนทัว่ๆ  ไป และเรียกการศกึษาในยคุนีว้า่  “การศกึษาแผนใหม่ ” (Progressive Education) 

นําเอาความรู้เร่ือง “การบรูณาการ” ไปใช้กนัแพร่หลาย 
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 ในปี พ.ศ. 2496 ได้มีการเรียนการสอนเร่ือง  การศกึษาแผนใหมแ่ละบรูณาการ  เป็นครัง้แรก

ในประเทศไทย ท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษาประสานมติร และสมาคมการศกึษาแหง่ประเทศไทย  ก็ได้ชว่ย

เผยแพร่ความคดินีอ้อกไปอยา่งกว้างขวาง 

 ปี พ.ศ. 2520 กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ  จดัทําหลกัสตูรประถมศกึษา  ตามแนวคดิ

ของหลกัการบรูณาการบางประการ  และได้ทําการทดลองใช้เป็นเวลา  1 ปี ปรากฏวา่ได้ผลดี

กระทรวงศกึษาธิการ  จงึประกาศใช้หลกัสตูรใหมนี่ ้  ในปีการศกึษา  2521 และเรียกหลกัสตูรใหมนี่ ้  

“หลกัสตูรประถมศกึษาพทุธศกัราช 2521” ทัง้นีใ้ห้เร่ิมเปล่ียนหลกัสตูรได้ปีละชัน้  ทําจนครบ 6 ชัน้ ของ

ประถมศกึษา (สนัต์ ธรรมบํารุง. 2527: 89) 

  2.2 ความหมายของการสอนแบบบูรณาการ 

  การสอนแบบบรูณาการหรือคําวา่บรูณาการ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ตา่ง ๆกนั คือ สาโรจน์ บวัศรี 

(2521: 3-12) ได้ให้ความหมายของของการสอนแบบบรูณาการไว้วา่ หมายถึงการสอนท่ีจะชว่ยฝึก

นกัเรียนได้คดิเป็น แก้ปัญหาเป็น จะชว่ยก่อให้เปิดการบรูณาการขึน้ เม่ือเดก็รู้วิธีแก้ปัญหาเขาจะนําตดิ

ตวัไปใช้ได้ 

  สว่นเปลือ้ง ณ นคร (2521: 25) ได้กวา่งวา่ บรูณาการหมายถึงการนําส่ วนตา่งๆ รวมเข้าเป็น

สิง่อนัเดียว เตม็รูป ทําให้เป็นหนว่ย ทําให้เป็นก้อน ในทางการศกึษา หมายถึง การจดัสภาพการเรียน

การสอนเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ให้มีวิชาการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมอยูด้่วยกนั  

  สว่นสมุิตร  นภุานกุร หมายถึง (2521: 42) ได้ให้ความหมายของบรู ณาการวา่เป็นการทําให้

สมบรูณ์  และการทําให้เตม็หมายถึง ความรู้เหลา่นัน้ได้ถกูรวบรวมมาประมวลเข้าไว้ด้วยกนัภายใน

หนว่ยเดียวกนั แต่ กาญจนา คนุารักษ์ (2522: 19) ได้ให้ความหมายของบรรณาการไว้วา่ เป็นขบวนการ

หรือการปฏิบตัท่ีิเก่ียวกบัการเรียนรู้ ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบทางจิตพิสยั  และพทุธิพิสยัหรือ

ขบวนการในอนัท่ีจะรวบรวม ความคดิ มโนภาพ ความรู้ เจตคต ิทกัษะ และประสบการณ์ในการ

แก้ปัญหา เพ่ือให้มี ชีวิตมีความสมดลุ  

              เสริมศรี ไชยศร และคณะ  (2526: 9) ได้ให้ความหมายของบรูณาการ ท่ีแตกตา่งออกไปบ้าง

วา่เป็นลกัษณะของการผสมผสานประสบการณ์การเรียนรู้ อาจเป็นการผสมผสานเนือ้หาจากวิชาตา่งๆ 

ท่ีอยูใ่นสาขาเดียวกนั หรือเป็นการผสมผสานเนือ้หาวิชาตา่งๆ ท่ีอยูต่า่งสาขากนัก็ได้ 

    กองวิจยัทางการศกึษา (2535: 19) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบบรูณาการวา่หมายถึง

การจดัหนอ่ยการเรียนการสอนท่ีมีลกัษณะของการผสมผสานประสบการณ์เรียนรู้และเนือ้หาวิชาตา่งๆ 

ท่ีอยูใ่นกลุม่วิชาสงัคมได้แก่ วิชาภมูิศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง ศีลธรรม สงัคมวิทยา 

ประชากรศกึษา สิง่แวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ 
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   พระธรรมปิฎก (2540: 30) ได้ให้ความหมายเก่ียวกบัการสอนแบบบรูณาการวา่หมายถึง กา ร

ทําให้หนว่ยยอ่ยทัง้หลายท่ีสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั เข้ามาร่วมทําหน้าท่ีประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม

หนึง่เดียว ท่ีมีความหมายครบถ้วน สมบรูณ์ในตวั 

 อรทยั มลูคํา และคนอ่ืน (2542: 21) ได้ให้ความหมายของบรูณาการวา่  บรูณาการ หมายถึง

การนําศาสตร์สาขาวิชาตา่งๆ  ท่ีมีความสมัพนัธ์ เก่ียวข้องผสมผสานเข้าด้วยกนั  เพ่ือประโยชน์ในการ

จดัการเรียนการสอน  หลกัสตูรท่ีพฒันาหรือดําเนินการด้วยวิธีบรูณาการแล้ว  เรียกวา่ หลกัสตูรแบบ

บรูณาการ (Integrated Curriculum) คือ หลกัสตูรท่ีนําเอาเนือ้หาวิชาตา่งๆ  มาหลอมรวมเข้าด้วยกนั  

ทําให้เอกลกัษณ์ของแตล่ะวิชาหมด ไป เกิดเป็นเอกลกัษณ์ใหมข่องหลกัสตูรโดยรวม  เชน่เดียวกบัการ

เรียนการสอนแบบบรูณาการ  คือ เน้นท่ีองค์รวมของเนือ้หามากกวา่องค์ความรู้ของแตล่ะรายวิชา  และ

เน้นท่ีการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นสําคญัย่ิงกวา่การบอกเนือ้หาของครู 

  กู๊ด (Good. 1973: 308) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบบรูณาการวา่หมายถึง กระบวนการ

หรือการปฏิบตัใินการท่ีจะรวบรวมรายวิชาตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนัเข้าด้วยกนัแล้วนํามารายงานผลหรือ

แสดงออกในเชิงท่ีเป็นกิจกรรมหรือโครงการเดียว 

 ฮอบกินส์ (รัตนา นภารัตน์. 2539: 9; อ้างอิงจาก  Hopskins. n.p. Intergration , It Meaning 

and Application) กลา่วถึง เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบบรูณาการในแง่การสอนไว้วา่  หมายถึง

กระบวนการสอนท่ีผสานผสานเนือ้หาวิชาตา่งๆ  เข้าเป็นหนว่ยการเรียน  จดักิจกรรมการศกึษาค้นคว้า  

เพ่ือนําไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 

  จากความหมายของบรูณาการสรุปได้ วา่การสอนแบบบรูณาการ หมายถึง การสอนท่ีนํา

เนือ้หาตา่งๆ  มาผสมผสาน เข้าด้วยกนัให้สมบรูณ์และสมดลุทัง้ภายในวิชาเดียวกนั และเ นือ้หาวิชา

ตา่งๆ เข้าด้วยกนั ทําให้ผู้ เรียนสามารถคดิได้อยา่งกว้างไกล และสามารถแก้ปัญหาตา่งๆ ได้ 

 2.3  ความสาํคัญของการสอนแบบบูรณาการ 

 การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ จะชว่ยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ท่ีสมบรูณ์ทัง้ในด้านพทุธิ

พิสยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั  สอดคล้องกบัตามหลกัการในแนวการจดัการศกึษาของพระราชบญัญตัิ

การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 23 ท่ีเน้นการบรูณาการความรู้คูค่ณุธรรมและกระบวนการเรียนรู้

ตามความเหมาะสม วฒันาพร ระงบัทกุข์ (2542: 50) ได้กลา่วถึงความสําคญัของการสอนแบบบรูณาการ

วา่ 

 1. เป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ผู้ เรียนสามารถจําความรู้ได้นาน  (Retention) จะเร่ิมขึน้

ด้วยการทบทวนความรู้เดมิและประสบการณ์เดมิของผู้ เรียน 

 2. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการคดิ (Participate) ทัง้ทางด้านร่างกาย จติใจ สตปัิญญา และสงัคม

เป็นการพฒันาทกุด้าน 
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 3. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมตามประสบการณ์ชีวิตของตนเองและเป็น

ประสบการณ์ในชีวิตจริงของผู้ เรียน 

 4. ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะตา่งๆ ซํา้หลายครัง้โดยไมเ่บ่ือหนา่ย 

 5. ผู้ เรียนได้พัฒนาความคดิระดบัสู ง คดิไตร่ตรอง คิ ดอยา่งมีวิจารนญาณคดิแก้ปัญหา คดิ

ริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 6. ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะการทํางานกลุม่ ตัง้แตส่องคนขึน้ไป จนถึงเพ่ือนทัง้ชัน้เรียนตามท่ี

กําหนดในกิจกรรม เพ่ือพฒันาทกัษะมนษุย์สมัพนัธ์ 

 7. ผู้ เรียนจะได้สร้างจินตนาการตามเร่ืองท่ี กําหมดเป็นการเรียนรุ้ด้านธรรมชาต ิเศรษฐกิจ 

วฒันธรรม การเมือง วิถีชีวิต ผสมผสานกนัไป อนัเป็นสภาพจริงของชีวิต 

 8. ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสิง่ใกล้ตวัสูส่ิง่ไกลตวั เชน่ เรียนเก่ียวกบัตวัเรา บ้าน ครอบครัว ชมุชน 

ประเทศไทย ประเทศเพ่ือนบ้านและโลก ตามระดบัความซบัซ้อนของเนือ้หาและสตปัิญญาของผู้ เรียน 

 9. ผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่งมีความสขุ สนกุสนาน เห็นคณุคา่ของงานท่ีทํา และงานท่ีไปนําเสนอ

ตอ่เพ่ือน ตอ่ชมุชน ประเทศไทย ประเทศเพ่ือนบ้านและโลก ตามระดบัความซบัซ้อนของเนือ้หาและ

สตปัิญญาของผู้ เรียน 

 ทาลาไบ อยัซี ลคูาน (พิษณ ุเดชโด. 2540: 20; อ้างอิงจาก ทาลาไบ อยัซี ลคูา . ม.ป.ป.) ได้ให้ 

ความสําคญัของการสอนสงัคมศกึษาโยใช้วิธีการสอนแบบบรูณาการในแงข่อง 

 1. ด้านจิตวิทยา ธรรมชติของเดก็นัน้จะไมส่งัเกตโลกตามสายตาของนกัวิชาการศาสตร์ตา่ง  ๆท่ี

เกิดขึน้เป็นผลของวฒันธรรมท่ีมีภาษา และระบบความคดิเฉพาะซึง่เป็นสิ่งท่ีตีกรอบความคดิของผู้ เรียน 

ในขณะท่ีเดก็มองโลกเป็นหนว่ยเดียวและมกัตัง้คําถามท่ีคาบเก่ียวทกุรายวิชาการสอนแบบบรูณาการ

จงึเป็นการพยายามสอนตามธรรมชาต ิ การเรียนรู้ของเดก็โดยครูจดัหาประสบการณ์และชว่ยชีแ้นะ

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของเดก็ 

 2.  ด้านปรัชญา การศกึษาจะต้องเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนและสงัคม นกัเรียนต้องแนใ่จวา่ สิง่

ท่ีถกูบงัคบัให้เรียน  จะเ ป็นประโยชน์แก่เขาทางใดทางหนึง่การสอนแบบบรูณาการมุง่ท่ีจะให้ผู้ เรียน  

เรียนรู้เพ่ือจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาตนเองและสงัคมมากวก่าการสอนแบบแยกเป็น

รายวิชา 

 3. เหตผุลด้านธรรมชาตขิองวิชาความรู้ การมุง่เน้นสาขาวิชาคามแบบเก่ามกันําไปสูก่าร

มองข้ามความก้าวหน้าของวิชาความรู้ในปัจจบุนัการเช่ือมขอบขา่ยของแตส่าขาวิชาเข้าหากนัทําให้

เกิดวิชาใหม่ๆ  ขึน้มากมาย เชน่ มานษุยวิทยา สงัคม ประวตัศิาสตร์ เศรษฐกิจ นอกจากนีวิ้ช าใหม่         

เป็นต้นวา่ ประชากรศกึษา สิง่แวดล้อมศกึษายงัเป็นวิชาท่ีรวมเนือ้หาจากหลายสาขาวิชา ผู้ รู้ทาง

วิทยาศาสตร์ธรรมชาตแิละสงัคมศาสตร์ค้นพบวา่จําเป็นต้องผสมผสานความรู้และวิธีการของทัง้สอง

ฝ่ายเข้าด้วยกนัในการพฒันาวิชาความรู้ในแตล่ะสาขา 
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 สรุปการสอนแบบบรูณากา ร เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีสมดลุกบัการใช้ชีวิตของผู้ เรียน

เป็นอยา่งย่ิง เป็นการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในปัจจบุนัท่ีเตม็ไปด้วยเทคโนโลยี

ตา่งๆ ท่ีมีจําเป็นตอ่การดํารงชีวิตของมนษุย์เป็นวิธีการท่ีจะหลีกเล่ียงจากการได้ข้อมลูท่ีแยกสว่นทัง้ยงั

ฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกัใช้เหตผุลแล้วนําเหตผุลตา่งๆ นัน้มาประกอบกนัเพ่ือหาคําตอบท่ีจะใช้ในการดํารงชีวิต 

 2.4  จุดมุ่งหมายของการสอนแบบบูรณาการ 

 ลาร์ซาบอล (Lardizabal. 1970: 142) ได้กลา่วถึงจดุมงุหมายของการสอนแบบบรูณาการไว้  

ดงันี ้

 1. เพ่ือพฒันาและสง่เสริมให้เดก็ได้รู้สกึปล อดภยั มีความพงึพอใจ มีความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่

ของหมูค่ณะและยอมรับผู้ อ่ืน 

 2. สง่เสริมการเรียนรู้ท่ีจะทํางานร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน 

 3. ชว่ยพฒันาคา่นยิม บรรยากาศในชัน้เรียนจะสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาจริยธรรม  มาตรฐาน

การทงาน  มาตรฐานของกลุม่  ความซาบซึง้ในการทํางานและความซือ้สตัย์ 

 4. ชว่ยพฒันาวินยัในตนเอง โดยสง่เสริมความสามารถในการทํางานและการควบคมุอารมณ์

ของผู้ เรียน 

 5. สง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ พฒันาการแสดงออกทางด้านศลิปะ ดนตรี การละคร ฯลฯ 

เชน่เดียวกนักบัทางด้านสงัคม วิทยาศาสตร์และวรรณคดี  

 ดงันัน้จงึกลา่วสรุปได้วา่ การสอนแบบบรูณาการเป็นการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัสอดคล้อง

ตามพระราชบญัญั ตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ .ศ.2542 เป็นการสอน โดย นําเนือ้หาตา่งๆ  มาผสมผสาน

เช่ือมโยงเข้าด้วยกนั ตามแนวทางดําเนินเดนิการของกลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมท่ีทํา

ให้ผู้ เรียนสว่นมากคดิได้อยา่งกว้างไกล และสามารถแก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้ 

 2.5 ลักษณะการสอนแบบบูรณาการ 

 สมศรี ไชยศร (2526: 55) ได้แบง่ลกัษณะของการบรูณาการออกเป็น  2 ประการคือ  

  1.  บรูณาการทางเนือ้หาวิชาคือ การผสมผสานเนือ้หาวิชาในลกัษณะของการหลอมรวมเป็น

แบบแกนหรือแบบสหวิทยาการจะเ ป็นหนว่ยก็ได้หรือจะเป็นโปรแกรมก็ได้ นอกจากนีอ้าจจะเป็นการ

ผสมผสานของเนือ้หาวิชาในแง่ทฤษฎีกบัการปฏิบตัหิรือเนือ้หาวิชาท่ีสอน กบัชีวิตจริง 

 2. บรูณาการเชงิวิธีการคือ การผสมผสานวิชาการเรียนการสอนแบบตา่งๆ  โดยใชส่ื่อประสม

และใช้วิธีการประสมให้มากท่ีสดุ   

 ทาลาไบ อยัซี ลคูาน (อปัสร มีสงิห์. 2535: 85-103; อ้างอิงจาก ทาลาไบ อยัซี ลคูาน. ม.ป.ป.)

นกัศกึษาของสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนะหกลกัการในการบรูณาการในวิชาสงัคมศกึษา สามารถกระทํา

ได้ 3 วิธีคือ  
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  1.  บรูณาการแบบรักษาลกัษณะวิชาเดมิ วิธีนีต้้องการรักษาประโยชน์ของแตล่ะวิชาในขณะท่ี

นํามาสานตอ่เข้าด้วยกนั เพ่ือสนองจดุมุง่หมายตามหลกัสตูร โดยปกตผิู้ เขียนหลกัสตูรจะไมเ่ช่ือมตอ่

รายวิชาตา่งๆ  เข้าด้วยกนัโดยไมจํ่าเป็น (ยกเว้นกรณีบางวิชา มุง่ศกึษาเฉพาะเร่ือง ) และไมพ่ยายาม  

ตดัทอนองค์ประกอบของวิชาเพ่ือนํามาสอนในลกัษณะท่ีแปลกไป จากความมุง่หมายจากวิชาเดมิ  

 2. บรูณาการด้วยความคดิรวบยอด และข้อสรุปหลกัการของสงัคมศาสตร์ วิธีนีเ้ป็นการดงึ

ความคดิรวบยอด และข้อสรุปหลกัการของสงัคมศาสตร์มาใช้ โดยไมคํ่านงึวา่จะต้องรักษาลษัณะ

เฉพาะหรือโครงสร้างความรู้ของศาสตร์เดมิ ผลท่ีได้คือวิชาใหม ่ แตกตา่งจากศาสตร์แมบ่ท  

 3. บรูณาการด้วยการหลอมรวมเป็นหนว่ยเดียว วิธีเป็นบรูณาการในอดุมคตคืิอ การหลอม

รวมเป็นเนือ้เดียวกนักลายเป็นวิชาใหม ่ ตัง้อยูร่ากฐานของวิชาเดมิ แตป่ระกอบด้วยความคดิ รวบยอด 

และมมุมองในทศันะใหม ่แตกตา่งไปจากเดมิ 

 ลิดาร์ชาเบล (Lardizabel. 1970: 142-143) ได้กลา่วส อนถึงการบรูณาการต้องยดึหลกัท่ี

สําคญัวา่ แกนกลางของประสบการท่ีอยูค่วามต้องการของผู้ เขียนและประสบการในการเรียนรู้จดัเป็น

การเรียน (Unit) โดยหนว่ยการเรียนอาจแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภทดงันี ้   

 1.  หนว่ยเนือ้หาเป็นการเน้นเนือ้หาในตําราหรือหวัข้อเร่ืองตา่งๆ  

 2. หนว่ยความสนใจจดัเป็นหนว่ยขึน้โดยพืน้ฐานท่ีความสนใจและความต้องการหรือ

จดุประสงค์เดน่ๆ ของผู้ เรียน  

 3.  หนว่ยสร้างเสริมประสบการณ์ การรวบรวมประสบการณ์ มีจดุเน้นท่ีผลการเรียนรู้ละ

ความสามารถนําไป ท่ีการปรับพฤตกรรม  

 หนว่ยดงักลา่งข้างตน หมายถึงกลุม่กิจกรร มหรือประสบการณ์ท่ีจดัไว้เพ่ือสนอง จดุมุง่หมาย

หรือสําหรับแก้ปัญหาหนึง่ การเรียนเร่ิมจากจดุสนใจใหญ่ แล้วแยกยอ่ย ไปสู้ กิจกรรม ในแง่มมุตา่งๆ

จนกระทัง่ผู้ เรียนสามารถสนองสถานการท่ีกําหนดไว้ได้ 

 UNESCO-UNEP (1994: 51) ได้กําหมดลกัษณะของการบรูณาการเรียน การสอน ไว้ 2 แบบ

คือ  

  1.  แบบสหวิทยา ได้แก่การสร้างเร่ือง (Theme) ขึน้มาแล้สนําความรู้จกัวิชาตา่ง  ๆมาโยงสมัพนัธ์

กบัหวัเร่ืองนัน้ๆ บางครัง้ก็อาจจะเรียนวิธีบรูณาการท่ีเน้นการนําไปใช้เป็นหลกั  

 2.  แบบพหวิุทยาการ ได้แก่ กา รนําเร่ืองท่ีต้องการจะจดัการให้เกิดบรูณาการไปสอดแทรก  

(Infusion) ไว้ในวิชาตา่งๆ บางครัง้เราก็อาจจะเรียกวิธีบรูณาการแบบนีไ้ด้วา่การบรูณาการท่ีเน้นเนือ้หา

รายวิชาเป็นหลกั  
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 สํานกังานโครงการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (2540: 7) ได้แบง่ลกัษณะของการสอนแบบบรูณาการ

มี 2 แบบคือ การบรูณาการภายในวิชา และการบรูณาการระหวา่งวิชา การบรูณาการภายในวิชามี

จดุเน้นอบยูภ่ายในวิชา สว่นการบรูณาการระหวา่งวิชาเป็นการเช่ือมโยงหรือรวมศาสตร์ตา่งๆ  ตัง้แต่           

2 สาขาขึน้ไป ภายใต้หวัเร่ืองเดียวกนั เป็นการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ และทกั ษะในศาสตร์

หรือความรู้ ในวิชาตา่ง  ๆมากกวา่หนึง่วิชาขึน้ไป เพ่ือการแก้ปัญหาหรือแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเร่ือง 

การเช่ือมโยงความรู้ และทกัษะระหวา่งวิชาตา่งๆ ชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนท่ีลกึซึง้ ไมใ่ชเ่พียงผวิเผนิ 

และมีลกัษะใกล้เคียงกบัชีวิตจริงมากขึน้ การสอน แบบรูณาการทัง้ 2 แบบ มีหลกัการเชน่เดียวกนั  

กลา่วคือ มีการกําหนดหวัเร่ืองท่ีเช่ือมโยงความคดิรวบยอดตา่งๆ มีการวางแผนจดัการกิจกรรมและ

โครงการตา่งๆ ท่ีผู้ เรียนจะต้องศกึษาและลงมือปฏิบตั ิและได้นําไปจดัเป็นรูปแบบการสอนแบบบรูณาการ 

4 รูปแบบคือ 

 1.  การสอนบรูณาการแบบส อดแทรก การสอนรูปแบบนีค้รูผู้สอนในวิชาหนึง่สอดแทรก

เนือ้หาของวิชาอ่ืนๆ เข้าไปในการสอนของตน เป็นการวางแผนการสอนและสอนโดยเพียงครุคนเดียว 

  2. การสอนบรูณาการแบบขนา น การสอนตามรูปแบบนี ้ครูตัง้แตส่อง คนขึน้ไปสอนตา่งวิชา

กนั ตา่งคนตา่งสอน แตต้่องวางแผนร่วมกนัและตดัสิ นใจร่วมกนัวา่จะสอนหวัเร่ือง ความคดิ รวบยอด

ปัญหานัน้ๆ อยา่งไรในวิชาของแตล่ะ่คน งานหรือการบ้านทีมอบหมายให้ผู้ เรียนทําจะแตกตา่งกนัไปใน

แตล่ะ่วิชา แตท่ัง้หมดต้องมีหวัเร่ือง ความคดิรวบยอดปัญหาร่วมกนั 

  3. การสอนบรูณาการแบบสหวิทยาการ การสอนตามรปแบบนีค้ล้ายๆ กบักา รสอนบรูณา

การแบบขนาน กลา่วคือ ครูตัง้แตส่อง คนขึน้ไป สอนตา่งวิชากนั มุง่สอนหวัเร่ืองความคดิรวบยอด

ปัญหาเดียวกนัตา่งคนตา่งแยกกนัสอนเป็นสว่นใหญ่ แตมี่การ มอบหมายงานหรือโครงการร่วมกนั จะ

ชว่ยเช่ือมโยงสาขาวิชาตา่งๆ เข้าด้วยกนั ครูทกุคนต้องวางแผนร่วมกนัเพ่ือท่ีจะระบุ วา่จะสอนหวัเร่ือง 

ความคดิรวบยอด ปัญหานัน้ๆ ในแตล่ะ่วิชาอยา่งไรและวางแผนโครงการร่วมกนัหรือกําหนดงานท่ีจะ

มอบหมายให้ผู้ เรียนทําร่วมกนัและกําหนดวา่จะแบง่โครงการนัน้ออกเป็นโครงการยอ่ยๆ ให้ผู้ เรียน

ปฏิบตัใินแตล่ะวิชาอยา่งไร 

 4. การสอนแบบบรูณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณ ะ (Transdisciplinary Instruction) การ

สอนตามรูปแบบนีค้รัน้สอนวิชาตา่งๆ ร่วมกนัสอนเป็นคณะหรือเป็นทีม ร่วมกนัวางแผน ปรึกษาหารือ

หรือกําหนดหวัเร่ือง ความคดิรวบยอด ปัญหาร่วมกนัดําเนินการสอนผู้ เรียนกลุม่เดียวกนั 

             จากลกัษณะท่ีสอนแบบบรูณาการเป็นลกัษณะของการเรียนรู้ท่ีใช้ความรู้ท่ีมากกวา่เนือ้หาวิชา

เดียวหรือแนวทางท่ีมากกวา่แนวทางเดียวมาแก้ไขปัญหาหรือในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้ เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ท่ีจะนํามาแก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้องกบัการใช้ชีวิตจริงหรือจดัการเรียนการสอน

ท่ีนําเอาเร่ืองตา่งๆ ท่ีมีความเก่ี ยวข้องกบัการดําเนินชีวิตมาสอดแทรกไว้ในเนือ้หาวิชา ยดึถือภาพของ

การนําไปใช้งานจริงเป็นหลกั 
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 2.6 หลักการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 ลาดซิาเบล (Lardizabel. 1970: 148-149) ได้สรุปหลกัและสิ่งท่ีควรพิจารณาในการเรียน

การสอนแบบบรูณาการ 

  1.  ผู้ เรียนมีความสําคญัมากก วา่เนือ้หาวิชา เน้นการพฒันาการบคุลกิ คํานงึถึงการเรียนรู้ทัง้

ด้านร่างกาย สงัคม อารมณ์และสตปัิญญา 

 2.  หนว่ยการเรียนท่ีต้องใช้เวลาในการทํากิจกรรมข้ามวนัจะดีกวา่หนว่ยการเรียนรู้สัน้ๆ ท่ี

เสร็จในเวลาเรียน 

 3.  กิจกรรมการเรียนการสอนควรเป็นปัญหาในชีวิตจริง คํานงึถึงความต้องการในความสนใจ

ของผู้ ท่ีเรียนเป็นเกณฑ์ 

 4.  ในการเรียนการสอน ควรใช้กระบวนการกลุม่ 

 5.  กิจกรรมในการเรียนการสอน  ใช้กระบวนการประชาธิปไตย 

6. คํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียน 

 7.  สร้างบรรยากาศในชัน้เรียน ในการทํางานให้เป็นท่ีพงึพอใจของผู้ เรียน  

 สว่นวฒันาพร  ระงบัทกุข์ (2542: 47) ได้กลา่มถึงหลกัการเรียนการสอนแบบบรูณาการวา่ 

 1.  ต้องเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

 2.  เน้นการปลกูฝังคา่นยิม จติสํานกึ และจริยธรรมท่ีถกูต้อง 

 3.  ให้ผู้ เรียนได้ร่วมทํางานกลุม่ 

 4.  จดัประสบการณ์ตรงให้กบัผู้ เรียน 

 5. จดับรรยากาศท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนกล้าคดิ  กล้าทํา 

  ดงันัน้  การจดัการสอนแบบบรูณาการ จงึเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีสมดลุกบัการใช้ชีวิต

ของผู้ เรียนท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในปัจจบุนัเป็นอนัเตม็ไปด้วยเทคโนโลยีตา่งๆ  ท่ีจําเป็นหรือไม่

จําเป็นตอ่การดํารงชีวิตของมนษุย์ หลีกเล่ียงจา กการได้ข้อมลูท่ีแยกสว่น ทําให้เกิดการเห็นคณุคา่ใน

การจดัการเรียนการสอนเพ่ือการดํารงตนเองและมีความสงบสขุอยา่ง แท้จริง 

  ลาร์ซาบอล (พิษณ ุเดชใด. 2540: 21-22; อ้างอิงจาก Lardizabel. 1970: 144–148) ให้ข้อเสนอ

ขัน้ตอนในการสอนแบบบรูณาการดงันี ้

  1. ขัน้นํา  เป็นขัน้ต อนท่ีครูเร้าความสนใจหรือนําทางให้ผู้ เรียนตระหนกัถึงปัญหาท่ีผู้ เรียน

ประสบอยู ่ครูอาจมีวิธีเร่ิมหนว่ยได้หลายวิธี เชน่ การจดัสภาพห้องเรียนให้เร้าความสนใจใคร่รู้ ใช้

โอกาสพเิศษและเหตกุารณ์สําคญัเป็นการเร่ิมหนว่ยการศกึษานอกสถานท่ี การเย่ียมเยียนสถานท่ีสําคญั 

ปัญหาต่างๆ ในครอบครัว หรือ โรงเรียนอาจนํามาใช้เป็นการเร่ิมต้นหนว่ย การใช้ส่ือตา่งๆ ภาพยนต์ 

สไลด์ เทปบนัทกึเสียง การเลา่เร่ืองบทความหรือบทประพนัธ์ สามารถนํามาใช้เร่ิมต้นหนว่ยได้ หนว่ย
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การเรียนอาจเร่ิมมาจากข้อเสนอแนะ บางด้านของโรงเรียนหรือท้องถ่ิน ปัญหาดงักลา่วจะนําไป สูก่าร

กระทําครูอาจตัง้คําถามวา่เราจะ แก้ไขปัญหานีอ้ยา่งไร จะต้องใช้อปุกรณ์อยา่งไรบ้างและอะไรเป็น

ปัญหายอ่ยๆ ท่ีเราต้องแก้ไขก่อนปัญหาใหญ่ 

 2. ขัน้ปฏิบตักิาร เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนวางแผนพิจารณาตัง้จดุมุง่หมายในการแก้ปัญหาและตกลง

ใจเลือกดําเนินการหรือรวบรวมข้อมลู ครู ชว่ยให้คําแนะนํากิจกรรม มีการแบง่กลุม่และหน้าท่ี ในขัน้นี ้

ต้องอาศยัทกัษะความสามารถของครูท่ีจะแนะนํากิจกรรม ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนได้พฒันาความสามารถ

ของตนตามความถนดัมากท่ีสดุ กิจกรรมตา่งๆ ได้แก่ การค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมลู การอา่น การสมัภาษณ์ 

เป็นต้น 

 3. ขัน้กิจกรรมสรุป ในขัน้นีค้รูเน้นท่ีบรูณาการของหนว่ย ผู้ เรียน สรุปกิจกรรม โดยมีครูเป็น

ผู้ให้คําปรึกษาแนะนําในขณะท่ีทํากิจกรรมแบบหนว่ยผู้ เรียนตา่งแบง่งานกนัทําคนละด้านดงันัน้ การ

ผสมผสานงานทกุด้านเข้าด้วยกนัเป็นสิ่งสําคญัอยา่งย่ิง ผู้ เรียนควรได้รับคําแนะนําให้สงัเกตค้นหาวา่

กิจกรรมของตนสามารถตอบปัญหาในกลุม่ใหญ่ได้อยา่งไร และในการเสนอผลงานของตนให้เพ่ือนๆ  

ท่ีไมไ่ด้ทํากิจกรรมสว่นนัน้ได้เข้าใจอยา่งลกึซึง้มีการส่ือความหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยวิธีการท่ี

กลุม่แรกเสนอ หรือการรายงานการค้นคว้าของความสมัพนัธ์ของกิจกรรมยอ่ยเข้าด้วยกนัเป็ นงานกลุม่

ใหญ่ทําให้ผู้ เรียนได้รับความรู้ด้านเนือ้หาฝึกทกัษะความสามารถและพฒันาเจตคตใินการเสนอผลงาน 

ผู้ เรียนกระทําได้หลายวิธี เชน่ จดัแสดง นิทรรศการภาพ การสาธิต การทดลอง การแสดงละคร 

การรายงาน เป็นต้น อยา่งไรก็ตามผลงานเหลา่นีจ้ะต้องมีการอภิปรายกลุม่ตดิตามมา 

 4. ขัน้ประเมินผล การประเมินผลถือเป็นกระบวนการตอ่เน่ืองในทกุระยะของการเรียนการ

สอน ไมไ่ด้หมายถึงการวดัผลขึน้สดุท้ายเทา่นัน้ การประเมนิผลแบ้งออกเป็นวดัความรู้ความเข้าใจใน

ด้านวิชาการ ประเมนิความสามารถในการทํางานร่วมกนัภายในกลุม่และความสามารถระหวา่งกลุม่

ผู้ เรียนต้ องได้รับการกระตุ้นให้ตระหนกัวา่การประเมินผลของกลุม่เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ย่ิงกวา่ครูเป็น            

ผู้ประเมิน เพราะในขณะท่ีผู้ เรียนต้องประเมินผลการทํางานของตนเองชว่ยให้ ผู้ เรียนได้ตระหนกัถึง

จดุมุง่หมายท่ีได้กําหนดไว้ซึง่เป็นการตรวจสอบและเป็นแนวทางปรับปรุงการดํา เนินกิจกรรมของตน

และกลุม่ได้ 

 จากขัน้ตอนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดบรูณาการท่ีกลา่วมา

ทัง้หมดได้มีการนํามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา

โดยเฉพาะในวิชาสงัคมศกึษามีเป็นจํานวนมาก ผู้ วิจยัได้นําขัน้ตอนการจดั กิจกรรมการเรียนการสอน

ตามแบบบรูณาการเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการรวบรวมประมวลเข้าด้วยกนัเป็นการผสมผสานเนือ้หาวิชา   

ตา่งๆ ท่ีอยูต่า่งสาขากนัเป็นองค์ประกอบเดียวกนัตามแบบของลาร์ดซิาเบล 
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 2.7 ความหมายและประเภทของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

 ปัจจบุนัองค์กรและหนว่ยงานทางการศกึษาได้นําการบรูณาการเข้ามาร่วมในการจดัการเรียน

การสอนอยูห่ลากหลายวิธี หนว่ยการเรียนรู้บรูณาการจดัวา่เป็นรูปแบบหนึง่ของการนําการบรูณาการ

เข้ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน ซึง่ความหมายของหนว่ยการเรียนรู้บรูณาการและประเภทของ

หนว่ยการเรียนรู้บรูณาการ ได้มีนกัการศกึษาและองค์กรทางการศกึษาอธิบายไว้ ดงันี ้

 1) ความหมายของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

 “บรูณาการ” มาจากคําศพัท์ภาษาองักฤษวา่ “integrate” มีความหมายตามพจนานกุรมฉบบั

ราชบณัฑติยสถาน (2542: 634) คือ การนําหนว่ยท่ีแยกๆ กนัมารวมเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั และ

นกัการศกึษาหลายทา่นได้กลา่วไว้ ดงันี ้

 บรูณาการ หมายถึง การทําให้สมบรูณ์ สมดลุในตวัเองจนนําไปใช้ประโยชน์ได้ (Jacob cited 

in Frazee and Rudnitski. 1998: 137-138)  

 บรูณาการ มีความหมายอยู ่2 นยั คือ (สภุาพร แพรวพนิต. 2543: 1-6) 

 1.  ความหมายโดยทัว่ไป บรูณาการ หมายถึง การทําให้สมบรูณ์ กลา่วคือ การให้หนว่ยยอ่ยๆ

ท่ีสมัพนัธ์กนั ร่วมทําหน้าท่ีอยา่งกลมกลืน เป็นองค์รวมหนึง่เดียวท่ีมีความครบถ้วนสมบรูณ์ในตวัเอง 

 2.  ความหมายเฉพาะทางศกึษาศาสตร์ บรูณาการ หมายถึง การนําเอาศาสตร์สาขาตา่งๆ ท่ีมี

ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัมาผสมผสานเข้าด้วยกนั เพ่ื อประโยชน์ในการจดัหลกัสตูร และจดัการเรียน

การสอน 

 การบรูณาการ เป็นการจดัการเรียนรู้โดยมีการเช่ือมโยงและผสมผสานกระบวนการสอน การ

สร้างคณุธรรมให้สอดคล้องกบัความสามารถของผู้ เรียนให้นําความรู้ประสบการณ์ไปใช้ใน

ชีวิตประจําวนัได้อยา่งเหมาะสม (วิเศษ ชณิวงศ์. 2544: 2-10)  

 บรูณาการ คือ การทําให้สมบรูณ์ การทําให้หนว่ยยอ่ยๆ  ท่ีสมัพนัธ์กนัมาผสมกลมกลืนเป็น

หนึง่เดียวให้ครบสมบรูณ์ในตวัเอง (พมิพนัธ์ เดชะคปุต์; และพเยาว์ ยินดีสขุ. 2548: 1) 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่ การบรูณาการมีความหมายอยู ่ 2 นยั คือ การทําให้หนว่ย

ยอ่ยๆ  ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งกลมกลืนมาผสมผสานเข้าด้วยกนัเป็นองค์รวมหนึง่เดียวท่ีมีความ

ครบถ้วนสมบรูณ์ และสมดลุในตวัเอง เป็นความหมายโดยทัว่ไป สว่นความหมายเฉพาะทางการศกึษา 

คือ การนําเอาศาสตร์สาขาตา่งๆ  มาผสมผสานเข้าด้วยกนัอยา่งเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการจดั

การศกึษา การจดัหลกัสตูร และการเรียนการสอน 

 หนว่ยการเรียนรู้บรูณาการ จดัได้วา่มีความหมายอยูใ่นทางการศกึษา อยูใ่นกลุม่ของหลกัสตูร

บรูณาการอยา่งหนึง่ โดยมีนกัารศกึษาได้ให้ความหมายของหลกัสตูรบรูณาการไว้ ดงันี ้
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 หลกัสตูรบรูณาการ เป็นหลกัสตูรท่ีเช่ือมโยงความรู้ ความคดิรวบยอดในวิชาตา่งๆ หรือทกัษะ

เข้าไว้ด้วยกนั เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้โดยองค์รวม ทัง้ด้าน พทุธิพิ สยั ทกัษะพสิยั และจติพสิยั สอดคล้อง

กบัแนวการจดัการศกึษาท่ีเน้นความสําคญั ทัง้ความรู้ คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้  และบรูณาการ

ตามความเหมาะสม  เป็นไปตามสภาพจริงของสงัคม เช่ือมโยงเนือ้หาสาระทัง้หลายเข้าด้วยกนัอยา่งมี

ความหมายและสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง อีกทัง้ยงัเป็นวิธีการสร้างการศกึษาให้มี

ความหมายย่ิงขึน้ (Lake. 2000: online) 

 หลกัสตูรบรูณาการ เป็นการผสมผสานระหวา่งเนือ้หาวิชามากท่ีสดุจนไมป่รากฏเดน่ชดัวา่ 

วิชาหนึง่วิชาใดเป็ นหลกัในหลกัสตูร เป็นการหนีจากการเน้นหนกัเนือ้หาวิชาเป็นอยา่งมาก (อญัชลี   

สารรัตนะ. 2543: 9-13)  

 หลกัสตูรบรูณาการ หมายถึง หลกัสตูรท่ีมีการผสมผสานสาระตัง้แตส่องกลุม่สาระการเรียนรู้ 

หรือสองวิชาขึน้ไป หรือผสมผสานเนือ้หาในสาระตา่ง  ๆท่ีจดัอยูใ่นวิชา หรือกลุม่สาระการเรียนรู้เดียวกนั 

โดยจดัเป็นหนว่ยการเรียนรู้ภายใต้หวัเร่ือง (theme) เป็นจดุรวมหรือจุดกลางของเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง อาจ

ได้มาจากสาขาตา่งๆ ในวิชาเดียวกนั หรือได้มาจากหลากหลายศาสตร์ หรือวิชาท่ีเก่ียวข้อง (พิมพนัธ์ 

เดฃะคปุต์; และพเยาว์ ยินดีสขุ. 2548: 2) 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่ หน่ วยการเรียนรู้บรูณาการ จดัวา่เป็นหลกัสตูรบรูณาการ

อยา่งหนึง่ หมายถึง การผสมผสานระหวา่งเนือ้หาสาระตัง้แตส่องกลุม่สาระการเรียนรู้ขึน้ไป หรือ

ภายในกลุม่สาระเดียวกนั ภายใต้หวัเร่ืองท่ีกําหนดขึน้เดียวกนัจนได้เป็นหนว่ยการเรียนรู้ใหมข่ึน้มา 

 2) ประเภทของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

 นกัการศกึษาและองค์กรทางการศกึษาได้กําหนดประเภทของหนว่ยการเรียนรู้บรูณาการไว้

หลายประเภทเพ่ือสามารถนําไปใช้ได้อยา่งเหมาะสม ดงันี ้ 

 ซีล่ี (2540: 41-49) แบง่หนว่ยการเรียนรู้ ออกเป็นสองประเภท โดยสรุป ดงันี  ้

 1. บรูณาการภายในวิชา (intradisciplinary) 

 เป็นวิธีท่ีเน้นการเช่ือมโยงภายในวิชาใดวิชาหนึง่ เชน่ วิชาภาษาศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์ เป็น

วิธีท่ีบรูณาการความคดิและแนวคดิ การบรูณาการลกัษณะนีเ้กิดขึน้ในขอบเขตของเนือ้หาเดียว จดุเน้น

ของการบรูณาการภายในวิชาอยูท่ี่การพยายามทําให้เกิดการเช่ือมโยงอยา่งชดัเจนของเนือ้หาเร่ืองเดียว 

 2. บรูณาการระหวา่งวิชา (interdisciplinary) 

 เป็นวิธีการของหลกัสตูรแบบบรูณาการระหวา่งวิชา จะรวมเนือ้หาของทกุวิชามาอยูภ่ายใต้หวั

เร่ืองเดียว โดยท่ีทกุวิชาถกูนําเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ไมมี่วิชาใดโดดเดน่ การบรูณา การจะเกิด

กบัทกุวิชา กิจกรรมท่ีจดัขึน้โดยใช้การบรูณาการระหวา่งวิชานัน้ จะทําให้ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ความคดิและแนวคดิตา่งๆ  หนกัแนน่ขึน้ และชว่ยเช่ือมโยงหวัข้อและเนือ้หาเข้าด้วยกนัในสิ่งแวดล้อม

ของการเรียนรู้ สิ่งสําคญัคือ การเช่ือมโยงระหวา่งเนือ้หาตา่งๆ ท่ีจะทําให้นกัเรียนสามารถมองเห็น และ

สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งวิชาได้ 
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 พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ (2548: 4) ได้แบง่ประเภทของหนว่ยการเรียนรู้บรูณาการ

ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

 1. บรูณาการระหวา่งสาระการเรียนรู้ (interdisciplinary integration หรือ across curriculum) 

เป็นการผสมผสานเนือ้หาระหวา่งวิชา หรือระหวา่งศาสตร์ หรือระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้ตัง้แต ่2 วิชา

ขึน้ไปภายใต้หวัเร่ือง (theme) มโนทศัน์ (concept) หรือปัญหา (problem) เดียวกนั ผลการบรูณาการ

ภายใต้หวัเร่ืองจะได้หนว่ยการเรียนรู้บรูณาการข้ามวิชาข้ามกลุม่สาร ะการเรียนรู้ ข้ามศาสตร์ หรือ

หนว่ยการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ 

 2. บรูณาการภายในกลุม่สาระการเรียนรู้ (intradisciplinary integration) เป็นการผสมผสาน

เนือ้หาสาระระหวา่งสาระตา่งๆ ภายในกลุม่สาระการเรียนรู้ภายใต้หวัเร่ือง (theme) มโนทศัน์ (concept) 

หรือปัญหา (problem) เดียวกนั เป็นการบรูณาการตรงกนัข้ามกบัการ บรูณาการข้ามกลุม่สาระการ

เรียนรู้ ผลการบรูณาการภายใต้หวัเร่ือง (theme) จะได้เป็นหนว่ยการเรียนรู้ (unit of learning) และ

ด้วยเพราะเป็นการบรูณาการอยา่งผสมผสาน จงึเรียกวา่หนว่ยการเรียนรู้บรูณาการ (integrated unit) 

จดัเป็นหลกัสตูรบรูณาการ 

 สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2549: 37) ได้แบง่ประเภทหนว่ยการเรียนรู้

บรูณาการออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

 1. การบรูณาการภายในกลุม่สาระการเรียนรู้ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงเนือ้หาด้าน

ความรู้ /ทกัษะ /กระบวนการ หรือคณุลกัษณะอนัพึ งประสงค์ในกลุม่สาระการเรียนรู้นัน้ๆ  เข้าด้วยกนั 

เพ่ือมุง่ศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองราว ประเดน็ ปัญหา หวัข้อ หรือประสบการณ์เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

 2. การบรูณาการระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงเนือ้หาด้าน

ความรู้ /ทกัษะ /กระบวนการ หรือคณุลั กษณะอนัพงึประสงค์ ตัง้แตส่องกลุม่สาระการเรียนรู้ขึน้ไปเข้า

ด้วยกนั เพ่ือมุง่ศกึษาเก่ียวกบั ประเดน็ ปัญหา หวัข้อ หรือป ระสบการณ์เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ชว่ยให้ผู้ เรียน

ได้เรียนรู้ในเร่ืองนัน้ๆ อยา่งเข้าใจลกึซึง้ และชดัเจนใกล้เคียงกบัความเป็นจริงในชีวิตย่ิงขึน้ 

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่ หนว่ยการเรียนรู้บรูณาการ แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ           

1)  การบรูณาการภายในกลุม่สาระการเรียนรู้ และ 2)  การบรูณาการระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้ 

 2.8 บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

   1.  ด้านการเตรียมการ 

    1.1 เตรียมกรอบแนวคดิของเร่ืองท่ีจะสอน  โดยหวัข้อเร่ืองในแตล่ะตอนได้จากการ  

บรูณาการระหวา่งวิชา หรือ ผสมผสานระหวา่งวิชาในหลกัสตูร 

    1.2 เตรียมคําถามหลกัหรือคําถามสําคญั เพ่ือใช้กระตุ้นให้ผู้ เรียนวิเคราะห์  และลงมือ

ปฏิบตั ิเป็นแหลง่ข้อมลูหรือแหลง่ความรู้ท่ีให้ผู้ เรียนซกัถาม ปรึกษาเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
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  2.  ด้านการดําเนินการ 

    2.1 เป็นผู้ นําเสนอ  (presenter) เชน่ เสนอประเดน็ปัญหา  เหตกุารณ์ในเร่ืองท่ีจะสอน  

เป็นผู้สงัเกต  (observer) โดยสงัเกตผู้ เรียนขณะท่ีตอบคําถาม  และ ทํากิจกรรม  รวมทัง้พฤตกิรรมด้าน

อ่ืนของผู้ เรียน 

    2.2 กระตุ้นจงูใจ  (motivator) โดยกระตุ้นความสนใจของเรียน  เพ่ือให้มีสว่นร่วมใน

การเรียนอยา่งแท้จริง 

    2.3 เป็นผู้ เสริมแรง (reinforcer) เพ่ือผู้ เรียนแสดงพฤตกิรรมท่ีต้องการ 

    2.4 เป็นผู้ ชีแ้นะ  (director) คอยชีแ้นะ  สนบัสนนุ ให้ผู้ เรียนดําเนินกิจกรรมให้บรรลุ

ตามจดุประสงค์ท่ีกําหนด 

    2.5 เป็นผู้จดับรรยากาศ (atmosphere organizor) เพ่ือให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมทัง้ด้านกายภาพ สงัคมและจิตใจ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่งมีความสขุ 

    2.6 เน้นให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการ  (process oriented) มากกวา่เนือ้เร่ือง  หรือเนือ้หา

สาระนัน้ (content oriented) 

  3.  ด้านการประเมิน 

    3.1 เป็นผู้ให้ข้อมลูย้อยกลบั  (reflector) ชีแ้นะ วิพากษ์ วิจารณ์ ข้อดีข้อด้อย  เพ่ือให้

ผู้ เรียน ปรับปรุงแก้ไขพฤตกิรรมการเรียน 

    3.2 เป็นผู้ประเมิน (evaluator) โดยประเมินผลเป็นระยะ  ๆประเมินกระบวนการพฤตกิรรม

ด้านการค้นหาความรู้ และผลงาน ซึง่อาจเป็นองค์ความรู้และผลงาน 

 จากรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องตอ่ตวัผู้สอนท่ีกลา่วมาทัง้หมดสรุปได้วา่ในการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนแบบบรูณาการนัน้ อาจารย์ผู้สอนจะต้อง 

 1.  ยดึหลกัสายกลางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ความสําคญัในเนือ้หาสาระ 

 2.  ต้องเป็นผู้ มีนํา้ใจกว้างขวางในการท่ีจะยอมรับฟังความคดิเห็นแม้จากตวัผู้ เรียนเอง 

 3.  ต้องทําหน้าท่ีเป็นกลัยาณมิตรท่ีดีตอ่ผู้ เรียน  มิใชแ่คทํ่าหน้าท่ีเป็นผู้บอก  หรือ ถ่ายทอด

ความรู้แตเ่พียงอยา่งเดียว 

 2.9 กจิกรรมของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 ลกัษณะของกิจกรรมควรจะมีความหลากหลายผสมผสานกนั  และเพ่ือให้สอดคล้องกบั

หลกัสตูรควรจดักิจกรรมในลกัษณะเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง เน้นการเรียนรู้อยา่งมีสว่นร่วม  การเรียนรู้

จากสิง่ท่ีใกล้ตวัของผู้ เรียนเช่ือมโยงออกไปสูชี่วิตจริง 

 ลาร์ดซิาเบล (Lardi Zabel. 1970: 148) ได้เสนอแนะให้นํากิจกรรมของกระบวนการกลุม่มาใช้ 

ดงันีคื้อ  
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 1.  การแบง่กลุม่ ในการแบง่กลุม่จะต้องให้นกัเรียนเข้ากลุม่  เพ่ือทํากิจกรรมท่ีตนมีความถนดั

และมีความสนใจ  อาจารย์ผู้สอนจะต้องชว่ยเหลือในการจดัแบง่กลุม่ด้วย  เพ่ือให้แตล่ะกลุม่มีความ

พอเหมาะ และมีความสามารถพอๆ กนั 

 2.  แตล่ะกลุม่เลือกคณะกรรมการ ซึง่จะประกอบไปด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการและเลขานกุาร 

 3.  มีการประชมุร่วมกนัภายในกลุม่  เพ่ือวางแผนในการทํากิจกรรมกนั  เชน่  การอภิปราย  

การแสดงละคร การเชญิวิทยากรมาบรรยาย การสาธิตและการทดลอง เป็นต้น 

 4.  สมาชกิทกุคนในกลุม่  จะต้องมีหน้าท่ีรับผดิชอบ  ในการทํากิจกรรมตามท่ีร่วมกนัวางแผน

ไว้ในการสอนแบบบรูณาการตามขัน้ตอนท่ีเรียกวา่ Story line Method  

 อรทยั มลูคํา และคนอ่ืนๆ (2542: 38) ได้นําเร่ืองของการทํากิจกรรมท่ีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  

มาใช้ในการทํากิ จกรรมของผู้ เรียน  แตเ่น้นในเร่ืองความร่วมมือกนัระหวา่งผู้ เรียนและอาจารย์ผู้สอน

โดยเน้นบทบาทของผู้ เรียนให้ 

 1.  ฝึกวางแผนและการทํางานตา่งๆ ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

 2.  ค้นคว้าความรู้ท่ีตนและกลุม่สนใจ เพ่ือนําเสนอตอ่เพ่ือนร่วมชัน้ 

 3.  ทํากิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้จากกลุม่ 

 2.10  บทบาทของผู้เรียนในการทาํกจิกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

    1. มีสว่นร่วมในการเรียนทัง้ทางร่างกาย  จิตใจและการคดิ  ในทกุๆ สถานการณ์ท่ี

กําหนดให้อยา่งเป็นธรรมชาตเิหมือนสถานการณ์ในชีวิตจริง 

    2.  ศกึษาค้นคว้าปฏิบตัด้ิวยตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 

    3.  ดําเนินการเรียนด้วยตนเอง  เพ่ือให้การเรียนเป็นไปอยา่งสนกุสนาน  ต่ืนเต้นมี

ชีวิตชีวา และท้าทายอยูต่ลอดเวลา 

    4.  เรียนทัง้ในห้องเรียน (class) และในสถานการณ์จริง (reality) เพ่ือพฒันาทางสงัคม 

    5.  กระฉบักระเฉง วอ่งไว ในการมีสว่นร่วมอยา่งแท้จริง 

    6.  ทํางานด้วยความร่วมมือ  ร่วมใจ ทัง้แบบเด่ียว  เป็นคู่ หรือกลุม่ ด้วยความเตม็ใจ

และด้วยเจตคตท่ีิดีตอ่กนั 

    7.  ตอบคําถามสําคญัหรือคําถามหลกั  ท่ีกําหนดจากประสบการณ์ของตนเอง  หรือ

ประสบการณ์ในชีวิตจริง 

    8.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา คดิริเร่ิมสิ่งใหมท่ี่เป็นประโยชน์ 

    9.  มีความสามารถในการตดิตอ่ส่ือสาร  เชน่ ฟัง พดู อา่น เขียน มีทกัษะทางสงัคม  

รวมทัง้มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนในกลุม่ 
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    10. สามารถสร้างความรู้ (construct) ด้วยตนเอง  เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย  และ

สามารถนําไปใช้ชีวิตประจําวนัได้ 

 จากรายละเอียดท่ี เก่ียวข้องกบับทบาท  กิจกรรม  และตวัผู้ เรียนทัง้หมด  สรุปได้วา่ในการ

จดัการเรียน รู้แบบบรูณาการนัน้  ผู้ เรียนจะต้องเปล่ียนสภาพในการเรียนรู้จากเดมิ  ท่ีรอการถ่ายทอด

จากอาจารย์ผู้สอนเป็นแสวงหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และเป็นการเรียนรู้ท่ีมีพืน้ฐาน  มาจากการ

เช่ือมโยงความเป็นจริงตา่งๆ  ในชีวิตของตวัผู้ เรียนเอง  ให้ผู้ เรียนเข้าใจบทเรียนและหน้าท่ีของตนเองใน

การเรียนตามแนวคดิท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางอยา่งถกูต้องตามธรรมชาติ  มิใชเ่ป็นการเรียนรู้ท่ีเน้น

ให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางแหง่การเรียนรู้ แตไ่มเ่ช่ือมโยงกบัสภาพความเป็นจริงในการดํารงชีวิต 

 2.11 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิ

พุทธศักราช 2542 

 กระทรวงศกึษาธิการ (2542: 26–28) กลา่วถึงการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูร การศกึษาขัน้

พืน้ฐานวา่ นอกจากมุง่ปลกูฝังด้านปัญญาพฒันาการคดิของผู้ เรียนให้มีความสามารถในก ารคดิ

สร้างสรรค์  คดิอยา่งมีวิจารณญาณแล้ว ยงัมุง่พฒันาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลกูฝังให้

ผู้ เรียนเห็นคณุคา่ของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน สามารถแก้ปัญหา ข้อขดัแย้งทางอารมณ์

ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

 การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ตา่งๆ มีกระบวนการและวิ ธีการท่ีหลากหลาย ผู้สอนต้อง

คํานงึถึงพฒันาการทางด้านร่างกาย และสตปัิญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของ

ผู้ เรียนเป็นระยะๆ อยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้ การจดัการเรียนรู้ในแตล่ะชว่งชัน้ควรใช้รูปแบบ วิธีการท่ี

หลากหลาย เน้นการจดัการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเ รียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกนั การ

เรียนรู้จากธรรมชาต ิการเรียนรู้จากการปฏิบตัจิริง และการเรียนรู้แบบบรูณาการ การเรียนรู้คูค่ณุธรรม 

ทัง้นีต้้องพยายามนํากระบวนการ การจดัการกระบวนการอนรัุกษ์และพฒันาสิง่แวดล้อม กระบวนการ

คดิและกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ เนือ้หาและ

กระบวนการตา่งๆ ข้ามกลุม่สาระการเรียนรู้ ยดึผู้ เรียนเป็นสําคญั โดยนํากระบวนการเรียนรู้จากกลุม่

สาระเดียวกนั หรือตา่งกลุม่สาระการเรียนรู้มาบรูณาการในการจดัการเรียนการสอน ซึง่จดัได้หลาย

ลกัษณะ เชน่ 

 1. การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว  

        ครูสอนสามารถจดัการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ กบัหวัเร่ืองท่ีสอดคล้อง

กบัชีวิตจริง หรือสาระท่ีกําหนดขึน้มา เชน่ เร่ืองสิ่งแวดล้อม นํา้ เป็นต้น ครูผู้สอนสามารถเช่ือมโยงสาระ 

และกระบวนการเรียนรู้ของกลุม่สาระตา่งๆ  เชน่ การอ่าน การเขียน การคดิ คํานวณ การคดิวิเคราะห์

ตา่งๆ ทําให้ผู้ เรียนได้ใช้ทกัษะ และกระบวนการเรียนรู้ไปแสวงหาความรู้ ความจริงจากหวัข้อเร่ืองท่ี

กําหนด         
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 2. การบูรณาการแบบคู่ขนาน 

       มีครูผู้สอนตัง้แต ่ 2 คนขึน้ไป จดัการสอนโดยอาจยดึหวัข้อเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ื องหนึง่ แล้ว

บรูณาการเช่ือมโยงแบบคูข่นาน เชน่ ครูผู้สอนคนหนึง่สอนวิทยาศาสตร์เร่ืองเงา ครูผู้สอนอีกคนอาจ

สอนคณิตศาสตร์เร่ืองการวดัระยะทาง โดยการวดัเงา คดิคํานวณในเร่ืองเงา ในชว่งเวลาตา่งๆ จดัการ

ทํากราฟของเงาในระยะตา่งๆ หรืออีกคนหนึง่อาจให้ ผู้ เรียนรู้ศลิปะ เร่ืองเทคนคิ การวาดรูปท่ีมีเงา  

 3. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ 

  การบรูณาการในลกัษณะนีนํ้าเนือ้หาจากหลายกลุม่สาระมาเช่ือมโยงเพ่ือจดัการเรียนรู้ซึง่

โดยทัว่ไปผู้สอนมกัจดัการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุม่วิชา แตใ่นบางเร่ืองครูผู้สอน  

จดัการเรียนการสอนร่วมกนัในเร่ื องเดียวกนั เชน่ เร่ืองวนัสิ่งแวดล้อมของชาต ิครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

จดัการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนรู้ภาษาคําศพัท์เก่ียวกบัสิง่แวดล้อม ผู้สอนวิทยาศาสตร์จดักิจกรรม

ค้นคว้าเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม ผู้สอนสงัคมศกึษาให้ผู้ เรียนค้นคว้าหรือทํากิ จกรรมชมรมเก่ียวกบั

สิ่งแวดล้อม และครูผู้สอนสขุศกึษาอาจจดัทํากิจกรรมเก่ียวกบัการรักษาสิง่แวดล้อมให้ถกูสขุลกัษณะ

เป็นต้น 

 4. การบูรณาการแบบโครงการ 

               ครูผู้สอนสามารถจดัการเรียนการสอนโดยบรูณาการเป็นโครงการโดยผู้ เรียนและครูผู้สอน 

ร่วมกนัสร้างสรรค์โครงการขึน้ โดยใช้เวลาการเรียนตอ่เ น่ืองกนัในหลายชัว่โมงด้วยการนําเอาจํานวน

ชัว่โมงของวิชาตา่งๆ ท่ีครูผู้สอนเคยสอนแยกกนั ในลกัษณะของการสอนเป็นทีม ในกรณีท่ีต้องการเน้น

ทกัษะบางเร่ืองเป็นพเิศษครูผู้สอนสามารถแยกการสอนได้ เชน่ กิจกรรมเข้าคา่ยดนตรี กิจกรรมเข้าคา่ย

ภาษาองักฤษ  กิจกรรมเข้าคา่ยศลิปะ เป็นต้น  

 การสอนแบบบรูณาการตามพระราชบญัญตักิารศึ กษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 มีการ

กําหนดไว้ในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นการกําหนดแนวทางสําหรับครูในการเตรียมการทาง

การศกึษาท่ีสง่ผลดีกบัผู้ เรียน เพ่ือให้หลกัสตูรได้รับการนํามาใช้อยา่งแท้จริงตามความเหมาะสม ใน

การวิจยัครัง้นีไ้ด้เลือกใช้การบรูณาการเนือ้หาวิชาในกลุม่วิชาสงัคมศกึษา เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้

การสอนแบบบรูณาการตอ่ไป 

 สําหรับในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยั  จะสร้างแผนการสอนแบบบรูณาการโดยใช้ขัน้ตอน การสอน

แบบบรูณาการตามแนวพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 มี 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้นํา 

ขัน้ปฏิบตักิาร ขัน้กิจกรรมสรุป และขัน้การประเมินผล 
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 2.12 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

            งานวจัิยในประเทศ  

 พษิณ ุเดชใด (2540: 85) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจคคตติอ่สิง่แวดล้อมของ

นกัเรียนชัน้มธัยมปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสงัคมศกึษา โดยการสอนแบบบรูณาการท่ีใช้เทคนิคการพฒันาแบบ

ยัง่ยืน พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบบรูณาการท่ีใช้เทคนิคการพฒันาแบบยัง่ยืนกบันกัเรียนท่ี

เรียนด้วยการสอนตามคูมื่อการสอนของหนว่ยศกึษานิเทศก์ กรมสามญัศกึษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

แตกตา่งกนัน้อยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

 สว่นนกัเรียนท่ีเรียนเรียนรู้ด้วยการสอนแบบบรูณการท่ีใช้เทคนิคการพฒันาแบบยัง่ยืนกบันกัเรียน

ด้วยการสอนตามคูมื่อการสอนตามคูมื่อการสอนของหนว่ยศกึษานิเทศก์กรมสามญัศกึษาเจคตติอ่

สิ่งแวดล้อมแตกตา่งกนัมีนยัสําคญัสตติท่ีิระดบั 0.5  

 วาสนา แสงคํา (2542: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สร้างเสริมประสบการณ์

ชีวิตหนว่ย “การเมืองการปกครอง ” และทศันคตติอ่บคุลิกภาพประชาธิปไตยของนกัเรียนชัน้ประถมปี   

ท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนด้วยการสอนแบบบรูณาการ (ลาร์ดเิซเบล) กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้ประถมปีท่ี 6 

ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา  2541 โรงเรียนบ้านดูพ่งษ์  จงัหวดันา่น  จํานวน 62 คน ซึง่ได้มาโดยการสุม่

แบบเจาะจงแบง่เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  กลุม่ละ 31 คน กลุม่ทดลอง  สอนโดยการสอนแบบ

บรูณาการ (ลาร์ดเิซเบล) และกลุม่ควบคมุสอนโดยการสอนตามแนวการสอนของกรมวิชาการ ใช้ระยะเวลา

ในการทดลองสอน 48 คาบ คาบละ 20 นาที โดยใช้เนือ้หาเดียวกนั เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามวดัทศันคตติอ่บคุลกิภาพประชาธิปไตย  ผลการวิจยัพบวา่  กลุม่

ทดลองนัน้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทศันคตติอ่บคุลกิภาพประชาธิปไตยแตกตา่งจากกลุม่ควบคมุ

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 อนนัต์  โพธิกลุ  (2543: บทคดัยอ่ ) ได้ทําการวิจยั  เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 ท่ีได้รับการสอน   

แบบบรูณาการเชงิวิธีการกบัการสอนตามคูมื่อครู  ใช้เวลาในการสอนกลุม่ละ  15 คาบ คาบละ 50 นาที 

ผลการวิจยัพบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ 

ของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 นนัทนชั จริะศกึษา (2544: บทคดัยอ่) ได้ทําการวิจยั  เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

เคมีโดยการสอนแบบบรูณาการตามแบบวิทยาศาสตร์ –เทคโนโลยี–สงัคมของผู้ เรียนชัน้ มธัยมศกึษาปี  

ท่ี 4 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศกึษา  2544 โรงเรียนโยธินบรูณะ  เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร  ใช้แบบแผนการ

ทดลองกลุม่เดียวสอบก่อนและหลงั  ใช้เวลาในการทดลอง  24 คาบ คาบละ 50 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้  คือ 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปั ญหา

ทางวิทยาศาสตร์ผลการวิจยัพบวา่  ผู้ เรียนท่ีได้รับการสอนแบบบรูณาการตามแบบวิทยาศาสตร์ – 

เทคโนโลยี–สงัคมมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

               จากการวิจยัสรุปได้วา่การจดัเรียนการสอนแบบบรูณาการเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ี

เน้นกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของผู้ เรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจความเป็นไปได้ของโลกและวิธี

ปฏิบตัติวัในสงัคม ด้วยการทํางานรวมกบัผู้ อ่ืนการเรียนรู้จะเกิดจากการเข้ารวมกิจกรรมชว่งหมู่ คณะ

ทําให้เกิดการเรียนท่ีเป็นธรรมชาตทิางสงัคม 

           งานวจัิยต่างประเทศ  

 เพล (Phelps. 1978: 179-A) ได้ศกึษาผลของการบรูณาการกิจกรรมการเช่ือมประโยคและ

สง่เสริมการอา่นในการอา่นและการเขียนในระดบั 8 แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่ในสําคญัทางสถิต ิ

 วอล์เตอร์ ฟลอยด์-เลวิน (Walter Floyd-levin 1995: DAI – A 59/08) ได้ศกึษาการใช้หลกัสตูร

บรูณาการสําหรับการศกึษาวิชาสงัคมศกึษาในประเทศองักฤษในเพ่ือนําไปพจิารณาใช้ในประเทศสหรัฐฯ

กลุม่ตวัอยา่งเป็นการศกึษาในประเทศองักฤษจํานวน 10 คนเคร่ืองมือในการวิจยัคือ การสมัภาษณ์

แบบปลายปิด โดยทําการสมัภ าษณ์เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ ผลการวิจยัจากประสบการณ์ ของกลุม่

ตวัอยา่งกบัหลกัสตูรวิชาทางสงัคมเชิงบรูณการพบวา่องค์ประกอบของหลกัสตูรบรูราการท่ีสง่ผลกระทบ

ตอ่การเรียนการสอนในทางบวกได้แก่  (1) งานกลุม่ (2) ประสบการณ์เรียนแบบตรง และ (3) การนํา

ความรู้ใช้ในทางปฏิบตั ิตั วแปรสามตวัท่ีกลุม่ตวัอยา่งเห็นวา่สง่อิทธิพลตอ่หลกัสตูรบรูณาการ ได้แก่   

(1) ความเอาจริงเอาจงั โดยรวมของรัฐลบาล (2) ปัจจยัทางสงัคมในด้านความร่วมมือ และ (3) ลกัษณะ

ท่ีชาวองักฤษเหน็ความสําคญัในการเร่ืองพฒันาการของเดก็ การวิจยัครัง้นีร้ะบใุห้เห็นวา่การวิชา  

สงัคมศกึษานัน้เป็นวิธีการท่ีประสบผลสําเร็จสําหรับการก่อให้เกิดการบรูณาการวิชาและเพ่ือยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนผา่นประสบการณ์การเรียนแบบเจาะลกึและโดยตรงซึง่ให้ความสําคญักบัลกัษณะ

การชอบของเดก็ได้เรียนรู้และได้ใช้ความร่วมมือในการเรียนของนกัเรียนในการเรียน 

               แฮนสนั (Hanson. 1996: MAI 35/05) ได้ทําการศกึษาการบรูณาการการวรรณกรรมสําหรับ

เดก็เข้ากบัหลกัสตูรวิชาสงัคมศกึษาในประถมศกึษาตอนปลาย โดยเลือกชว่งเหตกุารณ์การกกัขงัชาว

ญ่ีปุ่ นในทวีปปออเมริกาเหนือในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 หลกัจากผู้ ท่ีวิจยัได้ทําการศกึษาคณุค่ าของ

วรรณกรรมทางประวตัศิาสตร์ในการพฒันาทางสงัคมแลสตปัิญญาของเดก็แล้ว ผลการวิจยัในทางสงัคม

พบวา่เร่ืองซึง่ไมเ่หมือนกบัหนงัสือเรียนทัว่ๆ  ไปได้สร้างความดงึดดูทางด้านอารมณ์และจนิตนาการแก่

เดก็และสง่เสริมเช่ือมโยงตนเองกบัอดีตโดยผา่นตวัละครท่ีดสูมจริงและการผกูเร่ืองท่ีนา่ตดิตาม ในด้าน

สตปัิญญานัน้ เร่ืองแตง่ทางประวตัศิาสตร์ถือวา่มีประสทิธิภาพมากกวา่บทเรียนท่ีแจกแจงรายละเอียด
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ในเร่ืองการพฒันาแนวคดิด้านเวลาและเหตผุล ในการชว่ยให้เดก็ได้จดจําและนกึถึงข้อเท็จจริงทาง

ประวตัศิาสตร์และชว่ยในการสง่เสริมการคดิวิเคราะห์ นอกจากนีก้ ารวิจยัยงัชีใ้ห้เห็นวา่เดก็ตอบสนอง

ตอ่ประวตัศิาสตร์ผา่นวรรณกรรมในอารมณ์อยา่งสงูและบอ่ยครัง้ท่ีเดก็ไมน่กึถึงลกัษณะของเร่ืองราวท่ี

เอนเอียง การไกลเ่กล่ียชีแ้นะแนวทาง ฉะนัน้ครูผู้สอนจงึมีบทบาทสําคญัในการชว่ยเดก็ให้ตรวจสอบ

เร่ืองท่ีแตง่ขึน้อยา่งมีวิจารณญาณ 

             เกอร์เร็ต (Guerette. 1997: MAI 37/02) ได้ทําการศกึษาบรูณาการส่ือประสมสําหรับศกึษา

วิชาภมูิศาสตร์ในระดบัมธัยมศกึษา โดยได้นําเสนอวิธีการในการบรูณาการซึง่ในการใชส่ือประสมทาง

คอมพวิเตอร์สําหรับการศกึษาวิชาภมูศิาสตร์ เก่ียวกบัแผนท่ีภมูศิาสตร์ของแคว้นควิเบค (Quebec) 

และของประเทศแคนนาดาท่ีนกัเรียนทกุคนต้องดตูามได้แม้วา่จะศกึษาในเพียงระดบัมธัยมศษึาปีท่ี 3  

        บราวดี ้(Broudy. 1990: 7-16) ได้ศกึษาถึงความแตกตา่งกนัของหลกัสตูรการศกึษาทางด้าน

วฒันธรรม และวิเคราะห์ความสลบัซบัซ้อนและความยุง่ยากของการพฒันาหลกัสตูรดงัก ลา่ว โดยการ

ประเมินวตัถปุระสงค์และผลกระทบของโครงสร้างเชิงระบบของหลกัสตูร จากผลการวิเคราะห์สรุปได้

วา่ หลกัสตูรแบบบรูณาการเป็นหลกัสตูรท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

         ไบแคก็ (Bicak. 1990: 336-339) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการเช่ือมโยงของความรู้ระหวา่งสาขาวิชา

ตา่งๆ โดยศกึษาการเรียนรู้ของนกัศกึษาในวิชาชีววิทยาทัว่ไปท่ีได้บรูณาการเนือ้หาทางชีววิทยาเข้ากบั

เร่ืองรางในชีวิตจริง ผงลการศกึษาพบวา่นกัศกึษามีผลการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ มีความสนใจ

และประทบัใจในวิชาวิทยาศาสตร์ มองเห็นคณุคา่ของสิ่งท่ีได้เรียนรู้วา่สามารถนําไปใช้ได้ในการดําเนิน

ชีวิต 

       จาร์ดีน (Jardine. 1990: 120-131) ได้พฒันาหลกัสตูรบรูณาการสําหรับเดก็ในระดบัประถมศกึษา

ตอนต้น โดยการบรูณาการเนือ้หาวิชาท่ีวา่ด้วยอิทธิพลของสิง่แวดล้อมท่ีมีตอ่มนษุย์วิชาท่ีวา่ด้วยเร่ือง

จติวิญญาณและการฟืน้ฟโูลกเข้าด้วยกนัและพบวา่ห ลกัสตูรดงักลา่วนี ้มีความเหมาะสมอยา่งมาก

สําหรับจดัการศกึษาสําหรับเดก็ในวยัดงักลา่ว เพราะชว่ยให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาทกๆ  ด้านไป

พร้อมๆ กนั 

       มาร์ตนิ (Martin. 1990: online) ได้ศกึษาวิจยัโดยการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ โดยบรูณาการ

เนือ้หาจริยธรรมเข้าในหลกัสู ตรการตลาด ของมหาลยัวิทยาลยัจอห์น แคร์รอล เพ่ือให้ผู้ เรียนมี

จริยธรรมในการตลาดและในการพฒันาหลกัสตูรครัง้นี ้ได้มีการทดลองใช้หลกัสตูรเพ่ือตรวจสอบความ

เป็นไปได้ของหลกัสตูรครัง้นี ้ในแง่ของรายละเอียดของการออกแบบหลกัสตูรและการนําไปใช้ โดยเน้น

ท่ีพฤตกิรรมของผู้ เรียน ซึง่ปรากฏวา่ประสบผลสําเร็จเป็นอยา่งมาก 
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3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา 
 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Achievement) เป็นสรรถภาพของสมองในด้านตา่ง  ๆ ท่ีนกัเรียนได้รับ

จากประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมจา กครูนกัการศกึษา  จงึได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนไว้ ดงันี ้

 พวงรัตน์  ทวีรัตน์  (2530: 29) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้วา่  หมายถึง

คณุลกัษณะรวมทัง้ความรู้ความสามารถหรือมวลประสบการณ์ทัง้ปวงท่ีบคุคลได้รับจากประสบการณ์

การเรียนการสอน ทําให้บคุคลเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมด้านตา่งๆ 

 ไพศาล  หวงัพานิช  (2526: 9) กลา่วถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพอสรุปได้วา่  เป็นพฤตกิรรม

หรือความสามารถของบคุคลท่ีเกิดจากการเรียนการสอน  เป็นคณุลกัษณะของผู้ เรียนท่ีพฒันาขึน้มา

จากการฝึกอบรมสัง่สอนโดยตรง  คือ พฤตกิรรมท่ีเป็นผลการเรียนขอ งเดก็ ได้แก่ ความจํา ความเข้าใจ

การนําไปใช้ การวิเคราะห์ สงัเคราะห์และการประเมินคา่ 

 เดโช สวนานนท์ (2512: 3) กลา่วถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวา่  หมายถึง ความสําเร็จท่ีได้รับ

จากความพยายาม จากการลงแรง เพ่ือมุง่ในจดุหมายปลายทางท่ีต้องการ หรืออาจจะ หมายถึงความสําเร็จ

ท่ีได้รับแตล่ะด้าน 

 อารมณ์ เพชรช่ืน (2527: 46) กลา่ววา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้จากการ

เรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ตา่งๆ ทัง้ท่ีโรงเรียน ท่ีบ้าน และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ    

 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคมศกึษา  หมายถึง คณุลกัษณะ 

ความรู้ความสามารถของบคุคลท่ีมีการพฒันาขึน้ หลงัจากได้รับการจดัการเรียนรู้ การฝึกฝนและการอบรม

จนประสบความสําเร็จในด้านความรู้ ทกัษะ และสรรถภาพทัง้ 6 ด้าน คือ 1. ความรู้ ความจํา 2. ความเข้าใจ   

3. การนําไปใช้  4. การวิเคราะห์  5. การสงัเคราะห์  6. การประเมินคา่  

 3.2 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศกึษา 

 ไพศาล หวงัพานิช  (2526: 89) ได้แบง่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามจดุหมาย  และลกัษณะ

สาระท่ีจดัการเรียนรู้   สามารถวดัได้ 2 แบบ ตามจดุมุง่หมายและลกัษณะสาระ ดงันี ้

 1.  การวดัผลด้านปฏิบตั ิเป็นการตรวจสอบความสามารถในการปฏิบตัิ  หรือทกัษะของผู้ เรียน  

โดยมุง่เน้นให้ผู้ เรียนได้แสดงความสามารถในรูปแบบของการกระทําจริงเป็นผลงาน เชน่วิชาศลิปศกึษา 

พลศกึษา การงาน เป็นต้น การวดัผลแบบนี ้จงึต้องใช้ข้อสอบภาคปฏิบตั ิ(Performance Test) 

 2. การวดัผลด้านเนือ้หา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเนือ้หา อนัเป็นประสบการณ์

ของการเรียนรู้ของผู้ เรียน อนัรวมถึงพฤตกิรรมความสามารถด้านตา่งๆ สามารถวดัผลได้ โดยใช้ข้อสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ( Achievement Test) 
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 บลมู  (Bloom. 1976: 139) กลา่ววา่  การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะต้องสอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม 3 ด้าน คือ 

 1.  ด้านความรู้ความคดิ  (Cognitive Domain) พฤตกิรรมด้านนีเ้ก่ียวกบักระบวนการตา่งๆ  

ทางด้านสตปัิญญาและสมอง ประกอบด้วยพฤตกิรรม 6 ด้าน ดงันี ้

  1.1  ด้านความรู้ความจํา หมายถึง ความสามารถระลกึถึงเร่ืองราวประสบการณ์ท่ีผา่นมา 

  1.2  ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจบัใจความ การแปลความการตีความ 

การขยายความของเร่ืองได้ 

  1.3  การนําไปใช้  หมายถึง  ความสามรในการนําความรู้หรือหลกัวิชาท่ีเรียนมาแล้วใน

กาสารสร้างสถานการณ์จริงๆ หรือสถานการณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั 

  1.4  การวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวตา่งๆ  หรือวตัถสุิ่งของ

เพ่ือต้องการค้นหาสาเหตเุบือ้งต้น  หาความสมัพนัธ์ระหวา่งใจความ  ระหวา่งสว่นรวมระหวา่งตอน

ตลอดจนหาหลกัการท่ีแฝงอยูใ่นเร่ือง 

  1.5  การสงัเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการนําความรู้มาจดัระบบใหมเ่ป็นเร่ืองใหม่

ท่ีไมเ่หมือนเดมิ มีความหมายและประสทิธิภาพสงูกวา่เดมิ 

  1.6  การประเมินคา่  หมายถึง  การวินิจฉยัคณุคา่ของบคุคลเร่ืองราว  วสัดสุิ่งของอยา่งมี

หลกัเกณฑ์ 

 2. ด้านความรู้สกึ  (Affective Domain) พฤตกิรรมด้านนีเ้ก่ียวข้องกบัการเจริญเตบิโตและ

พฒันาการในด้านความสนใจ คณุคา่ความซาบซึง้และเจตคตติา่งๆ ของนกัเรียน 

 3.  ด้านการปฏิบตักิาร (Psycho – motor Domain) พฤตกิรรมด้านนีเ้ก่ียวข้องกบัการพฒันา

ทกัษะในการปฏิบตัแิละการดําเนินการ เชน่ การทดลอง 

 สรุปได้วา่ การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนัน้  สามารถวดัได้ทัง้ด้านทกัษะปฏิบตัิ  โดยการใช้

แบบทดสอ บภาคปฏิบตัแิละการวดัทางด้านเนือ้หาโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรม 3 ด้าน 

 1.  ด้านความรู้ความคดิ  (Cognitive Domain) โดยวดัพฤตกิรรมด้านความรู้  – ความจําความ

เข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์และการประเมินคา่ 

 2.  ด้านความรู้สกึ (Affective Domain) พฤตกิรรมด้านนี  ้ เก่ียวข้องกบัการเจริญเตบิโตและ

พฒันาการในด้านความสนใจ คณุคา่ความซาบซึง้และเจตคตติา่งๆ ของนกัเรียน 

 3.  ด้านการปฏิบตักิาร  (Psycho – motor Domain) พฤตกิรรมด้านนีเ้ก่ียวข้องกบัการพฒันา

ทกัษะในการปฏิบตั ิและการดําเนินการ 
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 3.3 หลักการสร้างข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศกึษา 

 วารี วอ่งพนิยัรัตน์ (2530: 10) กลา่วา่ เม่ือครูทําการสอนนกัเรียนจบ  จําเป็นต้องมีเคร่ืองมือท่ี

มีความเช่ือมัน่  และความเท่ียงตรงในการประเมินผลการเรียนการสอนนัน้  ข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนนบัวา่ เป็นเคร่ืองมือในการประเมินการเรียนการสอนอยา่งหนึง่  ดงันัน้การสร้างข้อทดสอบ

ท่ีดี จะต้องมีการวางแผนหลกัการสร้างข้อทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิอยา่งมีประสทิธิภาพดงันี ้

 1.  ก่อนท่ีจะลงมือสร้างข้อทดสอบ จะต้องทําตารางวิเคราะห์หลกัสตูร (A Table of Specification) 

ตารางวิเคราะห์หลกัสตูรเป็นตารางท่ีแสดงความสมัพนัธ์ร ะหวา่งพฤตกิรรมกบัเนือ้หาวิชา จะชว่ยให้ครู

ทราบดีวา่จะต้องสร้างข้อทดสอบวดัเนือ้หาหรือพฤตกิรรมอยา่งละเทา่ไร  เพราะแตล่ะเนือ้หาแตล่ะ

พฤตกิรรมมีความสําคญัตา่งกนั  ตารางวิเคราะห์หลกัสตูร  จงึควรเตรียมไว้ก่อนเร่ิมสอนและเม่ือ สร้าง

เสร็จแล้ว ควรนําไปปรึกษาผู้ เช่ียวชาญด้านการสร้างข้อสอบ เพ่ือตรวจความถกูต้องอีกครัง้ 

 2.  แบบทดสอบทัง้ฉบบัจะต้องประกอบด้วยข้อทดสอบหลายๆ  ข้อ และหลายรูปแบบทัง้นี ้

เพราะธรรมชาตขิองเนือ้หาวิชาบางตอน อาจจะเหมาะกบัรูปแบบหนึง่โดยเฉพาะ แล้วรวบรวมข้อทดสอบ

ให้เป็นหมวดหมูต่ามประเภทของข้อสอบ เชน่ แบบเตมิคํา แบบถกูผดิ หรือแบบหลายตวัเลือก เป็นต้น 

 3.  เขียนคําชีแ้จงในการทําข้อสอบแตล่ะประเภทให้รัดกมุชดัเจน  เพ่ือให้นกัเรียนทราบวา่        

แตล่ะข้อต้องทําอะไร 

 4. ควรให้ข้อทดสอบแตล่ะข้อจบในหน้าเดียวกนั  ไมค่วรมีคําถามอยูห่น้าหนึง่  คําตอบอยูอี่ก

หน้าหนึง่ เพราะอาจทําให้เกิดการสบัสน หรือเสียเวลาพลกิไปพลกิมา 

 5.  สร้างข้อสอบทนัทีภายหลงัท่ีสิน้สดุการสอน  เพ่ือทําให้ข้อสอบวดัได้ตรงตามเนือ้หามาก

ย่ิงขึน้ 

 6.  ควรสร้างข้อสอบให้มีความยากพอเหมาะ  ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ข้อทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพและ

เพ่ือให้แบบทดสอบมีความเช่ือมัน่สงูสดุ 

 7.  ควรสร้างข้อทดสอบให้มีจํานวนมากกวา่ท่ีต้องการในตารางวิเคราะห์หลกัสตูรประมาณ  

25 – 50 % เพราะภายหลงัจากการตรวจทาน หรือการวิเคราะห์ข้อทดสอบแล้วอาจมีการตดัข้อทดสอบ

บางข้อท่ีใช้ไมไ่ด้ออกไป 

 8.  หลงัจากสร้างข้อทดสอบเสร็จแล้วควรตรวจทานแก้ไขขัน้สดุท้าย โดยพิจารณาในสิ่งตอ่ไปนี ้ 

  8.1 ข้อทดสอบจะต้องวดัพฤตกิรรมและเนือ้หาตามตารางวิเคราะห์หลกัสตูร 

  8.2  ข้อทดสอบจะต้องมีคําถามท่ีเป็นข้อเทจ็จริงท่ีถกูต้องและมีตวัเลือกท่ีถกูต้อง 

เพียงตวัเดียว 

  8.3  ข้อทดสอบทกุข้อต้องมีความอิสระจากกนั 

  8.4  ข้อทดสอบจะต้องเขียนให้ถกูหลกัภาษา 
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  8.5  คําถามในแตล่ะข้อต้องชดัเจน รัดกมุและเข้าใจง่าย 

  8.6  ถ้าเป็นข้อทดสอบแบบหลายตวัเลือกต้องพิจารณาถึงสิ่งตอ่ไปนี ้

    8.6.1 คําถามต้องเป็นประโยคคําถามท่ีสมบรูณ์ 

    8.6.2 คําตอบท่ีถกูต้องมีเพียงตวัเดียว 

    8.6.3 ตวัลวงต้องเป็นคําตอบผดิจริงๆ 

    8.6.4 ตวัเลือกทกุตวัมีลกัษณะเป็นเอกพนัธุ์จากกนั 

 9.  ควรให้เพ่ือนครูด้วยกนัชว่ยอา่นและตรวจทางอีกครัง้ เพ่ือตรวจสอบด้านภาษา 

และป้องกนัการแปลความหมายท่ีคลาดเคล่ือน 

 10. นําข้อทดสอบท่ีเสร็จสมบรูณ์ไปทดสอบกบัผู้ เรียน 

 ดงันัน้จะเห็นได้วา่  ข้อทดสอบเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลการศกึษาท่ีสามารถวดัคณุลกัษณะ

และความสามารถตา่งๆ  ของนกัเรียนการเขียนข้อสอบให้มีคณุภาพดีนัน้  จะต้องอาศยัองค์ประกอบ

หลายประการ  โดยเร่ิมตัง้แตก่ารวางแผนจนกระทัง่ได้ข้อทดสอบ  ซึง่ครูต้องมีความชํานาญในเนือ้หา

และมีความรอบคอบในการสร้า งข้อทดสอบอยา่งย่ิง  เพ่ือจะได้ให้ผู้ เรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ตามเป้าหมายตอ่ไป 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
 4.1 ความหมายของความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

 มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้ให้แนวคดิเก่ียวกบัการคดิแก้ปัญหาได้ดงันี ้

 เพียเจต์  (Piaget. n.d.: 89-23) ได้อธิบายถึงความสามารถในการคดิแก้ปัญหาตามทฤษฎี

ทางด้านพฒันาการในแง่ท่ีวา่ ความสามารถในด้านนีเ้ร่ิมพฒันาการมาตัง้แตข่ัน้ท่ี 3 คือ Stage of 

concrete operational ผู้ เรียนมีอายปุระมาณ 6-12 ปี เร่ิมมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาแบบง่ายๆ 

ภายในขอบเขตจํากดัตอ่มาถึงระดบัพฒันาการขัน้ท่ี 4 Stage of formal operational ผู้ เรียนมีอายุ

ประมาณ 12 ปี ขึน้ไป ผู้ เรียนสามารถคดิหาเหตผุลดีขึน้ และสามารถคดิแก้ปัญหาแบบซบัซ้อนได้  

ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ในสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้ 

 กาเย ่(Gagne. 1970: 63) ได้อธิบายถึงความสามารถในด้านคดิแก้ปัญหาวา่ เป็นรูปแบบ

ของการเรียนรู้อยา่งหนึง่ ท่ีต้องอาศยัการเรียนรู้ประเภทหลกัการ ท่ีมีความเก่ียวข้องกนัตัง้แตส่อง

ประเภทขึน้ไปและใช้หลกัการนัน้มาประสมประสานกนัจนเป็นความสามารถชนิดใหมท่ี่เรียกวา่ 

ความสามารถทางด้านการแก้คดิปัญหา โ ดยการเรียนรู้ประเภทความคดิรวบยอดเป็นพืน้ฐานของการ

เรียน เพราะวา่ การเรียนรู้ประเภทหลกัการตามแนวของกาเย ่ก็คือ ความเก่ียวข้องระหวา่งความคดิ

รวบยอดตัง้แตส่องชนดิขึน้ไป การเรียนรู้ประเภทความคดิรวบยอด กาเยไ่ด้อธิบายวา่เป็นการเรียนรู้

ประเภทหนึง่ท่ีต้องอาศยัทกัษะ ความสามารถในการมองเหน็ลกัษณะร่วมกนัของสิง่เร้าทัง้หลาย

ประเภทความคดิรวบยอด 
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 กู๊ด (Good. 1973: 518) ได้อธิบายถึงการคดิแก้ปัญหาเป็ นแบบแผน หรือวิธีการดําเนินการ

อยูใ่นสภาวะท่ีมีความยากลําบาก ยุง่ยากหรืออยูใ่นสภาวะท่ี พยายามตรวจข้อมลูท่ีหามาได้ มีความ

เก่ียวข้องกบัปัญหาท่ีการตัง้สมมตุฐิาน และมีการตรวจสอบสมมตุฐิานนัน้วา่เป็นจริงหรือไม ่ 

 ประสาท อิศรปรีดา (2523: 267) ได้กลา่ววา่ การคดิแก้ปัญหา หาวา่เป็นกระบวนการท่ีต้อง

อาศยัสตปัิญญาและความคดิ รวมทัง้รูปแบบพฤตกิรรมท่ีซบัซ้อนตา่งๆ อนัเป็นผลมาจากการพฒันา

ทางด้านสตปัิญญา การคดิแก้ปัญหาจะต้องมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัสตปัิญญา  

 กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์  (2528: 267) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการคดิแก้ปัญหาวา่

เป็นการใช้ประสบการณ์เดมิจากการเรียนรู้ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม มาแก้ปัญหาท่ีประสบใหม ่

 วินยั คําสวุรรณ  (2528: 26) ได้กลา่ววา่ การ คดิแก้ปัญหาเป็นกระบวนการคดิพิจารณาหา

ความสมัพนัธ์จากข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาอยา่งรอบคอบแล้วจงึปฏิบตัติามจดุมุง่หมาย 

 ภาวนา เทียนขาว  (2540: 39) ได้ให้ความหมายของการคดิแก้ปัญหาไว้ ดงันี ้ความสามารถ

ในการคดิแก้ปัญหาหมายถึงความสามารถทางสตปัิญญา การรู้จักคดิอยา่งมีวิจารณญาณได้ มาจาก

การสัง่สมประสบการณ์เดมิของแตล่ะบคุคล มาใช้แก้ปัญหาท่ีประสบใหม ่โดยมีแบบพฤตกิรรม มีวิธีการ

และขัน้ตอนในการศกึษาปัญหาตา่งๆ ให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีต้องการ  

 จากเอกสารดงักลา่ว ความหมายของความสามารถในการคดิแก้ปัญหา สรุปได้วา่ เป็นพฤตกิรรม

ด้านความรู้ ความคดิของบคุคลท่ีใช้ในการแก้ปัญหา ซึง่สามารถพฒันาได้จากประสบการณ์ ความรู้ท่ี

สัง่สมมา รวมไปถึงการคดิท่ีเป็นระบบ ขัน้ตอน แล้วนํามาประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหา ให้บรรลตุาม

วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด 

 4.2 ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของบุคคล 

 สโตลเบอร์ก  (Stolberg. 1956: 228) ได้ให้ความเห็นวา่ปัญหาท่ีเกิดขึน้และวิธีคดิแก้ปัญหา

นัน้ คดิแก้ปัญหาแตล่ะคนยอ่มมีลกัษณะเฉพาะเป็นเอกตับคุคล การคดิแก้ปัญหาจงึไมเ่หมือนกนัการ

คดิแก้ปัญหาไมมี่ขัน้ตอนท่ีแนน่อน และไมเ่ป็นไปตามลําดบั อาจสลบัก่อนหลงัหรือบางขัน้ตอนก็ไมมี่

นอกจากนีก้ารคดิแก้ปัญหายงัขึน้อยูก่บัองค์ประกอบดงันี ้คือ 

 1. ประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล 

 2. วฒุภิาวะทางสมอง 

 3. สภาพการณ?ท่ีแตกตา่งกนั 

 4. กิจกรรมและความสนใจของแตล่ะคนท่ีมีตอ่ปัญหานัน้ 

 มอร์แกน (Morgan. 1978:154-455) สรุปวา่ วิธีคดิแก้ปัญหาของแตล่ะคนนัน้แตกตา่ง กนัทํา

ให้ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาแตกตา่งกนัด้วย ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบดงันี ้
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 1. สตปัิญญา(Intelligence) ผู้ มีสตปัิญญาจะคดิแก้ปัญหาได้ดี 

 2. แรงจงูใจ (Motivation) ในการท่ีจะทําให้เกิดแนวทางในการคดิแก้ปัญหา 

 3. ความพร้อมในการท่ีจะแก้ปัญหาใหม่ๆ  โดยทนัทีทนัใดจากประสบการณ์ท่ีมีมาก่อน 

 4. การเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาสม (Functional Fixedness)  

 ชม ภมูิภาค (2516: 59) ได้ให้ความเห็นวา่ความสามารถในการคดิแก้ปัญหานัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยั

หลายอยา่ง เชน่ ความรู้ อารมณ์ ปราบการณ์ การจงูใจ จากการสงัเกตโดยทัว่ๆ ไป เห็นวา่ความสามารถ

ในการคดิแก้ปัญหานัน้ ขึน้อยูก่บัประสบการณ์เป็นอนัมากและการท่ีนําเอาประสบการณ์มาใช้ประโยชน์

ในการแก้ปัญหานัน้เน่ืองมาจากเหต ุ3 ประการ  

  1. บคุคลมกัมีการพฒันาความคดิรวบยอดและระบบของการเข้ารหสัของสิง่ตา่งๆ  เอาไว้เพ่ือ

ไปใช้ในโอกาสข้างหน้าโดยเฉพาะอยา่งย่ิงการเข้ารหสัปัญหาตา่งๆ ท่ีได้คดิแก้ปัญหามาแล้วนัน้สามารถ

ชว่ยในการคดิแก้ปัญหาใหม่ๆ  ได้ 

  2. การพฒันาของแนวโน้มของการตอบสนองการตอบสนองท่ีได้รับการเสริมแรงจะก่อตวัเป็น

นิสยัและมกัจะเกิดขึน้ก่อนเม่ือพบปัญหาใหม ่โดยบคุคลจะคดิแก้ปัญหาตามท่ีได้ปฏิบตัมิาจะพยายาม

แล้วพยายามอีกเม่ือการปฏิบตัอิยา่งเดมิไมส่ามารถแก้ปัญหาได้บคุคลนัน้จงึเร่ิมคดิแล้วเปล่ียนแนวใหม่ 

  3. การพฒันาเทคนิคของการคดิแก้ปัญหาเม่ือบคุคลได้คดิแก้ปัญหามามากๆ  คนเราก็ยอ่มมี

ความชํานาญในการคดิแก้ปัญหาตา่งๆ  มากขึน้นอกจากนัน้เทคนิคของการคดิแก้ปัญหายงัสอนกนั

ไมไ่ด้ 

 ภาวนา เทียนขาว  (2540: 40) ได้ให้ความเหน็เก่ียวกบัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของ

บคุคลนัน้แตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัวฒุภิาวะทางสมอง ประสบการณ์ ความสนใจ สตปัิญญาความพร้อม 

แรงจงูใจ อารมณ์ และสภาพแวดล้อม 

 จากเอกสารดงักลา่ว ความสา มารถในการคดิแก้ปัญหาของแตล่ะคน   มีความ แตกตา่งกนั

โดยขึน้อยูก่บัประสบการณ์ วฒุภิาวะทางสมอง ความพร้อมและการฝึกฝนกระบวรการคดิแก้ปัญหา 

 4.3 กระบวนการคดิแก้ปัญหา 

    4.3.1 ลักษณะของการคดิแก้ปัญหา 

   บญุเลีย้ง พลอาวธุ (2511: 45) ได้กลา่วถึงลกัษณะของการคดิแก้ปัญหาวา่มีอยู่ 5 ประการ   

คือ 

    1.  การคดิแก้ปัญหา เป็นการกระทําท่ีมีจดุมุง่หมาย การกระทําท่ีขาดจดุมง่หมายไมน่บัวา่ 

เป็นการคดิแก้ปัญหา 

    2.  การคดิแก้ปัญหา คือ การเลือกวิธีท่ีเหมาะสมของผู้คดิแก้ปัญหาโดย ในแตล่ะปัญหามี

วิธีแก้อยูห่ลายวิธี ผู้คดิแก้ปัญหาจงึเลือกเอาวิธีการท่ีเหมาะสม 
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    3.  การคดิแก้ ปัญหาอาศยัความรู้แจ้งเห็นจริง หรือความหยัง่เห็น (Insight) กลา่วคือใน

การคดิแก้ปัญหาแตล่ะครัง้นัน้จะต้องศกึษาปัญหาให้เข้าใจถ่อมแท้เสียก่อน จงึสามารถคดิแก้ปัญหานัน้

ได้ การท่ีคนเราเข้าใจปัญหาอยา่งถ่องแท้ และมองเห็นการ คดิแก้ปัญหานีเ้รียกวา่ เกิดความคดิภายใน

หรือความอยา่งเห็นด้วย 

    4.  การคดิแก้ปัญหา เป็นการสร้างสรรค์  (Creative) อยา่งหนึง่ กลา่วคื อ เม่ือแก้ปัญหาได้

สําเร็จ ผู้แก้ยอ่มมีสตปัิญญางอกงาม 

    5.  การคดิแก้ปัญหา ประกอบด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ (Critical) จําเป็นต้องวดัผลดวูา่ 

การคดิแก้ปัญหานัน้ได้ผลตามความมุง่หมายอยา่งเพียงพอหรือไม ่

  4.3.2 กจิกรรมท่ีไม่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหา 

     1. กิจกรรมท่ีทําอยูเ่ป็นนิจศีลจนเป็นนิสยั 

     2. กิจกรรมท่ีทําไปโดยไมมี่แบบแผน และนํามาใช้แก้ปัญหานัน้อีกไมไ่ด้ 

      3. กิจกรรมท่ีทําเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาซึง่การคดิทัง้ทัง้สามลกัษณะน่ีไม่ เกิดขึน้

ตามลําดบั แตเ่กิดขึน้มาพร้อมๆ  กนัทัง้สามลกัษณะทีเดียว นอกจากนี ้การแก้ปัญหา การแก้ปัญหายงั

ต้องอาศยัการสงัเกตและความจําอีกด้วย 

 4.4 ขัน้ตอนการคดิแก้ปัญหา 

 แนวคดิเก่ียวกบัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาท่ีสําคญัได้แก่บลมู  (Bloorm. 1956: 122) 

ได้เสนอขัน้ตอนการคดิแก้ปัญหา ดงันี ้

 

 ขัน้ท่ี 1    เม่ือผู้ เรียนได้พบปัญหา ผู้ เรียนจะคดิค้นหาสิ่งท่ีเคยพบเห็นเก่ียวกบัปัญหา 

 ขัน้ท่ี 2    ผู้ เรียนจะใช้ผลจากขัน้ท่ีหนึง่มาสร้างรูปแบบของปัญหาท่ีเกิดขึน้มาใหม่ 

 ขัน้ท่ี 3    จําแนกแยกแยะปัญหาตา่งๆ 

 ขัน้ท่ี 4    การเลือกใช้ทฤษฎี หลกัการ ความคดิ และวิธีการท่ีเหมาสมกบัปัญหา  

 ขัน้ท่ี 5    การใช้ข้อสรุปของวิธีการคดิแก้ปัญหา 

 ขัน้ท่ี 6    ผลท่ีได้จากการคดิแก้ปัญหา 

             บลมู   ได้อธิบายวา่ ความสามารถทางสมองท่ีนํามาใช้คดิแก้ปัญหาในชัน้ท่ี 1-4 เป็นสว่นของ

การนําไปใช้ขัน้ท่ี 5 และ 6 เป็นสว่นของความเข้าใจ สําหรับความรู้ความจําถือวา่เป็นพืน้ฐานท่ีจําเป็น

ในการคดิแก้ปัญหา สว่นความสามารถในการวิเคราะห์เป็นความสามารถทางสมองอยา่งท่ีหนึง่ท่ีนํามาใช้

ในกระบวนการคดิแก้ปัญหาในขัน้ท่ี 3 
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 โพลยา  (Polya. 1957: 6-22) ได้เสนอขัน้ตอนสําหรับการคดิแก้ปัญหาดงันี ้ 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ทําความเข้าใจในปัญหา พยายามเข้าใจสญัลกัษณ์ตา่งๆ  ในปัญหาสรุปวิเคราะห์

และแปลความหมาย ทําความเข้าใจให้ได้วา่โจทย์ถามอะไร ข้อมลูท่ีโจทย์ให้มามีอะไรบ้างเพียงพอ

หรือไม ่

 ขัน้ตอนท่ี 2 การวางแผนในการคดิแก้ปัญหาโดยบง่ปัญหาออกเป็นสว่นยอ่ยๆ เพ่ือสะ ดวกตอ่

การลําดบัขัน้ตอนในการคดิแก้ปัญหา และวางแผนวา่จําใชวิ่ธีในการใดในการคดิแก้ปัญหา เชน่การ

ลองถกู การหารูปแบบ การหาความสมัพนัธ์ของข้อมลูตลอดจนความคล้ายคลงึของปัญหาเดมิท่ีเคย

ทํามา 

 ขัน้ตอนท่ี  3  การลงมือทําตามแผน เป็นขัน้ท่ีดําเนินการแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้ถ้าข าด

ทกัษะใดจะต้องเพิ่มเตมิ เพ่ือนําไปใช้ให้เกิดผลดี ขัน้นีจ้ะรวมถึงการคดิแก้ปัญหาด้วย 

       ขัน้ตอนท่ี 4 การตรวจสอบวิธีการและตอบคําถาม เพ่ือให้แนใ่จวา่ถกูต้อง  

       กิลฟอร์ด (Guilgord. 1971: 130) เห็นวา่ กระบวนการคดิแก้ปัญหาประกอบด้วย5ขัน้ตอน 

ดงันี ้

 1. ขัน้ตอนเตรียมการ (Preparation) หมายถึง การตัง้ปัญหาหรือค้นหาวา่ปัญหาท่ีแท้จริง

มองเหตกุารณ์นัน้คืออะไร 

 2. ขัน้วิเคราะห์ปัญหา  (Analysis) หมายถึง การพจิารณาดวูา่มีสิง่ใดบ้างท่ีเป็นสาเหตสํุาคญั

ของปัญหา หรือสิ่งใดไมใ่ช้สาเหตสํูาคญัของปัญหา 

   3.  ข้อเสนอแนวทางในการคิ ดแก้ปัญญา (Production) หมายถึง การหาวิธีการคดิแก้ปัญหา

ให้ตรงสาเหตกุบัปัญหาออกมาในรูปแบบวิธีการ สดุท้ายจะได้ผลลพัธ์ออกมา 

 4.  ขัน้ตอนการตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง การเสนอเกณฑ์เพ่ือตรวจสอบผลลพัธ์ท่ี

ได้จากการเสนอวิธีคดิแก้ปัญหา ถ้าพบวา่ผลลพัธ์ยงัไมถ่กู ต้อง ต้องมีการเสนอวิธีแก้ปัญหานีไ้ปใช้ใน

โอกาสหน้า เม่ือพบเหตกุารณ์คล้ายคลงึกบัปัญหาท่ีเคยประสบมาแล้ว 

 5.  ขัน้ตอนการคดิแก้ปัญหาของกิลฟอร์ด มีผู้ให้ความสนใจอยา่งกว้างขวางนกัการศกึษาก็

นําเอาขัน้ตอนนีไ้ปดดัแปลง เพ่ือใช้ในการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองการคดิแก้ปัญหาแตก่ารดดัแปลง และ

ปรับปรุงแตก็่มีเค้าโครงสว่นใหญ่เหมือนเดมิ เชน่ 

 เวียร์ (Weir. 1974: 18) ได้เสนอแนะขัน้ตอนในการคดิแก้ปัญหาไว้ 4ลําดบั คือ 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ในการเสนอปัญหา 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ในการวิเคราะห์ปัญหา 

 ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ในการเสนอวิธีคดิแก้ปัญหา 

 ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้ในการตรวจสอบผลลพัธ์  
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 บราว์ (Slite. 1989: 53; citintg Brown. n.d.) ได้สรุปถึงขัน้ตอนของการคดิแก้ปัญหาให้ กบั

ผู้ เรียนไว้ 4 ขัน้ตอนดงันี ้  คือ  

 1. Wait (สะกิดใจให้หยดุคดิ) คือ เป็นขัน้ท่ีทําความรู้จกัเข้าใจปัญหา 

 2. Think (พิจารณา) เป็นขัน้ท่ีคํานงึถึงวิธีท่ีเป็นไปได้ในการคดิแก้ปัญหาและเลือกดวูา่วิธีใด

เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุ แล้วจงึปฏิบตัติามวิธีนัน้ 

 3. See (เห็น) เห็นวา่การดําเนินการคดิแก้ปัญหานัน้อยา่งไร เพ่ือให้ผลสมัฤทธ์ิผลตรงเป้าหมาย 

 4. So (เชน่นัน้ ) เม่ือได้ข้อมลูจาก 3 ขัน้แรกแล้วก็มาถึงขั ้นตอนการตดัสินใจท่ีจะแก้ปัญหา

เชน่นัน้ 

 อาภา ถนดัชา่ง (2534: 17-20) อธิบายระบบการคดิแก้ปัญหาตามขัน้ตอนของ  System 

Approach ดงันี ้

       ขัน้ท่ี 1 ปัญหาเป็นขัน้ตอนของการคดิวิเคราะห์ วิพากษ์ ให้รู้ถ่องแท้เสียก่อนวา่ปัญหา

คืออะไร  

      ขัน้ท่ี 2 ระบคุวามต้องการ เป็นการกําหนดเป้าหมายเพ่ือคดิแก้ปัญหานัน้ ๆ วา่จะสมัฤทธ์ิผล

ทางด้านใด มีปริมาณมากน้อยเพียงใด 

     ขัน้ท่ี 3 พจิารณาทางเลือก เป็นการค้นหาวิธีการตา่งๆ ท่ีจะดําเนนิไปสูเ่ป้าหมายท่ีวางไว้

มองหาไว้หลายๆทาง 

     ขัน้ท่ี 4 การตดัสินใจ คือ การสรุปผลเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดมาดําเนินการเป็นขัน้ตอ่จากขัน้ท่ี 3 

วิพากษ์วิจารณ์ถึงวิธีการตา่งๆ แล้วสรุปเอาวิธีการท่ีดีท่ีสดุมาปฏิบตัิ  

    ขัน้ท่ี 5 การทดลอง เม่ือเลือกวิธีการแล้ว ก็ลงมือปฏิบตัติามวิธีนัน้  

    ขัน้ท่ี 6 ปรับปรุง เม่ือทดลองแล้ว ใช้ไมไ่ด้ก็ปรับปรุงแก้ไข 

    ขัน้ท่ี 7 ปฏิบตั ิลงมือปฏิบตัหิลงัจากได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว  

    ขัน้ท่ี 8 ประเมนิผล การตดิตามเฝ้าดกูารปฏิบตัวิา่เป็นอยา่งไร แล้วสรุปวา่ได้ผลหรือไม่

ได้ผลอยา่งไรตามแผนผงั ดงันี ้
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ภาพประกอบ 2 ระบบการคดิแก้ปัญหาตามขัน้ตอนของ  System Approach 
 

 ท่ีมา: อาภา ถนดัชา่ง. (2534: 17-20). 
 

 ทบวงมหาวิทยาลยั (2525: 232-234) ยงักลา่วได้วา่ ขัน้ตอนในการคดิแก้ปัญหานัน้อาจ   

แจกแจง มากหรือน้อยกวา่ 4 ขัน้ก็ได้แล้วแตค่วามละเอียดในการแบง่และทบวงมหาวิทยาลยัได้แบง่

ออกเป็น 4 ขัน้ตอน 

 1. การระบปัุญหา สิ่งท่ีสําคญัในข้อนีคื้อ ความสนใจท่ีมีตอ่สิ่งท่ีพบเห็นเกิดขึน้เน่ืองจากความ

อยากรู้เหน็ และทกัษะในการสงัเกต 

 2. การตัง้สมมตฐิานในการคาดคะเนคําตอบท่ีอาจเป็นไปได้ ในทางการวิทยาศาสตร์เรียกวา่ 

สมมตฐิาน  

 3. การทดลองเป็นการ กําหนดวิธีการคดิแก้ปัญหา โดยอ าศยัทกัษะในการควบคมุตวัแปร

การสงัเกต และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 

 4. การสรุปผลการทดลอง เป็นการแปลความอธิบายความหมายของข้อมลู เพ่ือหาความสมัพนัธ์

ระหวา่งข้อมลูท่ีได้กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 ลําดบัขัน้ตอนคดิในการแก้ปัญหาท่ีผู้ วิจยัสนใจมากท่ีสดุ และนํามาใช้เป็นเคร่ืองวัดความสามารถ

ในการคดิแก้ปัญหาของผู้ เรียน คือ ขัน้ตอนในการคดิแก้ปัญหาของ เวียร์   มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

 1. ขัน้เสนอปัญหา หมายถึง ความสามารถในการระบปุระเดน็ปัญหาท่ีสําคญัท่ีสดุ ภายใน

ขอบเขตของสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 

 2. ขัน้ตอนการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกสาเหตท่ีเป็นไปได้ของปัญหา

จากสถานการณ์  

ปัจจยัสนบัสนุน ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค 

ขั้นปัญหา ระบคุวามตอ้งการ พิจารณาทางเลือก การตดัสินใจ การทดลอง 

ปรับปรุง 

ใชไ้ด ้

ประเมิน ปฏิบติั 
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 3. ขัน้ตอนการเสนอวิธีคดิแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการแก้ปัญหาให้

ตรงกบัสาเหตขุองปัญหา  

 4. ขัน้ตอนตรวจสอบผลลพัธ์  หมายถึง ความสามารถบอกได้ถึงผลท่ีเกิดจากการแก้ปัญหา

ตามวิธีท่ีเสนอรวมไปถึงข้อมลู หลกัฐานท่ีใช้ประกอบการพจิารณาแนวทาง ดงักลา่ว  

 4.5 วธีิการคดิแก้ปัญหา 

    กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2528: 260) ได้กลา่ววา่ วิธีการในการคดิแก้ปัญหาวา่ ขึน้อยูก่บั  

ประสบการณ์ของผู้ เรียนและสถานการณ์ของปัญหาท่ีเกิดขึน้ ดงันี ้  

 1. การคดิแก้ปัญหาโดยการใช้พฤตกิรรมแบบเดียว โ ดยไมมี่การเปล่ียนแปลงทางการคดิ

แก้ปัญหา เม่ือประสบปัญหาจะไมมี่การไตร่ตรองหาเหตผุล ไมมี่การพิจารณาสิ่งแวดล้อมเป็นการจํา

และเลียนแบบพฤตกิรรมเดมิท่ีเคยแก้ปัญหาได้ 

 2. การคดิแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถกู เป็นการคดิแก้ปัญหาแบบเดาสุม่โดยการลองผิดลอง

ถกู 

 3. การคดิแก้ปัญหา โดยการเปล่ียนแปลงความคดิ โดยเป็นพฤตกิรรมภายในยากแก่การ

สงัเกต คือ การหยัง่เห็นท่ีขึน้อยูก่ารรับรู้ และประสบการณ์เดมิของแตล่ะคน 

 4. การคดิแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การคดิแก้ปัญหาระดบันีถึ้งวา่เป็นระดบั

สงูสดุ และใช้ได้ผลท่ีสดุ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการคดิแก้ปัญหาท่ียุง่ยากซบัซ้อนมีขัน้ตอนสงัเขป ดงันี ้ 

     4.1 การพจิารณาปัญหา โดยการสงัเกต คดิจํา  

     4.2 การตัง้สมมตฐิานจากประสบการณ์เดมิตา่งๆ  

  4.3 การทดสอบสมมตฐิาน 

     4.4 คงสมมตฐิานท่ีถกูไว้แตถ้่าผิดให้ตดัสมมตฐิานเดมิทิง้ ย้อนกลบัพิจารณาปัญหาแล้ว

ตัง้สมมตฐิานใหม ่จากนัน้ก็ดําเนินการทดสอบสมมตฐิานท่ีตัง้ขึน้มาใหม ่

    4.5 การนําสมมตฐิานท่ีดีท่ีสดุไปใช้ อาจเป็นการใช้ทัง้หมด หรือประยกุต์ใช้ เฉพาะบางส่ วน

ท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหา วิธีการคดิแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม เพราะทําให้ผู้ เรียนรู้จกัไตร่ตรองหาเหตผุล

ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะปัญหา 

 4.6  งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

 งานวจัิยในต่างประเทศ 

 เชอร์แมน (Sherman. 1977: 63) เพ่ือศกึษาคา่สหสมัพนัธ์ภายในคณุลกัษณะสามอยา่งใน

การคดิแก้ปัญหา คือ การเตรียมความพร้อมของการแก้ปัญหา ความสามารถในการเสนอวิธีแก้ปัญหา

และความสามา รถในการประเมินผลการแก้ปัญหาของผู้ เรียนชัน้ประถมศกึษา จํานวน 127คน ในรัฐ

นวิยอร์ค พบวา่ ความสามารถทัง้สามอยา่งมีความสมัพนัธ์กนั 
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 ชอว์  (Shaw. 1977: 5337-A) ได้ศกึษาถึงวิธีการฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ

แก้ปัญหาท่ีสามารถสง่ผลถึงทกัษะการแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสต ร์และสงัคมศกึษา โดยการฝึก

กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ให้กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ ใช้การฝึก 24 สปัดาห์ แล้วนํา

เคร่ืองมือวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทัง้วิทยาศาสตร์ และสงัคมศกึษาอยา่งมีนยัสําคญั 

 ฮอตคนิส์ (Hopkins. 1985: 2790) ได้ศกึษารูปแบบของห้องเรียนท่ีสง่ผลตอ่ทกัษะการแก้ปัญหา

ของผู้ เรียน พบวา่ จะต้องเป็นห้องเรียนท่ีมีขา่วสารนา่สนใจได้อา่น ได้ทดลองวิเคราะห์ขา่วอยูเ่สมอมี

ภาพอปุกรณ์หรือสญัลกัษณ์ท่ีเคยกลา่วจากขา่วสารนัน้ๆ  และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ถกเถียงความคดิ

ของตนเองอยา่งเป็นอิสระจงึสง่ผลตอ่การตดิแก้ปัญหาของผู้ เรียน 

 งานวจัิยในประเทศ 

 พชัรินทร์ ธารีรัฐกาพ์ (2535: 82) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ

แก้ปัญหาของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนชยับาดาลพทิยาคมอําเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรีุ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2535 จํานวน 80 คน เป็นกลุม่ทดล องและกลุม่ควบคมุกลุม่ละ 40 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แผนการสอนสงัคมศกึษา โดยกสนสอยแบบเทคนิคกรณีตวัอยา่ง และแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา ผลการวิจยัผลวา่ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของผู้ เรียนท่ี

เรียนวิชาสงัคมศกึษาโดยการสอบแบบเทคนคิศกึษากรณีตวัอยา่งการสอ ยตามคูมื่อการสอนของหนว่ย

ศกึษานเิทศก์กรมสามญัศกึษาแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถตท่ีิได้รับ .01 

 ประอรรัตน์ วจันะรัตน์ (2535: 94) ได้ทําการวิจยั เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

และความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาทฃปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสงัคม โดยใช้เทคนิค

ควิซีและเรียนตามคูมื่อการสอนของหนว่ยศกึษานเิทศก์ กรมสามญัศกึษาพบวา่ความสามารถในการ

แก้ปัญหาของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตริะดบั .01 

 สทุธิรา พิสิษฐ์กลุ (2539: 225) ได้ทําการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรีย นและ

ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ เรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสงัคมศกึษาโดยการสอน

แบบซนิดเิคท ท่ีใช้เทคนคิวิธีการทางวิทยาศาสตร์การสอนตามคูมื่อครู ผลการศกึษาผลวา่ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุแตกตา่งกั นอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 ภาวนา เทียนขาว (2545) ได้ทําการวิจยัเพ่ือเปรียนเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ

ในการแก้ปัญหาของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสงัคมศกึษาโดยการสอนแบบแก้ปัญหากบั

การสอนตามคูมื่อครู ผลการศกึษาพบวา่ ผลสมัฤท ธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา

ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.1 
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 มาลาดี โหมดเขียว  (2541 ) ได้ทําการวิจยั เพ่ือเปรียนเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสงัคมศกึษาโดยการสอน

แบบกระบวนการสร้างคา่นยิมกบัการสอนตามคูมื่อครู ผลการศกึษาพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

และความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั 01 

 จากการวิจยัดงักลา่วข้างต้นสรุปวา่ ความสามารถในการ คดิแก้ปัญหาความสมัพนัธ์กบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การฝึกให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ในด้านการคดิแก้ปัญหาอยา่งมีหลกัการ  

ขัน้ตอนเป็นระบบอยูเ่สมอ จะสามารถทําให้ผู้ เรียนเกิดพฒันาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาได้ 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
 ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคม ศกึษา 

ศาสนา และวฒันธรรม สาระ ประวตัิศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้แบ บโครงงาน  กบัการจดัการเรียนรู้

แบบบรูณาการ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เพ่ือนําไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ ของนกัเรียนโรงเรียนคริสต์

ธรรมศกึษา เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร มีขัน้ตอนในการวิจยั  ดงันี ้

  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

  2.  ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 

  3.  เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั 

  4. แบบแผนการวิจยั 

  5. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ 

  6. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

  7. การจดักระทําและวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้เป็น นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 3 โรงเรียนคริสต์

ธรรมศกึษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 3 ห้อง มีนกัเรียน จํานวน 90  คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในกา รศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้เป็น นกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3โรงเรียน

คริสต์ธรรมศกึษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 3 ห้อง มีนกัเรียน จํานวน 90 คน ได้จากการ

สุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหนว่ยสุม่ด้วยวิธีการจบัฉลาก ได้ดงันี ้

   กลุม่ทดลองท่ี 1 จํานวน 30 คน ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  

   กลุม่ทดลองท่ี 2 จํานวน 30 คน ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

 

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 สําหรับการวิจยัครัง้นีทํ้าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 โดยผู้ วิจยัดําเนนิการ

สอนด้วยตนเองทัง้  2  กลุม่  ใช้เวลาในการทดลอง  8  สปัดาห์ ๆละ  2  ชัว่โมง  รวม  16  ชั่วโมง 
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3. เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 

 สาระการเรียนรู้ท่ีใช้ในการทดลองอยูใ่นสาระท่ี  4:ประวตัิศาสตร์ มาตรฐานสาระ 4.2 เข้าใจ

พฒันาการของมนษุยชาตจิากอดีตจนถึงปัจจบุนั ในด้านความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของ

เหตกุารณ์อยา่งตอ่เน่ือง ตระหนกัถึงความสําคญัและสามารถ วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึน้  ในระดบั

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผู้ วิจยัได้กําหนดเร่ืองท่ีใช้ในการทดลองโดยมีขอบเขตของเนือ้หา ดงันี ้

เร่ืองท่ี 1 การพฒันาการด้านตา่ง ๆ ของไทยสมยักรุงธนบรีุ 

เร่ืองท่ี 2 การพฒันาการด้านการเมืองการปกครองของไทยสมยัรัตนโกสนิทร์ 

เร่ืองท่ี 3 การพฒันาการด้านเศรษฐกิจ สงัคม ศลิปวฒันธรรมและความสมัพนัธ์     

ระหวา่งประเทศของไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 

เร่ืองท่ี 4 เหตกุารณ์สําคญัในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านตา่ง  

เร่ืองท่ี 5 การสร้างสรรค์ภมูิปัญญาและผลงานสําคญัในสมยัรัตนโกสินทร์ 

  

4. แบบแผนการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชงิทดลอง (Experimental Research) ดําเนินการทดลองตาม

แบบแผนการวิจยัแบบสุม่กลุม่ - สอบก่อน - สอบหลงั (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 249) 

 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

 

กลุม่ สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

RE1 T1 X1 T2 

RE2 T1 X2 T2 

  

 สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 

 RE1  แทน  กลุม่ทดลองท่ี 1 ท่ีเลือกมาแบบสุม่ 

 RE2  แทน  กลุม่ทดลองท่ี 2 ท่ีเลือกมาแบบสุม่ 

 T1      แทน  การทดสอบก่อนการทดลอง 

 T2    แทน  การทดสอบหลงัการทดลอง 

 X1   แทน  การจดัการเรียนรู้แบบอริยสจั 4 

 X2   แทน  การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
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5.  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองครัง้นีป้ระกอบด้วย 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 2. แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา 

 4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

 

6. ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

  1.1  ศกึษาหลกัการวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ โครงงาน จากเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง 

  1.2  ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และศกึษาสาระและมาตรฐาน

การเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชว่งชัน้ท่ี 3 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

เพ่ือนํามาใช้ในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

  1.3  ศกึษาสาระการเรียนรู้ท่ีจะนํามาใช้ในการทดลอง คือ สาระท่ี 4 : ประวตัิศาสตร์  กลุม่

สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

  1.4  ศกึษามาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ชว่งชัน้ท่ี 3 ชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 3 แล้วนํามาวิเคราะห์เป็นจดุประสงค์การเรียนรู้ และสร้างแ ผนการจดัการเรียนรู้แบบ  โครงงาน  

จํานวน 16 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

    1.4.1 สาระสําคญั 

    1.4.2 จดุประสงค์การเรียนรู้ 

    1.4.3 สาระการเรียนรู้ 

    1.4.4 กระบวนการเรียนรู้ 

   1. วางแผน ขัน้ตอนนีเ้ป็นการศกึษาหวัข้อท่ีสนใจเพ่ือต้องการรู้คําตอบในสิ่งท่ี

สงสยั กําหนดเวลาในการทําโครงงาน รวมทัง้การแบง่กลุม่การทํางาน 

   2. ดําเนินการ ขัน้ตอนนีเ้ป็นการลงมือปฏิบตักิารลงมือตามแผนงานท่ีได้วางไว้ 

โดยใช้ความรู้ท่ีเรียนมา เพ่ือหาคําตอบท่ีสงสยัตามศกัยภาพของตนเอง 

   3.  เสนอผลงาน ขัน้ตอนนีเ้ป็นการแสดงผลงานรวมทัง้อภิปรายแสดงความ

คดิเหน็ ถามตอบข้อสงสยั 
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   1.5 นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความ

เหมาะสมและความสอดคล้องด้านความเหมาะสมของเนือ้หา ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงักบั กระบวนการจดัการเรียนรู้ ด้านการจดักิจกรรมและความถกูต้องของภา ษาท่ีใช้ โดย

พจิารณาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป ตลอดจนข้อบกพร่องอ่ืนๆ เพ่ือนํามา

ปรับปรุงแก้ไข  ซึง่ผลได้คา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 1.00 

  1.6 นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้ป รับ ปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั นกัเรียน ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนคริสต์ธรรมศกึษา กรุงเทพมหานคร ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 30 คน เพ่ือ

ทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงั E1 / E2 =80/80  ซึง่ได้คา่ E1 / 

E2 = 81.08/82.64  

   1.7 นําแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ไปสอนเพ่ือการวิจยัตอ่ไป 

 

 2.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

  2.1 ศกึษาหลกัการวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ บรูณาการจากเอกสารและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้อง 

  2.2 ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 25 51 และศกึษาสาระและ

มาตรฐานการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชว่งชัน้ท่ี 3 ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เพ่ือนํามาใช้ในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

  2.3 ศกึษาสาระการเรียนรู้ท่ีจะนํามาใช้ในการทดลอง คือ สาระท่ี 4 ประวตัิศาสตร์ กลุม่

สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

  2.4 ศกึษามาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ชว่ งชัน้ท่ี 3 ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 แล้วนํามาวิเคราะห์เป็นจดุประสงค์การเรียนรู้ และสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบ 

บรูณาการจํานวน 16 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

    2.4.1 สาระสําคญั 

    2.4.2 จดุประสงค์การเรียนรู้ 

    2.4.3 สาระการเรียนรู้ 

    2.4.4 กระบวนการเรียนรู้ 
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       ขัน้ท่ี 1 ขัน้นําเข้าสูบ่ทเรียน หมายถึง ครูเร้ าความสนใจหรือชีป้ระเดน็ให้ นกัเรียนเห็น

สภาพการเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดขึน้ในอดีตและปัจจบุั นเป็นการสร้างบทเรียน  โ ดยนกัเรียน แลกเปล่ียน

ความคดิเหน็และตกลงเลือกปัญหาท่ีสนใจศกึษา โดยใช้สถานการณ์ตา่งๆ มานําเสนอด้วยส่ือประเภท

ตา่งๆ ได้แก่  รูปภาพ  แผนท่ี  แผนภมู ิ การเลา่เร่ือง การตัง้คําถามจงูใจนกัเรียน 

          ขัน้ท่ี 2 ขัน้ปฏิบตักิาร หมายถึง นกัเรียนแตล่ะรูปศกึษาเนือ้หาท่ีตนสนใจและอภิปราย

ในกลุม่เพ่ือเลือกสภาพการเปล่ียนแปลง และปัญหาในอดีตท่ีกลุม่สนใจหนึง่ เหตกุารณ์ มาวางแผน

พิจารณาแนวทางกําหนดจดุมุง่หมายในการแก้ปัญหาจดัลําดบัก่อน – หลงั ในการศกึษา  มีการปฏิบตัิ

กิจกรรมภายในกลุม่  ดงันีคื้อ 

     2.1 นกัเรียนศกึษาเนือ้หาด้วยตนเองอยา่งรอบคอบ 

     2.2 นกัเรียนอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้และระบเุหตุ ผล เพ่ือเลือกปัญหาท่ีสนใจ

มาหนึง่ปัญหา 

     2.3 แตล่ะกลุม่กําหนดความรับผดิชอบในการศกึษาตดิตามการเรียนและ

เช่ือมโยงกบัวิชาในกลุม่สงัคมศกึษาท่ีเหมาะสมในสภาพปัจจบุนั ตามความสนใจของกลุม่ 

     2.4 นกัเรียนร่วมกนัสรุปแนวคดิของกลุม่โดยบั นทกึผลงานท่ีจะนําเสนอครูและ

นกัเรียน เพ่ือเป็นข้อมลูย้อนกลบัในลกัษณะท่ีเสริมแรง นําเสนอเป็นผลงานกลุม่  ได้แก่  การร่วมกนัจดั

กิจกรรมในชัน้เรียน  การเลน่ละคร  การโต้วาที  จดันิทรรศการ  การทําโครงงาน 

                  ขัน้ท่ี 3 ขัน้กิจกรรมสรุป หมายถึง  เป็นขัน้ตอนท่ีนกัเรียนและครูเช่ือมโยงกิจกรรมจาก

การทํางานของแตล่ะกลุม่ให้ผสมผสานทกุด้านเข้าด้วยกนัและสอดคล้องกบัชีวิตประจําวนั เม่ือตวัแทน

นําเสนอสิ่งท่ีกลุม่สนใ จแล้ว นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายเพ่ือแก้ปัญหาและตดัสินใจสรุปทางเลือก

พร้อมทัง้เหตผุลในการถ่ายทอดสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต 

    ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประเมินผล หมายถึง เป็นขัน้ตอนการประเมินผลท่ีเป็นกระบวนการตอ่เน่ือง

ทกุระยะของการเรียนการสอนประเมนิด้านความรู้  โดยการสงัเกตจากการทดสอบยอ่ย การตอบคําถาม  

การทําแบบฝึกหดั การอภิปราย การทํารายง าน ประเมนิความสามารถในการทํางานร่วมกนั ภายใน

กลุม่อยา่งมีคณุธรรม  และประเมินการทํางานของตนเอง 

   2.5 นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 2 คน ตรวจสอบความเหมาะสม

และความสอดคล้องด้านความเหมาะสมของเนือ้หา ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวั งกบั

กระบวนการจดัการเรียนรู้ ด้านการจดักิจกรรมและความถกูต้องของภา ษาท่ีใช้ โดยพจิารณาคา่ดชันี

ความสอดคล้อง (IOC) ท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป ตลอดจนข้อบกพร่องอ่ืนๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข  ซึง่

ได้คา่ (IOC) คือ 1.00 
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  2.6 นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข แล้วไปทด ลองใช้กบั นกัเรียน ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนคริสต์ธรรมศกึษา กรุงเทพมหานคร ท่ี ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 30 คนเพ่ือ

ทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงั  E1 / E2 =80/80  ซึง่ได้คา่ E1 / 

E2 = 80.06/82.52 

  2.7 นําแผนการจดัการเรียนรู้ แบบบรูณาการไปสอน เพ่ือการวิจยัตอ่ไป 

 

 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา 

 ผู้ วิจยัได้ดําเนนิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคมศกึษา ตามลําดบั

ขัน้ตอน ดงันี ้

  3.1 ศกึษาการสร้างแบบทดสอบ จากหนงัสือเทคนคิการวดัและประเมนิผลการเรียนการสอน

วิชาสงัคมศกึษาของ สมบรูณ์ ชติพงศ์ (2523: 1–140) เทคนิคการวดั และประเมินผลการเรียนการสอน

วิชาสงัคมศกึษาของ นเิวศน์ ธรรมรักษ์ (2530: 1–138) และเทคนิคการเขียนข้อสอบของ ชวาล แพรัตกลุ 

(2522: 1–40) 

  3.2 ทําการวิเคราะห์หลกัสตูรและสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสตูร จากส าระการเรียนรู้ และ

พฤตกิรรมท่ีต้องการวดัตามหลกัของ บลมู (Bloom. 1956: 48–50) 

    3.2.1 ด้านความรู้-ความจํา 

    3.2.2 ด้านความเข้าใจ 

    3.2.3 ด้านการนําไปใช้ 

    3.2.4 ด้านการวิเคราะห์ 

    3.2.5 ด้านการสงัเคราะห์ 

    3.2.6 ด้านการประเมินคา่ 

  3.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตามสาระการเรียนรู้ท่ีใช้ในการทดลอง 

โดยยดึเกณฑ์ตามผลการวิเคราะห์หลกัสตูร ข้อสอบท่ีสร้างเป็นแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก โดยให้

ครอบคลมุสาระท่ีสอน จํานวน 80 ข้อ 

  3.4 นําแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน  3 คน พจิารณาความสอดคล้อง

ระหวา่งข้อคําถามของแบบทดสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงขึน้และคดัเลือก

ข้อสอบท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต ่.5 ขึน้ไป นํามาปรับปรุงแก้ไขคําถาม ตวัเลือกและการ

ใช้ภาษา ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ ซึง่ได้คา่  (IOC) คือ  0.73 
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  3.5 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใ ช้กบั

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนคริสต์ธรรมศกึษา เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน ท่ีเคยเรียนบทเรียนนีแ้ล้ว เพ่ือหาคณุภาพของแบบทดสอบ 

  3.6 นําแบบสอบถามท่ีนกัเรียน ทําแล้วมาวิเคราะห์เป็นรายข้อโดยการตรวจให้คะแนนข้อ

ท่ีถกูให้ 1 คะแนน สว่นข้อท่ีผิดหรือไมต่อบให้  0 คะแนน เม่ือตรวจสอบและรวมคะแนนแบบทดสอบ

เรียบร้อยแล้ว จงึทําการวิเคราะห์เพ่ือหาคา่ความยากงา่ย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของข้อสอบแตล่ะ

ข้อโดยใช้เทคนิค 27 % ของ จงุ เตห์ ฟาน  (Fan. 1952: 3-32) แล้วเลือกเฉพาะข้อสอบท่ีมีคา่ความยาก

งา่ย (p) ระหวา่ง .20 - .80 และคา่อํานาจจําแนก  (r) ตัง้แต่ .20 ขึน้ไปคดัเลือกไว้  40 ข้อ ซึง่ได้คา่ p 

ระหวา่ง  0.25-0.94 และคา่  r  มีคา่ระหวา่ง 0.25-0.63 

  3.7 นําแบบทดสอบท่ีผา่นการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนคริสต์ธรรมศกึษา เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน  

เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ โดยใช้สตูร  KR-20 ของ คเูดอร์ ริชาร์ดสนั  (ล้วน สายยศ ; และ องัคณา สายยศ . 

2538: 197–199)  และมีคา่ความเช่ือมัน่  0.73 

  3.8 นําแบบทดสอบไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 

 

 4.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

  ผู้ วิจยัสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาตามขัน้ตอนดงันี ้

   4.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ื อวิเคราะห์ความหมายและลกัษณะของ

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

  4.2 ศกึษาและพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของ อภิรดี เกลีย้งเกิด 

  4.3 ผู้ วิจยัสร้างแบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาตามขัน้ตอนเวียร์ (Weir. 1974 : 

18) มี  4  ขัน้ตอนดงันี ้

    ขัน้ท่ี  1 การกําหนดตวัปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปัญหาท่ีเกิดขึน้

ภายใต้ขอบเขตของสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 

    ขัน้ท่ี  2 การวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในระบสุาเหตขุองปัญหาจาก

สถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 

    ขัน้ท่ี  3 การเสนอวิธีการคดิแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการ ค้นหาวิธีท่ีใช้ใน

การแก้ปัญหา 

    ขัน้ท่ี  4 การตรว จสอบผลลพัธ์ หมายถึง ความสามารถในการบอกผลท่ีจะเกิดขึน้

หลงัจากการแก้ปัญหาหลงัจากการท่ีได้นําเสนอไป 
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  4.4 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาท่ีสร้างขึน้เป็นแบบปรนยั 5 ตวัเลือก  

การตรวจให้คะแนน 1 สถานการณ์จะมีคําถาม 4 ข้อ การให้คะแนนแตล่ะข้อคือ  คําตอบถกูได้ 1 คะแนนหาก

ตอบผดิหรือเว้นไว้ไมต่อบหรือตอบเกิน 1 ตวัเลือกได้ 0 คะแนน 

  4.5 นําแบบทดสอบวดัวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ

จํานวน 3 ทา่น ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หาของแบบทดสอบ โดยพิ จารณาจากคา่ดชันีความ

สอดคล้อง (IOC) ระหวา่งข้อคําถามกบัตวัเลือก ตามขัน้ตอนวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา ท่ีมี

คา่ 0.5 ขึน้ไป เพ่ือนํามาเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ  ซึง่ได้คา่ 

( IOC)  คือ  0.76  

  4.6  หาคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 

ท่ีสร้างขึน้เป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 27% ของจงุ เตห์ฟาน คดัเลือกข้อท่ีมีความยากระหวา่ง 0.20 - 

0.80 และมีคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป จํานวน 40 ข้อ  ได้คา่  r  คือ  0.31-0.75 

  4.7 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลอ งกบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

โรงเรียนคริสต์ธรรมศกึษา จํานวน 100 คน เพ่ือหาความเช่ือมัน่ โดยสตูร KR-20 ของคเูดอร์ – ริชาร์ดสนั 

(ล้วน  สายยศ;  และองัคณา  สายยศ.  2538: 197–198)  ได้คา่ความเช่ือมัน่  คือ 0.76 

  4.8 นําแบบทดสอบไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 

 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการทดลองตามขัน้ตอนดงันี ้

 1.  ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทัง้กลุม่ท่ี 1 และกลุม่ท่ี  2 โดยใช้แบบท ดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

 2.  ดําเนินการทด ลอง ผู้ วิจยัเป็นผู้สอนนกัเรียน ทัง้สองกลุม่ คือ กลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่

ทดลองท่ี 2 โดยใช้เนือ้หาเดียวกนั ระยะเวลาในการสอนเทา่กนั คือ ใช้เวลากลุม่ละ 16 คาบ คาบละ 60 นาที 

สว่นการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั คือ 

   กลุม่ทดลองท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

   กลุม่ทดลองท่ี 2 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

 3.  เม่ือทําการสอนเสร็จสิน้ ทําการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ

เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดย ใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคมศกึษา  และวดั

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา โดยใช้แบบ ทดสอบ วดัความสามารถในการ คดิแก้ปัญหา ซึ่ งเป็น

แบบทดสอบชดุเดมิกบัการทดสอบก่อนเรียน 
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 4.  นําผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษา และความสามารถในการ

คดิแก้ปัญหาไปวิเคราะห์ทางสถิตเิพ่ือตรวจสอบสมมตฐิาน 

 

6. การจัดกระทาํและวิเคราะห์ข้อมูล 

    1.  ผลการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สงัคมศกึษา  ระหวา่ง กลุ่มทดลองที ่ 1 และกลุ่ม

ทดลองที ่2 โดยใชส้ถติ ิt-test แบบ Independent Sample 

 2.  ผลการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาของกลุ่มทดลองที ่1 หลงัเรยีนสงูกว่า

ก่อนเรยีนโดยใชส้ถติ ิt-test แบบ Dependent Sample 

 3.  ผลการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาของกลุ่มทดลองที ่2 หลงัเรยีนสงูกว่า

ก่อนเรยีนโดยใชส้ถติ ิt-test แบบ Dependent Sample 

 4.  ผลศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหาระหวา่งกลุ่มทดลองที ่1และกลุ่มทดลองที ่2 

โดยใชส้ถติ ิt-test แบบ Independent Sample 

 5.  ผลศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของกลุม่ทดลองที ่1 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน

โดยใชส้ถติ ิt-test แบบ Dependent Sample 

 6.  ผลศกึษาความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของกลุม่ทดลองที ่2 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน

โดยใชส้ถติ ิt-test แบบ Dependent Sample 

 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 1.  สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

    1.1  คา่เฉล่ียเลขคณิต (Mean) ของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา และ

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาโดยใช้สตูร (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 73 อ้างอิงจาก 

Ferguson. 1976. Statistical analysis in psychology and education. p. 47) 

 

                                      
N

X
X ∑=          

 

   เมือ่  X  แทน  คะแนนเฉลีย่  

Σx   แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

N   แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
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  1.2 หาคา่ความเบีย่ง เบนมาตรฐาน (Variance) คาํนวณจากสตูร (ลว้น สายยศ ; และ

องัคณา สายยศ. 2538: 77) 

 

          
( )

( )1

22
2

−

−
= ∑∑

nn
XXn

S  

 

เมือ่    S
2

    ΣX   แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

        แทน  ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

    (ΣX)
2

     N   แทน   จาํนวนสามเณรในกลุม่ตวัอยา่ง 

    แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกําลงัสอง 

 

 2. สถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 

     2.1 หาคา่ความเทีย่งตรงของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา  โดย

ใชค้า่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ (พวงรตัน์ ทวรี ัตน์. 2540: 

17) 

 

            
N

R
IOC ∑=  

 

                 เมือ่     IOC     แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัจดุประสงค ์  

      การเรยีนรู ้

    ΣR   แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

                              N       แทน  จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 

 

  2.2 หาคา่ความยากงา่ย (p) และคา่อาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนสงัคมศกึษา โดยใชเ้ทคนิค 27 % จากตารางการวเิคราะหข์อง จงุ เตห ์ฟาน (Fan. 1952: 

3–32) 

     2.3 หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤ ทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา  และ 

แบบสอบวดัคว ามสามารถในการคดิ แกป้ญัหา  โดยคาํนวณจากสตูร KR - 20 คเูดอร ์-  รชิารด์สนั 

(ลว้น สายยศ ; และองัคณา สายยศ . 2538 : 197–198; อา้งองิจาก Kuder - Richadson. 1939. 

Journal of educational psychology. P.30) 
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−

−
= ∑

21
1 t

tt s
pq

k
kr  

 

เมือ่  rtt

k        แทน  จาํนวนขอ้สอบในแบบทดสอบ 

      แทน  ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ 

P        แทน  สดัสว่นคนทีท่าํถกูในแต่ละขอ้ 

q       แทน  สดัส่วนของผูท้าํผดิในขอ้หน่ึงๆ หรอื คอื 1 - p 

          S
2

  

 t     แทน  คา่ความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

 3.  สถติทิีใ่ชแ้บบทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 

    3.1  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาและความสามารถในการคดิแกป้ญัหา

ก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช ้ t – test for dependent Samples (พวงรตัน์ ทวรีตัน์ . 2540: 165-

167) 

 

( )
1

22

−

−
=

∑∑
∑

n
DDn

D
t       ; df = n – 1 

  

 

  เมือ่  t  แทน  คา่วกิฤตทีใ่ชใ้นการพจิารณาการแจกแจงคา่ของ t 

 ΣD  แทน  ผลรวมของความแตกต่างการทดสอบก่อนและหลงัการ 

   ใชชุ้ดกจิกรรม 

 ΣD
2

   การใชชุ้ดกจิกรรมแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

 แทน  ผลรวมของความแตกต่างการทดสอบก่อนและหลงั 

  n  แทน  จาํนวนคูข่องคะแนนจากการทดสอบครัง้แรกและครัง้หลงั 

 

    3.2  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษาแล ะความสามารถในการคดิ

แกป้ญัหา ระหว่างกลุ่มทดลองที ่ 1 และกลุ่มทดลองที ่ 2 คาํนวณโดยใช ้ t-test Independent ในรปู

ของผลต่างของคะแนน (Difference Score) คาํนวณจากสตูร (Scott; & Wertheimer. 1984: 264) 
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MDMDS
MDMDt

−

−
=  ; df = n1 + n2

2

2

1

2

21 n
S

n
SS DD

MDMD +=−

 – 2 

 

 

เมือ่      t   แทน  คา่สถติทิีใ่ชใ้นการพจิารณา t - distribution 

D1

  การเรยีนของกลุ่มทดลองที ่1 

  แทน  คะแนนผลต่างระหวา่งการทดสอบหลงัเรยีนกบัก่อน 

D2

  การเรยีนของกลุ่มทดลองที ่2 

 แทน  คะแนนผลต่างระหวา่งการทดสอบหลงัเรยีนกบัก่อน 

MD1

  การเรยีนกบัก่อนการเรยีนของกลุม่ทดลองที ่1 

  แทน  คา่เฉลีย่ของความแตกต่างระหวา่งการทดสอบหลงั 

MD2

           การเรยีนกบัก่อนการเรยีนของกลุ่มทดลองที ่2 

 แทน  คา่เฉลีย่ของความแตกต่างระหวา่งการทดสอบหลงั 

    S MD1 – MD2

 การทดสอบหลงัการเรยีนกบัก่อนการเรยีนของ 

    แทน  คา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานของผลต่างระหวา่ง 

           กลุ่มทดลองที ่1 กบักลุ่มทดลองที ่2 

 SD
2

 การทดสอบหลงัการเรยีนกบัก่อนการเรยีนของ 

 แทน  ความแปรปรวนของคะแนนความแตกต่างระหวา่ง 

 กลุ่มทดลองที ่1 กบักลุ่มทดลองที ่2 

n1

n

  แทน  จาํนวนสามเณรในกลุม่ทดลองที ่1 

2   แทน  จาํนวนสามเณรในกลุม่ทดลองที ่2 



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัได้ใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี  ้

 

n  แทน     จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

k  แทน     คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

1X   แทน     คา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 

2X  แทน     คา่คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 

S   แทน     คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1S  แทน     คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียน 

2S  แทน     คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนหลงัเรียน 

MD   แทน     คา่เฉล่ียของผลตา่งของคะแนนระหวา่งการทดสอบหลงัเรียนกบั   

                                การทดสอบก่อนเรียน 

1MD  แทน     คา่เฉล่ียของผลตา่งของคะแนนระหวา่งการทดสอบหลงัเรียนกบั 

   การทดสอบก่อนเรียนของกลุม่ทดลองท่ี 1 

2MD   แทน    คา่เฉล่ียของผลตา่งของคะแนนระหวา่งการทดสอบหลงัเรียนกบั  

                                          การทดสอบก่อนเรียนของกลุม่ทดลองท่ี 2 

               21 MDMD SS −  แทน     คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของผลตา่งระหวา่งคะแนนการ   

                                         ทดสอบหลงัเรียนและการทดสอบก่อนเรียนของกลุม่ทดลองท่ี 1  

                          และกลุม่ทดลองท่ี 2 

t   แทน   คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณาจากตารางแจกแจงความถ่ี 

(t-distribution) 

**  แทน  มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .01 

กลุม่ทดลองท่ี 1  แทน  นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

กลุม่ทดลองท่ี 2  แทน นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัได้เสนอตามลําดบั ดงันี ้

       1. ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา ระหวา่งกลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลอง

ท่ี 2 โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Independent Sample ในรูป difference score 

       2. ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคมศกึษา ของกลุม่ทดลองท่ี 1 หลงัเรียนสงูกวา่

ก่อนเรียนโดยใช้สถิต ิt-test แบบ Dependent Sample 

       3. ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคมศกึษา ของกลุม่ทดลองท่ี 2 หลงัเรียนสงูกวา่

ก่อนเรียนโดยใช้สถิต ิt-test แบบ Dependent Sample 

       4. ผลศกึษาความสามารถในก ารคดิแก้ปัญหาระหวา่งกลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2 

โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Independent Sample ในรูป difference score 

       5. ผลศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของกลุม่ทดลองท่ี 1 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน

โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Dependent Sample 

       6.  ผลศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของกลุม่ทดลองท่ี 2 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน

โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Dependent Sample 

 

 1. ศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สังคมศึกษา  ระหว่าง กลุ่มทดลองท่ี 1 และกลุ่ม

ทดลองท่ี 2 

 

ตาราง 2 ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา ระหวา่งกลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2  

 

กลุม่ตวัอยา่ง n  k  

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

MD  

 

21 MDMD SS −

 
    t  

p
  1X   1S                     2X   2S  

กลุม่ทดลองท่ี1 30 40 15.53 3.97 18.73 3.98 3.20 

1.133 0.853 0.397 
กลุม่ทดลองท่ี2 30 40 15.10 4.14 19.70 4.76 4.60 

 

*P < .01 
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 จากตาราง  2 พบวา่ กลุม่ทดลองท่ี 1 คือ นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ แบบโครงงาน  

ก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคมศกึษา  เป็น 

15.53 และ 3.97 ตามลําดบั และหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงัคมศกึษา  เป็น 18.73 และ 3.98 ตามลําดบั สว่นกลุม่ทดลองท่ี 2 คือ นกัเรียนท่ีเรียน

โดยการจดัการเรียนรู้แบบ บรูณาการ  ก่อนเรียน  มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคมศกึษา  เป็น 15.10 4.14 ตามลําดบั และหลงัเรียน  มีคะแนนเฉล่ียและ

ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา เป็น 19.70 และ 4.76 ตามลําดบั  

 เม่ือศกึษาคา่เฉล่ียของผลตา่งของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคมศกึษาหลงัเรียนและ

ก่อนเรียน ของกลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2 มีคา่เป็น 3.20 และ 4.60 ตามลําดบั พบวา่ กลุม่

ทดลองท่ี 1 คือ นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  และกลุม่ทดลองท่ี 2 คือ นกัเรียนท่ี

เรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคมศกึษาแตกตา่งกนัอยา่ง ไม่มี

นยัสําคญัทางสถิต ิ ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 1 

 

 2.  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สังคมศึกษา ของกลุ่มทดลองท่ี  1 หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน 
 

ตาราง 3 แสดงการ ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคมศกึษา ของกลุม่ทดลองท่ี 1 หลงัเรียนสงูกวา่    

     ก่อนเรียน 

 

 

** P < .01 

 

  จากตาราง  3 แสดงวา่ คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคมศกึษาก่อนเรียนและหลงั

เรียนของกลุม่ทดลองท่ี 1ท่ีเรียนโดย การจดัการเรียนรู้ แบบโครงงาน  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคม

ศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 2 
 

การทดสอบ n  X  SD  MD       t      p  

ก่อนเรียน 30 15.53 3.97 3.20 5.303** 0.000 

หลงัเรียน 30 18.73 3.98    
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 3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สังคมศึกษาของกลุ่มทดลองท่ี 2หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน 
       

ตาราง 4 แสดงการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาของกลุม่ทดลองท่ี 2 หลงัเรียนสงูกวา่  

     ก่อนเรียน 
 

 

** P < .01 

 

 จากตาราง 4 แสดงวา่ คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของกลุม่ทดลองท่ี 2 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .01 เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 3 

 

 4. ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาระหว่างกลุ่มทดลองท่ี 1 และกลุ่มทดลอง

ท่ี 2 

 

ตาราง 5 ศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาระหวา่งกลุม่ทดลองท่ี 1และกลุม่ทดลองท่ี 2 

 

กลุม่ตวัอยา่ง n  k  
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

MD  
 

21 MDMD SS −      t  p  
 1X   1S                     2X   2S  

กลุม่ทดลองท่ี 1 30 30 19.60 5.37 22.47 6.42 2.87 

0.809 1.403 0.167 
กลุม่ทดลองท่ี 2 30 30 22.33 5.87 24.37 3.73 2.04 

 

 จากตาราง  5 พบวา่ กลุม่ทดลองท่ี 1 คือ นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ แบบโครงงาน  

ก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ีย  และความเบ่ียงเบนมา ตรฐานของความสามารถใน คดิแก้ปัญหาเป็น 19.60 

และ 5.37 ตามลําดบั และหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถใน

การคดิแก้ปัญหาเป็น 22.47  และ 6.42  ตามลําดบั สว่นกลุม่ทดลองท่ี 2 คือ นกัเรียนท่ีเรียนโดยการ

การทดสอบ n  X  SD  MD  t  p  

ก่อนเรียน 30 15.10 4.14 4.60 4.712** 0.000 

หลงัเรียน 30 19.70 4.76    
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จดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ ก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถ

ในการคดิแก้ปัญหาเป็น 22.33 และ 5.87 ตามลําดบั และหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ีย  และความเบ่ียงเบน

มาตรฐานของความสามารถในการคดิแก้ปัญหาเป็น 24.37 และ 3.73 ตามลําดบั     

 เม่ือศกึษาคา่เฉล่ียของผลตา่งของคะแนนความสามารถในการ คิดแก้ปัญหา หลงัเรียน และ

ก่อนเรียนของกลุม่ทดลองท่ี 1และกลุม่ทดลองท่ี 2 มีคา่เป็น 2.87 และ 2.04 ตามลําดบั พบวา่ กลุม่

ทดลองท่ี 1 คือนกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ แบบโครงงาน  และกลุม่ทดลองท่ี 2 คือนกัเรียนท่ี

เรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการมีความสามารถในการการคดิแก้ปัญหาแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่

นยัสําคญัทางสถิต ิไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 4 

 

 5. ผลศึกษาความสามารถในการ คิดแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน 

 

ตาราง 6 แสดงการศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของกลุม่ทดลองท่ี 1หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 

 

** P < .01 

 

 จากตาราง  6 แสดงวา่  คะแนนเฉล่ียความสามารถในการ คดิแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลงั

เรียนของกลุม่ทดลองท่ี 1ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหา

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบ n  X  SD  MD  t  p  

ก่อนเรียน 30 16.40 5.37 2.87 14.427** 0.000 

หลงัเรียน 30 19.60 6.42    
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 6. ผลศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน 

 

ตาราง 7 แสดงการศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของกลุม่ทดลองท่ี 2 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 

 

** P < .01 

 

 จากตาราง 7 แสดงวา่ คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคดิแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของกลุม่ทดลองท่ี 2 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรีย นรู้แบบบรูณาการ  มีความสามารถในการ คดิแก้ปัญหา

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 6 
 

การทดสอบ n  X  SD  MD  t  p  

ก่อนเรียน 30 19.03 5.87 2.04 17.127** 0.000 

หลงัเรียน 30 22.33 3.73    



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็น การศกึษาผล สมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา และความสามารถในการ

คดิแก้ปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัการจดัการ

เรียนรู้แบบบรูณาการ สรุปสาระสําคญัและผลการศกึษาได้ดงันี ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียน

โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการแตกตา่งกนัอยา่งไร 

2. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนโดยจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

3. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

4. เพ่ือศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดย

จดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัการเรียนรู้แบบบรูณาการแตกตา่งกนัอยา่งไร 

5. เพ่ือศกึษาความสามารถในการ คดิ แก้ปัญหาก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนโดยจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

6. เพ่ือศกึษาความสามารถในการ คดิ แก้ปัญหาก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนโดยจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

 

สมมตฐิานในการวิจัย 

 1. นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษาโดยการ จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน กบัการจดัการเรียนรู้แบบ

บรูณาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคมศกึษาแตกตา่งกนั 

 2. นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษาโดยการ จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 3. นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษาโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
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 4. นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษาโดยการ จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน กบัการจดัการเรียนรู้แบบ

บรูณาการมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาแตกตา่งกนั 

 5. นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษาโดยการ จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มีความสามารถในการคดิ

แก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 6. นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษาโดยการ การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ มีความสามารถใน

การคดิแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้เป็น นกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 โรงเรียนคริสต์

ธรรมศกึษา แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 3 ห้องเรียน 

นกัเรียนทัง้หมด 90 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้  เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึ กษาปีท่ี  3 โรงเรียนคริสต์

ธรรมศกึษา แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 โดยการสุม่

แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) จากห้องเรียนจํานวน  3 ห้องเรียน แตล่ะห้องเรียนมีการจดั

นกัเรียนแบบคละกนั สุม่มา 2 ห้องเรียน ด้วย วิธีการจบัฉลาก มีนกัเรียนห้องเรียนละ  30 คน  รวมทัง้สิน้ 

60 คน แล้วสุม่อีกครัง้เพ่ือกําหนดเป็นกลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2 ดงันี ้

 1. กลุม่ทดลองท่ี 1 จํานวน 30 คน ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  

 2.  กลุม่ทดลองท่ี 2 จํานวน 30 คน ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

 

2. ระยะเวลาในการทดลอง 
 สําหรับการวิจยัครัง้นีทํ้าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 โดยผู้ วิจยัดําเนนิการ

สอนด้วยตนเอง ทัง้ 2 กลุม่ใช้เวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ๆ ละ 2 ชัว่โมง  รวม 16 ชั่วโมง 

 

3. เนือ้หาท่ีใช้ในการวจัิย 

  สาระการเรียนรู้ท่ีใช้ในการทดลองอยู่ ในสาระท่ี 4 : ประวตัศิาสตร์  ในระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3 

ผู้ วิจยัได้กําหนดเร่ืองท่ีใช้ในการทดลอง มีขอบเขตของเนือ้หา ดงันี ้

 



 82 

เร่ืองท่ี 1 การพฒันาการด้านตา่งๆ ของไทยสมยักรุงธนบรีุ 

เร่ืองท่ี 2 การพฒันาการด้านการเมืองการปกครองของไทยสมยัรัตนโกสนิทร์ 

เร่ืองท่ี 3 การพฒันาการด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  ศลิปวฒันธรรมและความสมัพนัธ์  

ระหวา่งประเทศของไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 

เร่ืองท่ี 4 เหตกุารณ์สําคญัในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านตา่ง  

เร่ืองท่ี 5 การสร้างสรรค์ภมูิปัญญาและผลงานสําคญัในสมยัรัตนโกสินทร์ 

 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

    4.1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 เร่ือง การพฒันาการด้าน

ตา่งๆ ของไทยสมยักรุงธนบรีุและรัตนโกสินทร์ ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ แบง่เป็น 5 แผนการจดัการเรียนรู้ ใช้เวลา 

16 ชั่วโมง  คา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC) มีคา่เทา่กบั 1.00 มีคา่ประสิทธิภาพของแผนการจดัการ

เรียนรู้ E1/E2 = 81.08/82.64  

   4.2 แผนการจดัการเรียนรู้ แบบบรูณาการ  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เร่ือง การพฒันาการ

ด้านตา่งๆ ของไทยสมยักรุงธนบรีุ และรัตนโกสินทร์ ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ แบง่เป็น 5 แผนการจดัการเรียนรู้  

ใช้เวลา 16 ชั่วโมง คา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC) มีคา่เทา่กบั 1.00 มีคา่ประสิทธิภาพของแผนการ

จดัการเรียนรู้ E1/E2 = 80.06/82.52  

        4.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงัคมศกึษา ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ เป็นแบบ

ตวัเลือก 4 ตวัเลือก จํานวน 40 ข้อ คา่ความยากงา่ย (p) มีคา่ระหวา่ง 0.25 - 0.94 และมีคา่อํานาจ

จําแนก (r) มีคา่ 0.25 - 0.63 มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.73      

   4.4   แบบทดสอบวดัความสามารถในการ คดิแก้ปัญหา  ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ เป็นแบบ

ตวัเลือก 5 ตวัเลือก จํานวน 40 ข้อ คา่ความยากงา่ย (p) มีคา่ระหวา่ง 0.31 - 0.84  มีคา่อํานาจจําแนก  

(r) มีคา่ระหวา่ง 0.31 - 0.75 และมีคา่ความเช่ือมัน่ 0.76 

 

5. การดาํเนินการทดลอง 

 หลงัจากท่ีเลือกกลุม่ตวัอยา่งแล้ว ผู้ วิจยัได้ดําเนนิการทดลองตามขัน้ตอนดงันี  ้

  5.1  ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทัง้กลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2 โดยใช้

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเ รียนสงัคมศกึษา และแบบทดสอบวดัความสามารถในการ คดิ

แก้ปัญหาท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 
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  5.2  ดําเนินการทดลอง โดยผู้ วิจ ยัเป็นผู้สอนนกัเรียนทัง้สองกลุม่ คือ กลุม่ทดลองท่ี  1 และ

กลุม่ทดลองท่ี 2 โดยใช้เนือ้หาเดียวกนั ระยะเวลาในการสอนเทา่กนั คือ ใช้เวลากลุม่ละ 16 ชัว่โมง  

สว่นวิธีการจดัการเรียนรู้แตกตา่งกนั คือ 

   กลุม่ทดลองท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

   กลุม่ทดลองท่ี 2 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

  5.3  เม่ือทําการสอนเสร็จสิน้ ทําการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ทัง้กลุม่ทดลอง ท่ี 1 และ

กลุม่ทดลองท่ี 2 เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา 

และวดัความสามารถในการ คดิแก้ปัญหา โดยใช้แบบวดัความสามารถในการ คดิแก้ปัญหา เป็น

แบบทดสอบชดุเดมิกบัการทดสอบก่อนเรียน 

  5.4  นําผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ เรียนสงัคมศกึษาและ ความสามารถในกา ร

คดิแก้ปัญหาไปวิเคราะห์ทางสถิตเิพ่ือตรวจสอบสมมตฐิาน 

 

         6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

   6.1  ตรวจสอบสมมตฐิานข้อท่ี 1 เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาของ

นกัเรียน ท่ีเรียนโดย การจดัการเรียนรู้ แบบโครงงาน กบัการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงัคมศกึษาแตกตา่งกนั โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Independent Sample 

         6.2  ตรวจสอบสมมตฐิานข้อท่ี 2 เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาของนกัเรียน

ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ แบบโครงงาน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อน

เรียน โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Dependent Sample 

         6.3  ตรวจสอบสมมตฐิานข้อท่ี 3 เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาของนกัเรียน

ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อน

เรียน  โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Dependent Sample 

         6.4  ตรวจสอบสมมตฐิานข้อท่ี 4 เพ่ือศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียนท่ี

เรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  มีความสามารถในการ คดิ

แก้ปัญหาแตกตา่งกนั โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Independent Sample 

      6.5  ตรวจสอบสมมตฐิานข้อท่ี 5 เพ่ือศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียนท่ี

เรียนโดยการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  โดยใช้

สถิต ิt-test แบบ Dependent Sample        
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  6.6 ตรวจสอบสมมตฐิานข้อท่ี 6 เพ่ือศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียน 

ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  มีความสามารถในการ คดิแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อน

เรียน โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Dependent Sample 

 
 7.  สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

   7.1  นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษา โดยการจดัการเรียนรู้ แบบโครงงา นกบัการจดัการเรียนรู้

แบบบรูณาการ  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาแตกตา่งกนั อยา่งไ มมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ

       7.2 นกัเรียน ท่ีเรียน สงัคมศกึษา โดยการจดัการ เรียนรู้ แบบโครงงาน มีผลสมัฤทธ์ิทาง          

การเรียนสงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

        7.3  นกัเรียน ท่ีเรียน สงัคมศกึษา โดยการจดัการเรียนรู้ แบบบรูณาการ มีผลสมัฤทธ์ิทาง  

การเรียนสงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

     7.4  นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษา โดยการจดัการเรียนรู้ แบบโครงงาน กบัการจดัการเรียนรู้

แบบบรูณาการ  มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ

   7.5  นกัเรียน ท่ีเรียน สงัคมศกึษา โดยการจดัการเรียนรู้ แบบโครงงาน มีความสามารถใน

การคดิแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

      7.6  นกัเรียนท่ีเรียนสงัคมศกึษาโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ มีความสามารถใน

การคดิแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 จากการศกึษาผ ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา และความสามารถในการ คดิแก้ปัญหา

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ แบบโครงงานกบัการจดัการเรียนรู้แบบ

บรูณาการ ผลการศกึษาสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

 1. การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรีย นกลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  

สาระการเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ เร่ือง พฒันาการของอาณาจกัรกรุ งธนบรีุและรัตนโกสินทร์ จาก

ผลงานวิจยั ปรากฏ วา่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนกลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม สาระประวตัศิาสตร์ เร่ือง พฒันาการของอาณาจกัรกรุงธนบรีุและรัตนโกสินทร์ โดยการ

จดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไมแ่ตกตา่งกนั  

ไมเ่ป็นไปตามสมมตุฐิานข้อท่ี 1 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการสอนทัง้ 2 วิธี เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ              

เทา่เทียมกนั โดยในแตล่ะวิธีมีจดุเดน่ดงันี ้  
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 มิ่งขวญั กิตตวิรรณกรรม  (2546: 38) การสอนแบบโครงงาน เป็นการสอนท่ีสง่ เสริมให้ผู้ เรียน

ได้ศกึษาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่อยา่งลกึซึง้ ตามหวัข้อท่ีผู้ เรียนสนใจ มุง่เน้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกระบวนการ

เรียนรู้ในการศกึษาค้นคว้า คดิค้น วางแผน และลงมือ ปฏิบตัิ ตามความสามารถ ความถนดัและ

ความสนใจของผู้ เรียน นอกจากนี ้ ปิยพร  ถาวรเศรษฐ : ยงักล่าวไว้วา่ โครงงานเป็นวิธีการท่ีผู้สอนจะ

แนะให้ผู้ เรียนได้ศกึษาอยา่งลกึในเร่ืองท่ีเข้าใจ  เร่ืองปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียนเม่ือครูนําการ

สอนแบบบีม้าใช้อยา่งประสบความสําเร็จ  นกัเรียนจะมีแรงจงูใจสงู มีความรู้สกึวา่ได้มีสว่นร่วมกบั

กิจกรรมด้านการเรียนของเขาเอง และผลงานท่ีมีคณุภาพสงูสว่นการสอนแบบบรูณาการเป็นการสอนท่ี

ผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยชว่ยเหลือและให้คําแนะนํามีขัน้ตอนการปฎิบตักิารท่ีกําหนดให้นกัเรียนใช้เป็น

แนวทางในการศกึษาค้นคว้าความรู้เพ่ือเป็นข้อสรุปในการแก้ปัญหาและคดิวิเคราะห์ ทําให้นกัเรียนเกิด

องค์ความรู้เ พ่ือเป็นข้อสรุปในการแก้ ไขปัญหาและการคดิวิเคราะห์ ทําให้นกัเรียนเกิดองค์ความรู้ การ

ใช้คําถามจงูใจนกัเรียนให้เกิดความสนใจจะเป็นการกระตุ้ น ให้นกัเรียนตอบคําถามท่ีเน้นให้

นกัเรียนได้คดิ ค้นคว้าในการวางแผนการปฎิบตั ิ เพ่ือนําไปเช่ือมโยงกบัสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้    

วาสนา  แสงคํา  (2542:  บทคดัยอ่ )  

 จากลกัษณะและวิธีการสอนทัง้ 2 วิธี จงึทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ไมแ่ตกตา่งกนั  

จากผลการวิจยัครัง้นี ้ เม่ือพจิารณาความแตกตา่งระห วา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  พบวา่

แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ สรุปได้วา่การสอนทัง้ 2 วิธี ทําให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู้สงูขึน้ 

 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการ

จดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 เป็นไปตามสมมตุฐิานข้อท่ี  2 โดยท่ีนกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยการจดัการเรียน

การสอนรู้แบบโครงงานมีคา่เฉล่ียความแตกตา่งของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่

ก่อนเรียนสอดคล้องกบังานวิจยัของ สริุยา จนัทร์เนียม (2541: 52-56) ได้ทํางานวิ จยัเร่ือง โครงการ

ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาศกัยภาพและคณุลกัษ ณะของผู้ เรียน  โดยกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาของนกัเรียนโดยการสอนแบบ

โครงงาน  หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 สอดคล้องกั บงานวิจยั

ของ  ศภุศริิ  โสมาเกต ุ(2544:  92-95) ได้ทํางานวิจยัเร่ืองการศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน

กบัการเรียนตามคูมื่อครู ตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนประถมศกึษาปีท่ี  5 ผลการวิจยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนสงัคมศกึษาของนกัเรียนโดยการสอนแบบโครงงา น  หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 จากเหตผุลดงักลา่วส นบัสนนุได้วา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน             

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั  .01  

 3.   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการ

จดัการเรียนรู้แบบบรูณาการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน   อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 เป็นไปตามสมมตุฐิานข้อท่ี 3 โดยท่ีนกัเรียนท่ี เรียนรู้ โดยการจดัการ

เรียนรู้แบบบรูณาการมีคา่เฉล่ียความแตกตา่งของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่

ก่อนเรียนสอดคล้องกบังานวิจยัของพิษณ ุ เดชใด (2540: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

และเจตคตติอ่สิ่งแวดล้อมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึ ษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสงัคมศกึษา โดยการสอนแบบ

บรูณาการท่ีใช้เทคนคิการพฒันาแบบยัง่ยืน  ผลการวิจยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา ของ

นกัเรียนโดยการสอนแบบบรูณาการ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01

สอดคล้องกบังานวิจยัของ วาสนา  แสงคํา (2542: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่

สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตหนว่ยการเมืองการปกครอง และทศันคตติอ่บคุลกิภาพประชาธิปไตยของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  6 ท่ีได้รับการเรียนการสอนแบบบรูณาการผลการวิจยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงัคมศกึษาของนกัเรียนโดยการสอนแบบ บรูณาการ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 จากเหตผุลดงักลา่วสนบัสนนุได้วา่  นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 

 4. การศึกษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานกบัการจดัการเรี ยนรู้แบบบรู ณาการ มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาแตกตา่งกนั

อยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิไมเ่ป็นไปตามสมมตุฐิานข้อท่ี 4 ผลการวิจยัไม่สอดคล้องกบังานวิจยั ทัง้นี ้

อาจเน่ืองมา จากการสอนทัง้ 2 วิธี เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพเทา่เทียมกนั  หรืออาจเพราะ ระบบการจดั

ห้องเรียนเดก็นกัเรียนเป็นแบบคละทําให้เดก็ในแตล่ะห้องไมแ่ตกตา่งกนัในระดบัสตปัิญญา หรือ การ

จํากดัด้วยระยะ เวลาการสอน หรือเทคนิคการสอน ทําให้เดก็ มีการรับรู้ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั นําไปสู่

ความสามารถในการ คดิแก้ปัญหาท่ีไมแ่ตกตา่งกนั สอดคล้องกบัภาวนา เทียนขาว (2540: 40) ได้ให้

ความเห็นเก่ียวกบัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของบคุคลนัน้แตกตา่งกนัขึน้อยูก่บั วฒุภิาวะทาง

สมอง ประสบการณ์ ความสนใจ สถิตปัิญญาความพร้อม แรงจงูใจ อารมณ์ และสภาพแวดล้อม 

 5.  การศกึ ษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้

แบบโครงงานมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อาจเป็นเพราะการจดัการ

เรียนแบบโครงงานเป็นการสอนท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ศกึษาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่อยา่งลกึซึง้ตามหวัข้อท่ี
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ผู้ เรียนสนใจ มุง่เน้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ในการศกึษาค้นคว้า คดิค้น วางแผน และ

ลงมือปฏิบตัติามความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้ เรียน ทําให้นกัเรียนท่ีได้รับการสอน

แบบโครงงานมีผลของความสามารถในการคดิแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  สอดคล้องกบั  

สามารถ เตมิประยรู (2545: 88-91) ได้ศกึษาผลการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนโดยวิธีการ

สอนแบบโครงงาน กลุม่ตวัอยา่งเป็นตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 45 คน ผล

การศกึษา พบวา่ ผลการเรียนรู้หลงัเรียนด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานสงูกวา่ก่อนเรียน โด ยแตกตา่ง

กนัอยา่งนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 สอดคล้องกบั รัตตกิาล สทุธิสวสัดิก์ลุ (2547: 38-41) ได้ศกึษา

การพฒันาทกัษะด้านคําศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรียนโดยใช้การสอนแบบโครงงาน กลุม่ตวัอยา่งเป็น

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 จํานวน 34 คน ผลการศกึษาพบวา่ เม่ือใช้กิ จกรรมโครงงานมา

ประกอบการพฒันาทกัษะด้านคําศพัท์ภาษาองักฤษ นกัเรียนมีพฒันาการทกัษะด้านคําศพัท์

ภาษาองักฤษ สอดคล้องกบั สมพศิ พลูเจริญ (2547: 39-40) ศกึษาการพฒันาความสามารถทางการ

เขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยใช้โครงงาน พบวา่ นกัเรียนมีความสาม ารถ

ทางด้านการเขียนสงูขึน้และมีความพงึพอใจตอ่การทําโครงงาน สอดคล้องกบั ชนษิฐา นาคน้อย 

(2550: 50-54) ได้ศกึษาความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารโดยการจดัการเรียนรู้ด้วย

โครงงาน กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็ จพระ               

ศรีนครินทร์ กําแพงเพชร จํานวน 35 คน ผลการวิจยัพบวา่ หลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยโครงงาน นกัเรียน

มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารเพิม่ขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ ระดบั .01 

 จากเหตผุลดงักลา่วสนบัสนนุได้วา่ นกัเรียนท่ีเรียนวิชาสงั คมศกึษาโดยการสอนแบบ                

โครงงานมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .01 

 6.  การศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียนท่ี เรียนโดยการจดัการเรียนรู้

แบบบรูณาการมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอาจเป็นเพราะการจดัการ

เรียนรู้แบบบรูณาการ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึกการคดิในแตล่ะขัน้ของการสอน ตัง้แตน่กัเรียน

ได้ร่วมทํากิจกรรม นกัเรียนจะถกูฝึกโดยการใช้คําถาม เพ่ือให้นกัเรียนได้คดิเช่ือมโยง และหาความสมัพนัธ์

ระหวา่งเร่ืองท่ีเรียนกบั สิง่ตา่งๆ รอบๆ ตวั แล้วนําความรู้ดงักลา่วไปเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดมิของ

นกัเรียนในขัน้สรุปและอภิปรายผล โดยผู้สอนจะกระกระตุ้นโดยการใช้คําถาม แล้วให้นกัเ รียนศกึษา

ค้นคว้า คดิหาคําตอบ ทําให้นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบบรูณาการมี ผลของความสามารถในการคดิ

แก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน สอดคล้องกบัพชัรินทร์ ธารีรัฐกาพ์ (2535: 82) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนชยับาดาล

พทิยาคม อําเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรีุ ผลการวิจยัผลวา่ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของ



 88 

ผู้ เรียนท่ี เรียนวิชาสงัคมศกึษาโดยการสอนแบบเทคนคิศกึษากรณีตวัอยา่งการสอนตามคูมื่อการสอน

ของหนว่ยศกึษานเิทศก์กรมสามญัศกึษาแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 สอดคล้อง

กบัประอรรัตน์ วจันะรัตน์ (2535 : 94) ได้ทําการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสงัคม โดยใช้เทคนิคควิซี

และเรียนตามคูมื่อการสอนของหนว่ยนเิทศก์ กรมสามญัศกึษา พบวา่ความสามารถในการแก้ปัญหา

ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 สอดคล้องกบัสทุธิรา 

พิสิษฐ์กลุ (2539: 225) ได้ทําการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน

การแก้ปัญหาของผู้ เรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสงัคมศกึษา โดยการสอนแบบซินดเิคท ท่ีใช้

เทคนคิวิธีการทางวิทยาศาสตร์การสอนตามคูมื่อครู ผลการศกึษาพบวา่ผลสมัฤท ธ์ิทางการเรียน และ

ความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 สอดคล้องกบัภาวนา  เทียนขาว (2545) ได้ทําการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสงัคมศกึษาโดย

การสอนแบบแก้ปัญหากบัการสอนตามคูมื่อครู ผลการศกึษ่าพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 สอดคล้องกบั มาลาดี โหมดเขียว (2541 ) ได้ทําการวิจยัเพ่ือ เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสงัคมศกึษา

โดยการสอนแบบกระบวนการสร้างคา่นยิมกบัการสอนตามคูมื่อครู ผลการศกึษาพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุ มแตกตา่งกนั อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 จากเหตผุลดงักลา่วสนบัสนนุได้วา่ นกัเรียนท่ีเรียนวิชาสงัคมศกึษาโดยการสอนแบบ                 

บรูณาการมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .01 

 

 ข้อสังเกต 

 จากผลการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้ วิจยัมีข้อสงัเกต ดงันี  ้

 1.  ในการจดักิจการเรียนการสอนของ นกัเรียน ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ แบบโครงงาน  

ผู้ วิจยัพบวา่  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เดก็นกัเรียนจะใช้เวลานานในการทําการศกึษาหวัข้อท่ี

สนใจ ทําให้มีผลกระทบตอ่การจดัการเรียนรู้ครัง้ตอ่ไป ปัญหาในครัง้นีผู้้ วิจยัต้องควบคมุเวลาให้เป็นไป

ตามกําหนดเวลาท่ีแผนการจดัการเรียนรู้กําหนดไว้  
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 2.  ในการจดักิจกรรการเรียนการสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ เดก็นกัเรียนยงัไม่

สามารถท่ีจะเช่ือมโยงเนือ้หาในกลุม่สาระตา่งๆ เข้าด้วยกนัได้ ผู้ วิจยั จงึชีแ้นะแนวทาง เชน่ แหลง่การ

เรียนรู้ และชีนํ้าแนวทางการเช่ือมโยงกบักลุม่สาระอ่ืนๆ ให้กบันกัเรียน 

 

ข้อเสนอแนะ 

        จากผลการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

 1.  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

  1.1 ผู้สอนควรบริหารจดัการเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ทัง้สองรูปแบบให้

มีความเหมาะสม โดยการกําหนดเวลาให้ชดัเจน เพียงพอในแตล่ะกิจกรรม เพ่ือท่ีเดก็จะได้เกิด

กระบวนการคดิตามกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบถ้วน       

  1.2 ครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศและสถานการณ์ท่ีจะทําให้เกิดกระบวนการคดิ          

การแสดงออกถึงความสามารถของ ตนเองอยา่งอิสระ อนัจะเป็นไปตามกรอบแนวคดิของการจดัการ

เรียนรู้ทัง้สองรูปแบบ ท่ีเน้นการมีสว่นร่วมในกิจกรรมของผู้ เรียน 

 2.  ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครัง้ต่อไป 

  2.1 ควรมีการจดัการเรียนรู้ แบบโครงงาน กบัการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการกบักลุม่

สาระอ่ืนๆ เชน่กลุม่สาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาตา่งประเทศ และกลุม่ตวัอยา่งในชัน้อ่ืนๆ เชน่ 

ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา อาชีวศกึษา และอดุมศกึษา เพ่ือให้เกิดการพฒันาแนวทางในการ

จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

  2.2 ควรนําการจดัการจดัการเรียนรู้ แบบโครงงาน  กบัการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  

ท่ีมีตวัแปรอ่ืนๆ เชน่  ความรับผดิชอบ ความคดิแบบมีวิจารณญาณ ความคดิวิเคราะห์ ความมีวินยัใน

ตนเอง ความคดิสร้างสรรค์ เป็นต้น 

  2.3  ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบตา่งๆ ท่ีจะก่อให้เกิดความสามารถ

ในการคดิ แก้ปัญหา  เชน่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม รูป แบบกา รจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะ รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบอปุนยั รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซินดเิคต เป็นต้น 
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ภาคผนวก  ก 

- แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  เร่ือง  พฒันาการของอาณาจกัรไทย  

สมยักรุงธนบรีุและรัตนโกสินทร์  

- แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  เร่ือง  พฒันาการของอาณาจกัรไทย  

สมยักรุงธนบรีุและรัตนโกสินทร์  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม รายวชิา ประวติัศาสตร์ 

ช้ัน มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ การพฒันาการดา้นต่างๆของไทยสมยักรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์  เวลา 4 ชัว่โมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ส. 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ

ภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย 

 ตัวช้ีวดั 

1. วเิคราะห์พฒันาการของไทย สมยัรัตนโกสินทร์ดา้นต่างๆ 

2. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัง่คัง่และความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมยัรัตนโกสินทร์  

3. วเิคราะห์ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพฒันาชาติไทย 

4. วเิคราะห์บทบาทของไทยในสมยัประชาธิปไตย 

สาระสําคัญ  

  ประวติัศาสตร์ไทยสมยักรุงธนบุรี แมจ้ะเป็นสมยัท่ีสั้นท่ีสุดเพียง 15 ปี แต่ก็เป็นสมยัท่ีสาํคญั

ในฐานะสมยักอบกูเ้อกราช สร้างความเป็นปึกแผน่ของชาติบา้นเมือง เป็นช่วงการฟ้ืนฟแูละรวบรวม

ผูค้นท่ีแตกแยกกนัไปภายหลงัการล่มสลายของกรุงศรีอยธุยาใหก้ลบัมารวมกนัอีกคร้ัง สร้างความมัน่คง

แขง็แรงใหอ้าณาจกัร พยายามสืบทอดความรุ่งเรืองในดา้นต่างๆ ของสมยัอยธุยาใหย้งัคงอยูต่่อมาใน

สมยัธนบุรี ไม่วา่จะเป็นดา้นการปกครอง เศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรม 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายการสถาปนาและการพฒันาดา้นต่างๆในสมยัธนบุรีได ้

2. วเิคราะห์ผลงานการสร้างสรรคท่ี์แสดงถึงภูมิปัญญาสมยัธนบุรีได้ 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 การทาํงานร่วมกนั  

สาระการเรียนรู้ 

1. การเสียกรุงศรีอยธุยาและการสถาปนากรุงธนบุรี 

2. พฒันาการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ศิลปกรรมและ

ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ  

3. ผลงานสร้างสรรคท่ี์แสดงถึงภูมิปัญญาและผลงานของบุคคลสาํคญัสมยัธนบุรี 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันที ่1  ข้ันนําเสนอ 

1. นกัเรียนศึกษาใบความรู้เร่ือง กรุงธนบุรีราชธานีของไทยในอดีต 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาเร่ือง พฒันาการดา้นต่างๆของไทยสมยักรุงธนบุรี 

3. สาํรวจความสนใจของนกัเรียน โดยใชค้าํถามเช่ือมโยงจากบทเรียนในประเด็นต่อไปน้ี  

3.1 มีเร่ืองอะไรอีกท่ีนกัเรียนตอ้งการรู้และตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมอยา่งละเอียดในสมยักรุงธนบุรี 

3.2 ทาํไมนกัเรียนจึงสนใจอยา่งรู้เร่ืองน้ี  

4. ครูช่วยเหลือนกัเรียนใหส้ามารถเลือกเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจ 

5. ครูอธิบายขั้นตอน แยกตวัอยา่งโครงงาน 

6. แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 5 คน ตามความสนใจของผูเ้รียน 

7. ครูผูส้อนใชค้าํถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม จากเร่ืองท่ีกลุ่มเลือกไว้

แลว้วา่ผูเ้รียนสนใจเก่ียวกบัเร่ืองอะไรบา้ง(กาํหนดเน้ือหา) 

ข้ันที ่2 ข้ันวางแผน 

1. ครูและผูเ้รียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด อภิปราย กาํหนดเน้ือหาท่ีสนใจ ตามรูปแบบของ

แผนผงัความคิด 

2. ผูเ้รียนร่วมกนัตั้งช่ือเร่ืองโครงงานตามขอ้ตกลงของกลุ่ม 

3. ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเห็นภาพโครงงานและเร่ิมศึกษาหาความรู้รวบรวมเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง เพือ่เตรียมไวศึ้กษาต่อไป  

ข้ันที ่3 ข้ันปฏิบัติ 

1. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัตอบคาํถามในใบงานท่ี 1 เร่ืองกรุงธนบุรีราชธานีของไทยในอดีต 

2. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มตั้งช่ือเร่ืองโครงงานตามใบงานท่ี 2  

ข้ันที ่4 ข้ันประเมนิผล 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัประเมินผลงานท่ีผูเ้รียนดาํเนินการมาโดยประเมินความสาํเร็จในการ

กาํหนดเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาและช่ือเร่ืองของโครงงาน 

ส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้เร่ือง กรุงธนบุรีราชธานีของไทยในอดีต 

2. ใบความรู้เร่ือง พฒันาการดา้นต่างๆของไทยสมยักรุงธนบุรี 

3. ใบงาน 1 เร่ือง การเลือกเร่ืองท่ีสนใจศึกษา 

4. ใบงานท่ี 2 เร่ือง การกาํหนดช่ือเร่ืองโครงงาน 
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กระบวนการวดัและประเมินผล 

 วธีิวดั 

1. การสังเกต 

- พฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. การตรวจผลงาน 

- แผนผงัความคิด 

- ช่ือเร่ืองของโครงงาน 

เคร่ืองมือวดั 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2. แบบประเมินผลงานผูเ้รียน 

กจิกรรมเสนอแนะ 

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

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

บันทกึหลงัการสอน 

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

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

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

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย(ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง) 

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

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

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

 

ลงช่ือ................................................ 

(......................................................) 

ตาํแหน่ง.......................................... 

วนัท่ี........เดือน................พ.ศ. .........           
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ใบงานที่  1 

เร่ือง..................................................................................... 

ช่ือกลุ่ม.................................................................................... 

คาํช้ีแจง  :  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติักิจกรรม  ดงัน้ี 

1.  ให้แตล่ะกลุม่เลือกประธานและเลขานกุาร 

2.  ตัง้ช่ือกลุม่ 

3. แตล่ะกลุม่เลือกเร่ืองท่ีสนใจจะศกึษาเพิ่มเตมิให้ละเอียด 

4. ร่วมกนักําหนดเนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสนใจจะศกึษาเพิ่มเตมิ  สรุปเป็นแผนผงั

ความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือกลุ่ม....................................................................................................... 

คาํช้ีแจง  :  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติักิจกรรม  ดงัน้ี 

1.  ให้นกัเรียนในกลุม่ร่วมกนัตัง้ช่ือเร่ืองโครงงาน 

2.  นําช่ือเร่ืองโครงงานประดษิฐ์ให้สวยงามเพ่ือเสนอเป็นปกรายงาน  
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ใบงานที ่ 2 

เร่ือง.................................................................................................. 

คาํช้ีแจง :  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัตั้งช่ือโครงงานท่ีจะจดัทาํลงในใบงานน้ี 

 

 

โครงงาน 

เร่ือง................................................................................................. 

จดัทาํโดยกลุ่ม...................................................................................... 

 

ครูท่ีปรึกษา.......................................................................................................... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................................................................... 

โรงเรียน.................................................................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม รายวชิา ประวติัศาสตร์ 

ช้ัน มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ การพฒันาการดา้นต่างๆของไทยสมยักรุงธนบุรี  เวลา 4 ชัว่โมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระที ่4  ประวตัิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส. 4.3   ตวัช้ีวดั  ม. 1/3 

สาระที ่ 5   ภูมิศาสตร์ 

มาตรฐาน  ส. 5.2  ตวัช้ีวดั  ม. 1/4 
 

สาระสําคัญ  

  ประวติัศาสตร์ไทยสมยักรุงธนบุรี แมจ้ะเป็นสมยัท่ีสั้นท่ีสุดเพียง 15 ปี แต่ก็เป็นสมยัท่ีสาํคญั

ในฐานะสมยักอบกูเ้อกราช สร้างความเป็นปึกแผน่ของชาติบา้นเมือง เป็นช่วงการฟ้ืนฟูและรวบรวม

ผูค้นท่ีแตกแยกกนัไปภายหลงัการล่มสลายของกรุงศรีอยธุยาใหก้ลบัมารวมกนัอีกคร้ัง สร้างความมัน่คง

แขง็แรงใหอ้าณาจกัร พยายามสืบทอดความรุ่งเรืองในดา้นต่างๆ ของสมยัอยธุยาใหย้งัคงอยูต่่อมาใน

สมยัธนบุรี ไม่วา่จะเป็นดา้นการปกครอง เศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรม 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3. อธิบายการสถาปนาและการพฒันาดา้นต่างๆในสมยัธนบุรีได ้

4. วเิคราะห์ผลงานการสร้างสรรคท่ี์แสดงถึงภูมิปัญญาสมยัธนบุรีได้ 

สาระการเรียนรู้ 

4. การเสียกรุงศรีอยธุยาและการสถาปนากรุงธนบุรี 

5. พฒันาการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ศิลปกรรมและ

ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ  

6. ผลงานสร้างสรรคท่ี์แสดงถึงภูมิปัญญาและผลงานของบุคคลสาํคญัสมยัธนบุรี 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันที ่1  ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 

   1. ครูสนทนาซกัถามเก่ียวกบัพระราชประวติัของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  เช่นการ

กอบกูเ้อกราช  และพระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 

   2.  สุ่มตวัแทนนกัเรียน 2-3 คน สรุปสาระเก่ียวกบัพระราชประวติัของพระเจา้ตากสินมหาราช  

ท่ีไดจ้ากการสนทนาซกัถามหนา้หอ้งเรียน  
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  3.  ครูอธิบายสภาพบา้นเมืองก่อนการเสียกรุงศรีอยธุยาโดยสังเขป แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนั

วเิคราะห์สาเหตุของการเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2310  

ข้ันที ่2 ข้ันปฏิบัติการ 

 1.  ครูใหน้กัเรียนดูวดีีทศัน์เก่ียวกบัสารคดีเร่ืองกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและถามวา่เม่ือดู      

วดีีทศัน์  ดงักล่าวแลว้มีความคิดเห็นอยา่งไร 

 2.  ครูอภิปรายสรุปความหมายของความเป็นปึกแผน่ของชาติบา้นเมือง คือ ความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ไม่แตกแยกเป็นก๊ก เป็นเหล่า จากนั้นนกัเรียนตอบคาํถามและแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัพระราชภารกิจภายหลงัการกอบกูเ้อกราชของพระเจา้ตากสินมหาราชในการวบรวม

ประเทศชาติใหเ้ป็นปึกแผน่ เช่น 

   การปราบชุมนุมต่าง ๆ     การทาํสงครามกบัพม่า 

   การทาํสงครามขยายอาณาเขต    การฟ้ืนฟูดา้นการปกครอง ฯลฯ 

 3.  แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม จาํนวน 7 กลุ่ม ศึกษาเพิ่มเติมจากหวัขอ้ท่ีนกัเรียนสนใจโดยไม่ซํ้ ากนั  

ดงัน้ี    

   ชุมนุมต่างๆ ในสมยัพระเจา้ตากสินมหาราช 

   รูปแบบการปกครอง 

   พฒันาการดา้นเศรษฐกิจ 

   พฒันาการดา้นสังคม 

   พฒันาการดา้นศิลปวฒันธรรม 

   อารยธรรมภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อกรุงธนบุรี 

   ความสมัพนัธ์ระหวา่งกรุงธนบุรีกบัอาณาจกัรต่างๆ 

 พร้อมทั้งวางแผนพิจารณากาํหนดแนวทางการศึกษา  โดยนกัเรียนศึกษาท่ีตนเองเลือกอยา่ง

รอบคอบ 

  4.   นกัเรียนสรุปร่วมกนัเก่ียวกบัแนวคิดของกลุ่ม  แลว้บนัทึกผลงาน  เพือ่การนาํเสนอ

งานของกลุ่มใหท่ี้ประชุมภายในหอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจน  โดยใชแ้ผนผงัมโนมิติ 

ข้ันที ่3  ข้ันกจิกรรมสรุป 

  3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบังานท่ีไดน้าํเสนอดว้ยการผสมผสานทุกดา้นเขา้

ดว้ยกนั และโยงเขา้สู่การสร้างสรรและการพฒันากรุงธนบุรีเป็นราชธานี  และร่วมกนัตดัสินใจ สรุป

ทางเลือกวา่ทาํไมตอ้งเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานี    

   3.2 ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมานาํเสนอผลงานกลุ่ม ๆ ละ 5 นาที 

3.3 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปถึงการสร้างสรรคแ์ละการพฒันากรุงธนบุรีเป็นราชธานี 
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ข้ันที ่ 4  ข้ันประเมนิผล 

4.1 ครูสรุปการเช่ือมโยง และแผนผงัมโนมติท่ีถูกตอ้ง 

4.2 นกัเรียนประเมินการทาํงานของตนเอง การทาํงานภายในกลุ่ม ลงในแบบประเมินการทาํงาน  

และตวัแทนของกลุ่มสรุปผลการทาํงานร่วมกนัเพื่อเป็นแนวทางในการทาํงานคร้ังต่อไป  

4.3 ครูประเมินการทาํงานของนกัเรียนลงในแบบประเมินการทาํงาน โดยดูจากการตอบคาํถาม 

เก่ียวกบัเน้ือหา ความสนใจและตั้งใจเรียน ความรับผดิชอบและการใหค้วามร่วมมือในการทาํงาน การ

นาํเสนอกิจกรรมของกลุ่ม 

ส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 

 วดีีทศัน์เก่ียวกบัสารคดีเร่ืองกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร 

กระบวนการวดัและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการอภิปรายตอบคาํถามของนกัเรียน 

2.  สังเกตจากพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มตามแบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม

ของนกัเรียน 

3. สังเกตจากการตรวจผลงานการสรุปแนวคิดของนกัเรียนตามผงัมโนมิติ 

  

กจิกรรมเสนอแนะ 

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

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

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

บันทกึหลงัการสอน 

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย(ตรวจ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง) 

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

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

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

 

ลงช่ือ................................................ 

(......................................................) 

ตาํแหน่ง.......................................... 

วนัท่ี........เดือน................พ.ศ. .........           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

 

1.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้สงัคมศกึษา    เร่ือง  พฒันาการของอาณาจกัรไทยสมยั

กรุงธนบรีุและรัตนโกสินทร์ 

2.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา เร่ือง  พฒันาการของอาณาจกัรไทยสมยั

กรุงธนบรีุและรัตนโกสินทร์ 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา 

เร่ือง พฒันาการดา้นต่างๆ ของไทยสมยัธนบุรีและรัตนโกสินทร์ 

 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพยีงคาํตอบเดียว  

1.  ในการกอบกูเ้อกราชของพระเจา้ตากสินมหาราชทรงใชว้ธีิการใด 

      ก.  เตรียมกาํลงัเพื่อยกไปตีพม่าเป็นการแกแ้คน้ 

      ข.  ประกาศอิสรภาพ ไม่ยอมอยูใ่ตอ้าํนาจของพม่า 

      ค.  รวบรวมกาํลงัใหพ้ร้อม แลว้ขบัไล่พม่าท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

      ง.  ยอมอยูใ่ตก้ารปกครองของพม่าอยูร่ะยะหน่ึง แลว้ฆ่าใหห้มด 

2.  ในการปราบชุมนุมต่างๆ พระเจา้ตากมีจุดประสงคเ์พือ่อะไร 

      ก.  แสดงกาํลงัเพือ่ข่มขู่พม่า   

      ข.  สร้างขวญัและกาํลงัใจใหท้หาร  

      ค. ใหธ้นบุรีมีอาณาเขตกวา้งขวาง      

      ง.  รวบรวมประเทศชาติใหเ้ป็นปึกแผน่ 

3.  เหตุใดสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชยงัคงยดึรูปแบบการปกครองแบบอยธุยามาเป็นแบบอยา่ง 

      ก.  บา้นเมืองมีศึกสงครามยงัไม่มีเวลาปรับปรุงแกไ้ข 

      ข.  การปกครองสมยัอยธุยาถูกตอ้งเหมาะสมทุกประการ  

      ค.  ขนุนางทั้งหลายลว้นเป็นขนุนางเก่าท่ีเคยชินระบบเก่า 

      ง.  คิดวา่เม่ือบา้นเมืองเรียบร้อยสงบสุขจะกลบัไปตั้งมัน่ท่ีอยธุยาดงัเดิม 

4.  พระเจา้ตากมีวธีิการแกปั้ญหาเศรษฐกิจหลายประการ ยกเวน้ขอ้ใด 

      ก.  การกูย้มืเงินจากจีนเพื่อนาํมาแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ 

      ข.  ใชพ้ระราชทรัพยข์องตนเพื่อซ้ือของแจกจ่ายราษฎร 

      ค.  ระดมกาํลงัทหารเม่ือวา่งศึกสงครามทาํนาเพื่อเพิ่มผลผลิต 

      ง.  สนบัสนุนการคา้กบัต่างประเทศ เพื่อดึงเงินตราเขา้ประเทศชาติ 

5. สมุดภาพไตรภูมิสร้างข้ึนเพือ่จุดประสงคใ์ด 

      ก.  เพื่อส่งเสริมงานศิลปะ 

      ข.  เพื่อใหป้ระชาชนสามคัคีกนั 

      ค.  เพือ่บนัทึกเหตุการณ์บา้นเมือง 

      ง.  เพือ่ใหร้าษฎรเขา้ใจเร่ืองนรกสวรรค ์ทาํความดีตามหลกัพุทธศาสนา 
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6.  การรบท่ีบางแกว้ (พ.ศ. 2317) มีความสาํคญัเพราะเหตุใด 

      ก.  เป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหเ้กิดข้ึนในหมู่คนไทย  

      ข.  เป็นการรบกบัพม่าคร้ังแรกของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 

      ค.  เป็นการรบท่ีพม่าบุกเขา้ลอ้มกรุงธนบุรีไว ้แต่กองทพัไทยต่อสู้ไวไ้ด ้

      ง.  เป็นการรบกบัพม่าเป็นคร้ังสุดทา้ยเพราะหลงัจากนั้นพม่าไม่กลา้โจมตีไทยอีก 

7.  พระยาพิชยัดาบหกัสมควรไดรั้บการยกยอ่งในดา้นใด 

      ก.  ผูน้าํท่ีเก่งกลา้  

      ข.  ขนุพลผูก้ลา้หาญ 

      ค.  กวเีอก ฝีปากคม  

      ง.  ขนุนางผูป้ราดเปร่ือง 

8.จากการท่ีสมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กข้ึนครองราชสมบติัปกครองประเทศส่งผลดีต่อประเทศไทยใน

สมยันั้นอยา่งไร 

      ก.  พม่ายาํเกรงพระบารมี ไม่กลา้บุกโจมตี 

      ข.  ชาวตะวนัตกมีความเช่ือมัน่ในความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

      ค.  การปกครองบา้นเมืองมีความต่อเน่ืองเพราะยงัคงใชร้ะบบเดิม  

      ง.  บา้นเมืองกลบัสู่ภาวะปกติสุข ไม่ตอ้งทาํสงครามสู้รบกบัต่างชาติ 

9.  เพราะเหตุใดจึงตอ้งยา้ยราชธานีจากธนบุรีมาอยูท่ี่กรุงเทพฯ 

      ก.  การสัญจรไปมาไม่สะดวก 

      ข.  เกิดปัญหาโรคระบาดอยา่งรุนแรง 

      ค.  ตอ้งการขยายพื้นท่ีทาํการเกษตรกรรม 

      ง.  สามารถขดุคูเมืองป้องกนัการโจมตีจากขา้ศึก 

10."รูปแบบการปกครองสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ยงัคงยดึถือจารีตประเพณีตามแบบอยา่งอยธุยา

และธนบุรี" เราประเมินไดจ้ากอะไร 

      ก.  มีการแขวนกระด่ิงร้องทุกขท่ี์ประตูวงัเพื่อใหผู้ท่ี้เดือดร้อนมาสั่นกระด่ิงร้องทุกข์ 

      ข.  แบ่งการบริหารราชการแผน่ดินออกเป็น กรมเวยีง กรมวงั กรมคลงัและกรมนา 

      ค.  มีการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินส่วนหวัเมืองแบบเทศาภิบาล รวมอาํนาจไวท่ี้ส่วนกลาง 

      ง.  แบ่งการบริหารราชการแผน่ดินออกเป็น กรมมหาดไทย กรมกลาโหม กรมเมือง กรมวงั  

          กรมท่าและกรมนา 
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11.  ขอ้ใดแสดงถึงแนวคิดเชิงกา้วหนา้ทางการเมืองการปกครองในสมยัรัชกาลท่ี 4 

      ก.  แกไ้ขพิธีถือนํ้าพิพฒัน์สัตยา 

      ข.  จดัตั้งกระทรวงแบบใหม่ 12 กระทรวง 

      ค.  ประกาศใหเ้จา้นายและขา้ราชการเลือกตั้งตาํแหน่งตุลาการท่ีวา่งลง 

      ง.  จดัตั้งสภาท่ีปรึกษาราชการแผน่ดินเพื่อถวายคาํปรึกษาราชการแก่พระมหากษตัริย  ์

12.  ขอ้ใดเป็นเหตุผลสาํคญัท่ีทาํใหรั้ชกาลท่ี 5 ทรงทาํการปฏิรูปการปกครอง 

      ก.  เตรียมรับการคุกคามจากชาติตะวนัตก  

      ข.  จดัหาตาํแหน่งใหพ้ระบรมวงศศ์านุวงศแ์ละขนุนางผูใ้หญ่ 

      ค.  ประชากรเพิ่มมากข้ึน การปกครองแบบเก่าควบคุมไดย้าก 

      ง.  ตอ้งการปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหแ้ก่ประชาชน  

13.  หากไม่มีปฏิรูปการปกครองในสมยัรัชกาลท่ี 5 ขอ้สรุปใดน่าจะถูกตอ้งมากท่ีสุด 

      ก.  เกิดการแตกสามคัคีในบา้นเมือง 

      ข.  ไม่มีการเจริญสัมพนัธไมตรีกบัชาติตะวนัตก   

      ค.  พฒันาการทางดา้นการเมืองการปกครองล่าชา้ 

      ง.  ไม่สามารถหยดุย ั้งการคุกคามจากชาติตะวนัตก 

14 .ขอ้ใดเป็นสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

      ก.  สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

      ข.  ไดรั้บอิทธิพลแนวคิดจากตะวนัตก 

      ค.  ขนุนางมีความขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรง  

      ง.  เกิดการฉอ้ราษฎรบงัหลวงในหมู่ขา้ราชการระดบัสูง 

15.  "คณะราษฎร"  มีจุดมุ่งหมายตอ้งการเปล่ียนแปลงส่ิงใดเป็นสาํคญั 

      ก.  กฎหมาย     ข.  ประมุขของประเทศ 

      ค.  รูปแบบการปกครอง   ง.  ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 

16. "ขา้พเจา้มีความเตม็ใจท่ีจะสละอาํนาจอนัเป็นของขา้พเจา้อยูเ่ดิมใหแ้ก่ราษฎรทัว่ไป แต่ขา้พเจา้      

ไม่ยอมยกอาํนาจทั้งหลายของขา้พเจา้ใหแ้ก่ผูใ้ด คณะใด โดยเฉพาะเพือ่ใชอ้าํนาจโดยสิทธ์ิขาดและ     

โดยไม่ฟังเสียงอนัแทจ้ริงของประชาชนราษฎร..."จากพระราชหตัถเลขาในพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยูห่วั  ดงักล่าว มูลเหตุสาํคญัท่ีทาํใหพ้ระองคท์รงสละราชสมบติัคือขอ้ใด 

      ก.  รัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตย 

      ข.  คณะราษฎรใชก้าํลงัทางทหารลม้ลา้งรัฐบาล 

      ค.  เพราะตอ้งไปรักษาพระเนตรท่ีประเทศองักฤษ  

      ง.  คณะราษฎรมีความขดัแยง้แยง่ชิงอาํนาจกนัเอง 
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17.  เพราะเหตุใด จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงใชน้โยบายชาตินิยมสร้างชาติ 

      ก.  เพือ่ขยายดินแดน 

      ข.  ปลูกฝังใหค้นไทยรักชาติ 

       ค.  เอาใจประเทศมหาอาํนาจ   

      ง.  ขจดัอิทธิพลของต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

27.  รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีแนวคิดวา่ประเทศจะเจริญกา้วหนา้ไดร้าษฎรจะตอ้งปฏิบติั 

         อยา่งไร 

      ก.  เช่ือฟังผูน้าํ    ข.  มีการศึกษาสูง 

      ค.  ปฏิบติัตามกฎหมาย   ง.  รักษาประเพณีวฒันธรรม 

18.  การเกิดรัฐประหารในประเทศไทยท่ีผา่นมาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากขอ้ใด 

      ก.  เกรงภยัคอมมิวนิสต ์

      ข.  ต่อตา้นอาํนาจเผด็จการ 

      ค.  เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  

      ง.  การแยง่ชิงอาํนาจของผูน้าํ 

19.  ขอ้ใดเป็นแง่คิดจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519  

      ก.  เช่ือผูน้าํชาติพน้ภยั 

      ข.  นกัการเมืองท่ีดีตอ้งมีคุณธรรม 

      ค.  อาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน   

      ง.  การปกครองระบอบเผด็จการเหมาะสมกบัสังคมไทย 

20.  เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครอง 

        ของไทยอยา่งไร 

      ก.  รัฐบาลมีอาํนาจมากข้ึน 

      ข.  กระจายอาํนาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ินมากข้ึน  

      ค.  มีการจดัตั้งพรรคการเมืองข้ึนใหม่หลายพรรค  

      ง.  มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่โดยประชาชนเขา้มีส่วนร่วม  
21.ขอ้ใดเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้ศรษฐกิจของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้สามารถเล้ียงตวัเองอยูไ่ด ้

      ก.  มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์  ข.  คนไทยผลิตส่ิงของใชไ้ดเ้อง 

      ค.  บา้นเมืองสงบไม่มีศึกสงคราม ง.  ไดรั้บความช่วยเหลือจากชาติตะวนัตก 

22.  ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ รายไดห้ลกัของประเทศมาจากขอ้ใด 

      ก.  การเก็บภาษีเงินได ้  ข.  ใหเ้ช่าท่ีทาํการเกษตร 

      ค.  คา้ขายทางเรือสาํเภา  ง.  คา้ขายกบัชาติตะวนัตก 
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23. สนธิสัญญาเบาวริ์งท่ีไทยทาํกบัองักฤษในสมยัรัชกาลท่ี 4 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในเร่ืองใดมากท่ีสุด 

      ก.  รูปแบบการคา้ขาย   ข. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

      ค.  ระบบการแลกเปล่ียนเงินตรา ง.  การเกิดภาวะขา้วยากหมากแพง 

24.  พระราชกรณียกิจของรัชกาลท่ี 5 ในขอ้ใดท่ีส่งผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจไทยมาจนถึงปัจจุบนัน้ี 

      ก.  ปฏิรูปการคลงัใหท้นัสมยั  ข.  ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 

      ค.  สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ง.  การริเร่ิมจดัทาํแผนงบประมาณ  

25.  ขอ้ใดต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงแนวคิดชาตินิยมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

      ก.  ยกเลิกการกินหมาก 

      ข. ไทยทาํไทยใชไ้ทยเจริญ  

      ค.  กินของไทย ใชข้องไทย ร่วมใจประหยดั 

      ง.  กาํหนดใหแ้ต่งกายตามแบบอยา่งตะวนัตก  

26.  นโยบายเปล่ียนสนามรบเป็นสนามการคา้ในสมยั พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวณั มีผลดีต่อไทยอยา่งไร 

      ก.  ยติุการสู้รบตามแนวชายแดน  

      ข.  กลุ่มประเทศในยโุรปเป็นตลาดการคา้ท่ีสาํคญั 

      ค.  กลุ่มประเทศอินโดจีนเป็นตลาดการคา้ท่ีสาํคญั  

      ง.  หลีกเล่ียงทาํการคา้กบัประเทศท่ีไม่มีความมัน่คงทางการเมือง 

27.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะของสังคมไทยสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

      ก.  ยกเลิกระบบเจา้ขนุมูลนาย  

      ข.  พระมหากษตัริยเ์ป็นเสมือนสมมติเทพ 

      ค.  ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเท่าเทียมกนั  

      ง.  มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 

28.  ขอ้ใดเป็นวตัถุประสงคส์าํคญัของการเลิกทาสในสมยัรัชกาลท่ี 5 

      ก.  เพือ่ปลดปล่อยทาส ใหเ้ป็นอิสระ 

      ข.  เพื่อใหท้ดัเทียมกบัชาติตะวนัตก 

      ค.  เพื่อลดภาระของนายทาสในการเล้ียงดู   

      ง.  เพื่อพฒันาพื้นฐานของความเป็นคนอยา่งแทจ้ริง 

29.  การเสด็จประพาสต่างประเทศของรัชกาลท่ี 5 ส่งผลดีต่อประเทศไทยอยา่งไร 

      ก.  เผยแพร่พระเกียรติยศ  

      ข.  ทาํใหป้ระเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากข้ึน 

      ค.  วฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทย 

      ง.  นาํวทิยาการท่ีทนัสมยัมาปรับปรุงประเทศใหท้นัสมยั 
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30.  เหตุใดพอ่คา้ชาวต่างชาติจึงไม่ชอบระบบการคา้ท่ีผกูขาดโดยพระคลงัสินคา้ 

      ก.  การใชอ้าํนาจข่มขู่และบีบบงัคบัของขา้ราชการไทย  

      ข.  พระคลงัสินคา้ใชร้ะบบเจา้ภาษีนายอากรผกูขาดทางการคา้ 

      ค.  ไม่ไดรั้บความสะดวกและไดรั้บผลตอบแทนจากการคา้นอ้ย  

      ง.  กรมพระคลงัสินคา้มกัผกูขาดการคา้ตดัหนา้การซ้ือขายสินคา้ของชาวต่างชาติ 

31.  ขอ้ใดเป็นขอ้เสียเปรียบมากท่ีสุดของไทยในการทาํสนธิสัญญาเบาวริ์งกบัองักฤษ 

      ก.  เก็บภาษีเขา้ไดเ้พยีงร้อยละ 3 เท่านั้น  

      ข.  ตอ้งยกเลิกระบบการคา้โดยพระคลงัสินคา้จึงทาํใหข้าดรายได ้

      ค.  พอ่คา้ชาวองักฤษสามารถคา้ขายไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นพอ่คา้คนกลาง 

      ง.  เป็นสนธิสัญญาไม่จาํกดัเวลาจะเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงเดิมไดก้็ต่อเม่ือคู่สัญญาเห็นชอบ 

32.  ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 1 จนถึงปัจจุบนัประเทศไทยมีพฒันาการดา้นต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

ยกเวน้เร่ืองใด 

ก. การเมืองการปกครองของไทย   

ข.  ระบบเศรษฐกิจและเงินตราของไทย 

ค.  ความสมัพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น 

ง.  สถาบนักษตัริยท่ี์เป็นศูนยร์วมจิตใจของคนไทย 

33. ขอ้ใดต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการสร้างสรรคภู์มิปัญญาของบรรพบุรุษไทยในสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนตน้ 

      ก.  การทาํสนธิสัญญาเบอร์นีเพื่อทาํการคา้กบัองักฤษ 

      ข.  การสร้างราชธานีโดยการขดุคลองป้องกนัการโจมตีของขา้ศึกในสมยัรัชกาลท่ี 1 

      ค.  การสอนภาษาองักฤษและวทิยาการสมยัใหม่เขา้มาใชใ้นประเทศไทยในสมยัรัชกาลท่ี 1 

      ง.  การประกาศสงครามกบัฝ่ายสัมพนัธมิตร ทาํใหก้ลุ่มคนท่ีไม่เห็นดว้ยจดัตั้งขบวนการเสรีไทย 

34. ขอ้ใดเป็นปัจจยัพื้นฐานสาํคญัท่ีสุด ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคภู์มิปัญญาไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ 

      ก.  การอยูใ่กลแ้หล่งนํ้า 

      ข.  การรับวฒันธรรมภายนอกเขา้มา 

      ค.  การผสมผสานของวฒันธรรมต่างถ่ิน  

      ง.  การนบัถือพระพุทธศาสนาทาํใหว้ดัเป็นศูนยก์ลางการสร้างสรรคว์ฒันธรรม  
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35.  ขอ้ใดเป็นภูมิปัญญาไทยในการสร้างท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนท่ีตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมถึง 

      ก.  บา้นของลูกกวาดติดวอลเปเปอร์สีชมพสูดใส  

      ข.  ยายมาปลูกบา้นใตถุ้นสูงมีนอกชานไวน้ัง่เล่นกบัหลาน 

      ค.  เบิร์ดปลูกบา้นติดริมถนนใหญ่เพือ่สะดวกในการเดินทาง  

      ง.  ตามีสร้างบา้นเป็นตึกแถว 2 ชั้น ท่ีหนา้บา้นปลูกดอกไมต่้างๆ สวยงาม 

36.  การภาษีปากเรือร้อยละ 3 ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ส่งผลใหไ้ทยไดเ้ปรียบทางการคา้สร้างรายไดใ้หก้บั

ประเทศไดอ้ยา่งมหาศาล "ปากเรือ" ในท่ีน้ี หมายถึงขอ้ใด 

      ก.  บริเวณแม่นํ้าเจา้พระยามีนํ้าข้ึน - นํ้าลงตามธรรมชาติ 

      ข.  เป็นท่าเรือท่ีมีการคา้ขายเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในสมยัรัชกาลท่ี ๓  

      ค.  อากรท่ีพอ่คา้ชาวต่างชาติตอ้งจ่ายใหไ้ทยในการทาํการคา้ร่วมกนั 

      ง.  วดัขนาดของปากเรือสินคา้ เรือใหญ่เสียภาษีมาก เรือเปล่าก็ตอ้งเสียภาษี 

37  ขอ้ใดเป็นการผสมผสานระหวา่งภูมิปัญญาไทยสมยัดั้งเดิมกบัปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

      ก. ธุรกิจสปา      ข.  นํ้าด่ืมสมุนไพร 

      ค.  อาหารมงัสวรัิติ     ง.  การใชส้มุนไพรรักษาโรค 

38.  ขอ้ใดเป็นกุศโลบายของรัชกาลท่ี 1ท่ีทรงโปรดเกลา้ฯ ใหมี้การแปลพงศาวดารจาํนวนมาก ท่ีสาํคญั 

เช่น   สามก๊ก ราชาธิราช 

      ก.  เพื่อสร้างความบนัเทิงใหแ้ก่ราษฎร    

      ข.  เพื่อใหมี้ความขยนั อดทนในการประกอบอาชีพ 

      ค  เพื่อสอนการครองเรือนของหนุ่มสาวท่ีกาํลงัจะมีครอบครัว    

      ง.  ปลุกใจบรรดาทหารใหเ้กิดความหา้วหาญและรู้กลยทุธ์ในการรบ 

39.  จุดมุ่งหมายสาํคญัของการปฏิรูปการศึกษาในสมยัรัชกาลท่ี 5 คือขอ้ใด 

      ก.  ป้องกนัการดูถูกจากชาวต่างชาติ  

      ข.  เพือ่พฒันาคนเขา้สู่ระบบราชการ 

      ค.  ลดช่องวา่งระหวา่งชนชั้นในสังคม  

      ง.  ใหท้าสไดรั้บการปลดปล่อยมีโอกาสศึกษาเล่าเรียน 

40.  ดร.ฟานซิส  บี.แซร์ เป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัต่อประเทศไทยอยา่งไร 

      ก.  เป็นผูแ้ทนเจรจาขอยกเลิกสนธิสัญญาเบาวริ์งกบัไทย 

      ข.  เป็นผูแ้ทนทางการคา้ของชาติตะวนัตกท่ีมาคา้ขายในไทย  

      ค.  เป็นสถาปนิกออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีงดงามในเมืองไทย 

      ง.  เป็นผูแ้ทนของไทยเจรจาแกไ้ขขอ้ผกูพนัในสัญญาท่ีไทยมีต่อประเทศต่างๆ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

 

สถานการณ์ที ่1 

 กิตติเป็นนอ้งชายของวทิยา กิตติเจขา้ใจอะไรไดเ้ร็วกว่าวทิยา แต่วทิยามีนิสัยชอบอ่านหนงัสือ

เป็นประจาํทุกวนัซ่ึงต่างกบักิตติ ซ่ึงอ่านหนงัสือเฉพาะช่วงเวลาท่ีคบัขนัโดยอ่านจนเกือบสวา่งทุกคร้ัง

เม่ือยามใกลส้อบ  ดงันั้นเม่ือมีการสอบคราวใด กิตติจึงมกัอ่อนเพลียเสมอและผลการสอบก็ไม่ค่อยดีนกั 

ซ่ึงต่างกบัวทิยาท่ีผลสอบออกมาดีทุกคร้ัง 

1. ปัญหาท่ีสาํคญัคืออะไร 

ก. กิตติมีร่างกายอ่อนเพลีย 

ข. กิตติไม่ตั้งใจเรียนเท่าท่ีควร 

ค. ผลการสอบของกิตติไม่ค่อยจะดี 

ง. ผลการสอบของกิตติไม่ดีเท่าวทิยา 

จ. กิตติอ่านหนงัสือมากจนไม่มีเวลาพกัผอ่น 

2. สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหา คืออะไร 

ก. ร่างกายอ่อนเพลีย 

ข. มัน่ใจวา่ตนเองเรียนเก่ง 

ค. การไม่รู้จกัแบ่งเวลาใหเ้หมาะสม 

ง. การอ่านหนงัสือมากจนไม่มีเวลาพกัผอ่น 

จ. การอ่านหนงัสือหนกัเพราะเป็นช่วงสอบ 

3. จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนควรใชว้ธีิแกอ้ยา่งไร 

ก. พกัผอ่นใหเ้พียงพอ 

ข. ตั้งใจเรียนมากข้ึน 

ค. ไม่นอนดึกจนเกินไป 

ง. ไปเรียนกวดวชิาเพิ่มเติม 

จ. อ่านหนงัสือใหเ้ป็นประจาํทุกวนั 

4. จากวธีิการแกปั้ญหาดงักล่าว ผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาน่าจะเป็นอยา่งไร 

ก. กิตติตั้งใจเรียนมากข้ึน 

ข. ผลการสอบของกิตติจะดีข้ึน 

ค. กิตติจะมีร่างกายทีแ่ขง็แรง 

ง. กิตติจะมีเวลาพกัผอ่นมากข้ึน 

จ. ผลการสอบของกิตติจะดีเท่ากบัวทิยา 
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สถานการณ์ที ่2 

 พ.ต.อ. ธงชยั ขาํสุวรรณ หน.ตร.ภ.จว.อ่างทอง เปิดเผยวา่ปัจจุบนัพบกลุ่มวยัรุ่นหรือเยาวชน

ส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นวยัศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน มีทั้งระดบัมธัยมและอุดมศึกษาติดยาเสพยติ์ด 

ดมกาว ดมทินเนอร์ จนเป็นเหตุใหก่้อความวุน่วายเกิดท่ะเลาะววิาทเสมอๆทั้งในโรงเรียนและนอก

โรงเรียนสร้างปัญหาใหก้บัสังคม จึงเห็นวา่ทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการช่วยกนัควบคุมและแกไ้ขอยา่ง

จริงจงั(จากหนงัสือพิมพม์ติชนรายวนั) 

5. ปัญหาท่ีสาํคญัคืออะไร 

ก.  การติดส่ิงเสพยติ์ด 

ข   การคบเพื่อนท่ีไม่ดี 

ค. การขาดความอบอุ่น 

ง. การก่อความวุน่วายของกลุ่มวยัรุ่น 

จ. ความอยากรู้อยากลองเสพยาเสพยติ์ด 

6. สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาคืออะไร 

ก. การติดส่ิงเสพยติ์ด 

ข. การชกัชวนของเพื่อน 

ค. การทะเลาะววิาทของกลุ่มวยัรุ่น 

ง. การอยากรู้อยากลองเสพยาเสพยติ์ด 

จ. พอ่แม่ไม่มีเวลาอบรมเล้ียงดูบุตรเท่าท่ีควร 

7. จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนควรใชว้ธีิแกไ้ขอยา่งไร 

ก. จบักุมผูท่ี้เสพส่ิงเสพติด 

ข. แนะนาํใหรู้้จกัการคบเพื่อนท่ีดี 

ค. ควบคุมและปราบปรามผูค้า้ส่ิงเสพยติ์ด 

ง. นาํวยัรุ่นกลุ่มน้ีไปรักษา อบรมและดดัสันดาน 

จ. ครอบครัว และครู  อาจารยช่์วยกนัดูแลเอาใจใส่อยา่งไกลชิ้ด 

8. จากวธีิการแกปั้ญหาดงักล่าว ผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาน่าจะเป็นอยา่งไร 

ก. สังคมสงบสุข 

ข. เยาวชนเลิกติดยาเสพยติ์ด 

ค. เยาวชนมีร่างกายแขง็แรง 

ง. การก่อความวุน่วายของกลุ่มวยัรุ่นลดลง 

จ. ทาํใหเ้ยาวชนไดรั้บความอบอุ่นจากครอบครัว 
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สถานการณ์ที ่3 

คนต่างจงัหวดัท่ีอพยพมาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ไม่วา่จะยากดีมีจน ไร้การศึกษาหรือมีความรู้

สูง ลว้นมีเหตุผลอนัเดียวกนัก็คือ โอกาสท่ีพวกเขาคาดหวงั และแสวงหาส่วนรวมศนูยอ์ยูใ่นกรุงเทพฯ 

ไม่วา่เป็นโอกาสทางการศึกษา การหางานทาํ การไดง้านท่ีมีรายไดสู้งกวา่การมีโอกาสประสบความสาํเร็จ

ทางธุรกิจ หรือชีวติขา้ราชการ ซ่ึงทั้งหมดน้ีถูกระบบการปกครองประเทศผกูขาดไวใ้นเมืองหลวง โดย

ไม่เป็นธรรมและไม่จาํเป็น 

9. ปัญหาท่ีสาํคญั คืออะไร 

ก. ความแหง้แลง้ 

ข. การอพยพเขา้กรุงเทพฯ 

ค. การวา่งงานในต่างจงัหวดั 

ง. ความไม่ทดัเทียมกนัของสังคม 

จ. การดอ้ยโอกาสทางการศึกษา 

10. สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาคืออะไร 

ก. ความยากจน 

ข. การวา่งงานในต่างจงัหวดั 

ค. คนต่างจงัหวดัมีการศึกษาตํ่า 

ง. ความแหง้แลง้ในต่างจงัหวดั 

จ. สภาพท่ีดอ้ยโอกาสในต่างจงัหวดั 

11. จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนควรใชว้ธีิแกปั้ญหาอยา่งไร 

ก. ส่งเสริมใหมี้การศึกษาสูงข้ึน 

ข. จดัหาอาชีพเสริมใหท้าํในฤดูแลง้ 

ค. จดัตั้งสาํนกังานการจดัหางานท่ีต่างจงัหวดั 

ง. จดัตั้งโรงงานและศูนยฝึ์กอบรมอาชีพในต่างจงัหวดั 

จ. รัฐบาลควรมีนโยบายสร้างงาน ความเจริญในต่างจงัหวดั 

12. จากวธีิการแกปั้ญหาดงักล่าว ผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาน่าจะเป็นอยา่งไร 

ก. สังคมจะทดัเทียมกนั 

ข. คนต่างจงัหวดัมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

ค. การอพยพเขา้กรุงเทพฯ อาจลดลง 

ง. ทาํใหไ้ดท้าํงานท่ีดีและมีรายไดสู้ง 

จ. ทาํใหก้ารวา่งงานในต่างจงัหวดัลดลง 
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สถานการณ์ที ่4 

 ปัจจุบนัการเล้ียงกุง้กุลาดาํสร้างรายไดใ้หก้บัผูเ้ล้ียงจาํนวนมาก ดงันั้นจึงมีการแปรสภาพป่า  

ชายเลนมาเป็นท่ีเล้ียงกุง้ ซ่ึงตอ้งมีกาสรตดัไมล้งเป็นจาํนวนมากทาํใหไ้ม่มีตน้ไมช่้วยป้องกนัการพงัทลาย

ของชายฝ่ัง นอกจากนั้นยงัทาํใหส่ิ้งมีชีวติต่างๆ ท่ีอาศยัอยูต่ามป่าชายเลนถูกทาํลายไปบางชนิดอาจยา้ยท่ีอยู่ 

การแปรสภาพป่าชายเลนมาเล้ียงกุง้กุลาดาํจึงเป็นการทาํลายแหล่งอาหาร แหล่งท่ีอยูอ่าศยัส่ิงมีชีวติซ่ึงมี

ผลต่อห่วงโซ่อาหารของสัตวเ์ล็กและสัตวใ์หญ่ในระบบนิเวศน์นั้นอนัส่งผลกระทบต่อมนุษยด์ว้ยในท่ีสุด 

13. ปัญหาท่ีสาํคญั คืออะไร 

ก. การเล้ียงกุง้กุลาดาํ 

ข. การทาํลายแหล่งอาหารของสัตวน์ํ้า 

ค. การทาํลายระบบนิเวศน์ของชายฝ่ังทะเล 

ง. ส่ิงมีชีวติทีอ่ยูใ่นป่าชายเลนไม่มีทีอ่ยูอ่าศยั 

จ. การทาํลายป่าชายเลนเพือ่เป็นท่ีเล้ียงกุง้กลุาดาํ 

14. สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาคืออะไร 

ก. ผูเ้ล้ียงกุง้กุลาดาํ 

ข. การเล้ียงกุง้กุลาดาํ 

ค. ความเห็นแก่ตวัของมนุษย ์

ง. การทาํรายไดสู้งใหก้บัผูเ้ล้ียงกุง้กุลาดาํ 

จ. การแปรสภาพป่าชายเลนเพื่อเล้ียงกุง้กุลาดาํ 

15. จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนควรใชว้ธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร 

ก. ขดุบ่อเล้ียงกุง้เอง 

ข. ปลูกป่าชายเลนทดแทน 

ค. หยดุการตดัไมใ้นป่าชายเลน 

ง. ควรเล้ียงกุง้ในป่าชายเลนโดยตอ้งตดัไม ้

จ. ไม่อนุญาตใหมี้การเล้ียงกุง้ในเขตป่าชายเลน 

16. จากวธีิการแกปั้ญหาดงักล่าว ผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาน่าจะเป็นอยา่งไร 

ก. สัตวต่์างๆไม่ยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน 

ข. ดินไม่พงัทลายและสัตวมี์ทีอ่ยูอ่าศยั 

ค. ระบบนิเวศน์ชายฝ่ังถูกทาํลายนอ้ยลง 

ง. ทาํใหส้ภาพแหล่งอาหารของสัตวน์ํ้าดีข้ึน 

จ. การเล้ียงกุง้กุลาดาํมีรายไดดี้เหมือนเดิม 
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สถานการณ์ที ่5 

 สมคัรเป็นนกัเรียนชั้นม.2 เขาไม่เขา้ใจเร่ืองการบวก ลบ คูณ หารจาํนวนเตม็ลบ ต่อมาเขาเรียน

ชั้น ม.3 เขาก็พบวา่คณิตศาสตร์มีการบวก ลบ คูณหารจาํนวนเตม็ลบปะปนอยูเ่กือบทุกเร่ือง มนัทาํใหเ้ขา

ไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจเร่ืองเหล่านั้นไดเ้ลย  

17. ปัญหาท่ีสาํคญั คืออะไร 

ก. การเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

ข. ไม่สนใจในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

ค. ไม่เขา้ใจเร่ืองการบวก ลบ คูณหารจาํนวนเตม็ลบ 

ง. ไม่สามารถเรียนคณิตศาสตร์ในชั้น ม.3ไดอ้ยา่งเขา้ใจ 

จ. ไม่สามารถเรียน เร่ืองการบวก ลบ คูณหารจาํนวนเตม็ลบไดอ้ยา่งเขา้ใจ 

18. สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาคืออะไร 

ก. คณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ียาก 

ข. ไม่ถามเพือ่นหรืออาจารยผ์ูส้อน 

ค. การขาดความตั้งใจในการเรียน 

ง. ไม่ใหค้วามสนใจในวชิาคณิตศาสตร์เท่าท่ีควร 

จ. ไม่เขา้ใจเร่ืองการบวก ลบ คูณหารจาํนวนเตม็ลบ 

19. จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนควรใชว้ธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร 

ก. ทาํแบบฝึกหดับ่อยๆ 

ข. ตั้งใจเรียนใหม้ากข้ึน 

ค. ขยนัอ่านหนงัสือใหม้ากข้ึน 

ง. ใหค้วามสนใจในวชิาคณิตศาสตร์มากข้ึน 

จ. ทาํความเขา้ใจใหม่โดยใหอ้าจารยอ์ธิบาย 

20. จากวธีิการแกปั้ญหาดงักล่าว ผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาน่าจะเป็นอยา่งไร 

ก. เก่งวชิาคณิตศาสตร์ 

ข. ทาํใหไ้ดเ้กรดเฉล่ียสะสมมากข้ึน 

ค. สอบไดค้ะแนนวชิาคณิตศาสตร์ดีข้ึน 

ง. ทาํใหเ้รียนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 ไดอ้ยา่งเขา้ใจ 

จ. เขา้ใจเร่ืองการบวก ลบ คูณหารจาํนวนเตม็ลบยิง่ข้ึน 
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สถานการณ์ที ่6 

 วนัหน่ึงสมเดชถูกรถชนขณะท่ีกาํลงัเดินขา้มถนน เป็นเหตุใหข้าหกัและตอ้งหยดุเรียนไปหน่ึง

เดือนเพือ่รักษาตวั เม่ือกลบัมาเรียนอีกเขารู้สึกวา่เขาเรียนไม่ทนัเพือ่นและไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนใหม่ จึง

พยายามอ่านหนงัสือใหม้ากแต่ก็ยงัไม่ค่อยจะเขา้ใจอยูดี่ ซ่ึงสร้างความหนกัใจใหก้บัเขามากข้ึนเพราะมี

เวลาอีกเพียงสามสัปดาห์ก็จะสอบปลายภาคแลว้  

21. ปัญหาท่ีสาํคญั คืออะไร 

ก. การถูกรถชน 

ข. การหยดุเรียน 

ค. การเรียนไม่ทนัเพือ่น 

ง. วติกกงัวลเร่ืองการสอบ 

จ. ไม่เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนใหม่ 

22. สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาคืออะไร 

ก. ไม่ถามเพือ่น 

ข. การถูกรถชน 

ค. ความประมาท 

ง. การเรียนไม่ทนัเพือ่น 

จ. การหยดุเรียนไปหน่ึงเดือน 

23. จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนควรใชว้ธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร 

ก. ดูรถก่อนท่ีจะขา้มถนน 

ข. ตั้งใจเรียนใหม้ากข้ึน 

ค. คน้ควา้เพิ่มเติมใหม้ากข้ึน 

ง. ใหอ้าจารยแ์ละเพือ่นๆช่วยอธิบายใหฟั้ง 

จ. ขา้มถนนโดยใชท้างมา้ลายหรือสะพานลอย 

24. จากวธีิการแกปั้ญหาดงักล่าว ผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาน่าจะเป็นอยา่งไร 

ก. ทาํขอ้สอบได ้

ข. ทาํใหป้ลอดภยั 

ค. เรียนทนัเพือ่น 

ง. เขา้ใจส่ิงทีเรียนใหม่มากข้ึน 

จ. ความวติกกงัวลในเร่ืองการสอบลดลง 
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สถานการณ์ที ่7 

เร่ือง นิดหน่อย 

 นิดเป็นเพือ่นกบัหน่อย นิดเป็นเด็กขยนัตั้งใจเรียน ส่วนหน่อยเป็นเด็กหนา้ตาน่ารักและมีฐานะ

ร่ํารวย เพื่อๆต่างช่ืนชม เวลามีกิจกรรรมหน่อยมกัจะไดรั้บเลือกเสมอ และหน่อยก็มกัจะอา้งเหตุผลวา่

ตอ้งทาํกิจกรรมใหก้บัโรงเรียน เพื่อหลีกเล่ียงการทาํงานกลุ่ม หรือแมแ้ต่งานส่วนตวัท่ีไดรั้บมอบหมาย 

หน่อยก็มกัจะใหเ้พือ่นๆ ในหอ้งทาํโดยจ่ายค่าตอบแทนให้ 

 วนัหน่ึงวชิาสังคมศึกษา ซ่ึงเป็นวชิาท่ีนิดชอบ และเก่งท่ีสุดในหอ้ง ครูนอ้ยหน่าไดบ้อกกบัทุก

คนวา่ขอ้สอบท่ีใชใ้นการสอบนั้นจะนาํมาจากงานท่ีมอบหมายใหใ้นคาบเรียนน้ี ขอใหทุ้กๆคนทาํ

ดงักล่าวดว้ยความตั้งใจ หน่อยอยากไดค้ะแนนดีจึงจา้งใหนิ้ดทาํใหแ้ต่นิดปฎิเสธ และบอกหน่อยวา่ควร

ทาํเอง เพราะจะไดเ้ขา้ใจและทาํขอ้สอบได ้หน่อยกลบัโกรธนิดและหนัไปจา้งเพื่อนคนอ่ืน ทาํงานแทน

โดยเสนอค่าจา้งท่ีสูงกวา่นิด  

 จนกระทัง่เม่ือวนัสอบ หน่อยจึงเขา้ใจวา่เพราะเหตุใดนิดจึงไม่ทาํรายงานใหต้น  

25. ปัญหาท่ีสาํคญั คืออะไร 

ก. หน่อยทาํขอ้สอบวชิาสังคมไม่ได ้

ข. หน่อยโกรธนิด 

ค. นิดขยนัเรียน 

ง. หน่อยไม่มีเวลาเพราะตอ้งทาํกิจกรรมใหโ้รงเรียน 

จ. นิดอิจฉาหน่อย 

26. สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาคืออะไร 

ก. หน่อยไม่มีเวลาเพราะตอ้งทาํกิจกรรมใหโ้รงเรียน 

ข. นิดอิจฉาหน่อย 

ค. หน่อยไม่ไดท้าํงานท่ีครูนอ้ยหน่าสั่งเองจึงทาํขอ้สอบไม่ได้ 

ง. นิดเขียนเรียนมากกวา่หน่อย 

จ. เพือ่นเห็นแก่เงินของหน่อย 

27. จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนควรใชว้ธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร 

ก. โรงเรียนไม่ใหห้น่อยทาํกิจกรรมต่อไป 

ข. หน่อยรู้จกัแบ่งเวลาและรับผดิชอบการเรียนใหม้ากข้ึน 

ค. ครูนอ้ยหน่าใหห้น่อยสอบแกต้วั 

ง. เพือ่นในหอ้งร่วมกนัไม่ทาํงานใหห้น่อย 

จ. ครูนอ้ยหน่าลงโทษหน่อยท่ีไม่ทาํงานดว้ยตวัเอง 
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28. จากวธีิการแกปั้ญหาดงักล่าว ผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาน่าจะเป็นอย่างไร 

ก. นกัเรียนคนอ่ืนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนหน่อยจะเป็นเด็กท่ีมีความรับผดิชอบ

มากข้ึน 

ข. แทนหน่อยมากข้ึน 

ค. เพื่อนๆในหอ้งขาดรายได้ 

ง. ครูนอ้ยหน่ารักหน่อยมากข้ึน 

จ. หน่อยสอบผา่น 

 

สถานการณ์ที ่8  

เร่ือง ทรัพย์สินทางปัญญาสงครามการค้า 

ปัจจุบนั ปฎิเสธไม่ไดเ้ลยวา่ทรัพยสิ์นทางปัญญามีบทบาทอยา่งมากในระบบเศรษฐกิจ เพราะ

เป็นส่วนสาํคญัท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใหก้า้วหนา้ไดอ้ยา่งมัน่คงและมัง่คัง่ 

แต่น่าเสียดายวา่คนไทยยงัไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญาเท่าไหร่นกั 

เพราะมีการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ๆนอ้ยมาก และไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยท่ี์สาํคญัยงัมีการ

ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นมาก โดยเฉพาะการลอกเลียนแบบสินคา้ยีห่อ้ดงัๆ ทั้งของคนไทย

และต่างประเทศ โดยมากจะเป็นสินคา้ เส้ือผา้ เคร่ืองหนงั รวมถึงก๊อปป้ีสินคา้ลิขสิทธ์ิ ทั้งงานเพลง 

ภาพยนตร์ งานวรรณกรรม งานศิลปะ เป็นตน้ 

การกระทาํดงักล่าว สร้างความเสียหายทางธุรกิจใหก้บัเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีละเมิดมาก 

เพราะแทนท่ีเจา้ของสิทธ์ิตวัจริงจะขายสินคา้ใหไ้ดม้ากๆแต่กลบัขายไดน้อ้ยลง เพราะผูบ้ริโภคหนัไปซ้ือ

สินคา้เลียนแบบท่ีมีราคาถูกแทน 

 

29. ปัญหาท่ีสาํคญั คืออะไร 

ก. สงครามการคา้ 

ข. คนไทยขาดการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ 

ค. การพฒันาระบบเศรษฐกิจ 

ง. การละเมิดลิขสิทธ์ิทรัพยสิ์นทางปัญญา 

จ. การบริโภคสินคา้ราคาถูก 
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30. สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาคืออะไร 

ก. คนไทยขาดการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ 

ข. เจา้ของสิทธ์ิสินคา้กาํหนดราคาสินคา้สูง 

ค. ความสามารถในการก๊อปป้ีสินคา้เลียนแบบไดเ้หมือนจริง 

ง. ผูบ้ริโภคสนใจบริโภคสินคา้ราคาถูกท่ีมีรูปลกัษณ์เหมือนสินคา้ลิขสิทธ์ิ 

จ. ผูผ้ลิตสินคา้ไม่ตอ้งการคิดรูปแบบของสินคา้เองจึงลอกเลียนแบบสินคา้ลิขสิทธ์ิ 

31. จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนควรใชว้ธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร 

ก. ออกกฎหมายควบคุมการละเมิดลิขสิทธ์ิและบทลงโทษท่ีชดัเจน 

ข. เจา้ของลิขสิทธ์ิสินคา้ลดราคาสินคา้ลง 

ค. ส่งเสริมใหค้นไทยมีการพฒันาการประดิษฐส่ิ์งใหม่ๆใหม้ากข้ึน 

ง. กาํหนดบทลงโทษผูบ้ริโภคท่ีบริโภคสินคา้เลียนแบบ 

จ. มุ่งส่งเสริมใหเ้จา้ของลิขสิทธ์พฒันารูปแบบของสินคา้ใหดี้ยิง่ข้ึนไปเร่ือยๆ 

32. จากวธีิการแกปั้ญหาดงักล่าว ผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาน่าจะเป็นอยา่งไร 

ก. ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้ท่ีทนัสมยัตลอดเวลา 

ข. ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้ราคาถูก 

ค. การละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้ลดลง 

ง. ผูบ้ริโภคไม่กลา้ซ้ือสินคา้ลอกเลียนแบบ 

จ. ผูผ้ลิตพฒันาสินคา้ของตนอยูต่ลอดเวลา 

สถานการณ์ที ่9 

เร่ือง รุกแก้ปัญหาเยาวชน 

 นายประกิจ พลเดช ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแ้ทนราษฎร กล่าววา่จากการ

สาํรวจของกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงของนกัเรียน นกัศึกษาทัว่

ประเทศ ประมาณ 5, 200,000 คน พบวา่มีการด่ืมแอลกอฮอลร้์อยละ 32.7   ทะเลาะววิาทร้อยละ 31.5 

ใชจ่้ายฟุ่มเฟือยร้อยละ 28.8 เท่ียวสถานบนัเทิงร้อยละ 26.9 มีเพศสมัพนัธ์ร้อยละ 23.8 สูบบุหร่ีร้อยละ 

11.7 และใชย้าเสพยติ์ด ร้อยละ 1.7 ซ่ึงจากพฤติกรรมดงักล่าวเป็นพฤติกรรมท่ีเส่ียงอาจทาํใหเ้กิดปัญหา

ตามมา เพื่อหาแนวทางแกไ้ข คณะกรรมาธิการการศึกษาจึงจดัสัมมนา “แนวทางแกไ้ขพฤติกรรมและ

ค่านิยมทางสังคมท่ีไม่เหมาะสมของนกัเรียน นิสิต นกัศึกษาในปัจจุบนั” โดยมีผูเ้ขา้ร่วมจะร่วมกนัหา

แนวทางการแกปั้ญหาร่วมกนั 

 



128 

 
33. ปัญหาท่ีสาํคญั คืออะไร 

ก. การจดัการสัมมนาเร่ือง “แนวทางแกไ้ขพฤติกรรมและค่านิยมทางสังคมฯ 

ข. เยาวชนติดยาเสพยติ์ด 

ค. เยาวชนเท่ียวสถานบนัเทิง 

ง. พฤติกรรมเส่ียงของนกัเรียนนกัศึกษาไทย 

จ. เยาวชนทะเลาะววิาท 

34. สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาคืออะไร 

ก. รัฐไม่มีกฎหมายบงัคบัควบคุมพฤติกรรมของเยาวชนท่ีชดัเจน 

ข. อารมณ์ของเยาวชน 

ค. เยาวชนขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองดงักล่าว 

ง. ครอบครัวไม่ใส่ใจ 

จ. สถานศึกษาขาดการเอาใจใส่ดูแล 

35. จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนควรใชว้ธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร 

ก. ออกกฎหมายบงัคบัควบคุมความประพฤติของเยาวชนพร้อมมีบทลงโทษท่ีชดัเจน 

ข. สถานศึกษาดูแลเอาใจใส่มากข้ึน 

ค. ครอบครัวดูแลเอาใจใส่มากข้ึน 

ง. คนรอบขา้งเยาวชนใหค้วามรู้ ขอ้เสนอแนะท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในเร่ืองดงักล่าว  

จ. สถาบนัศาสนาเขา้มามีบทบาทในชีวติของเยาวชนใหม้ากข้ึน 

36. จากวธีิการแกปั้ญหาดงักล่าว ผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาน่าจะเป็นอยา่งไร 

ก. เยาวชนไม่กลา้กระทาํผดิเพราะกลวัการลงโทษ 

ข. สถานศึกษาดูแลเอาใจใส่เยาวชนมากข้ึน  

ค. ครอบครัวมีความรักความสามคัคีกนัมากข้ึน 

ง. เยาวชนมีแนวทางการดาํเนินชีวติท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

จ. เยาวชนใกลชิ้ดกบัสถานบนัศาสนา 
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สถานการณ์ที ่10 

เร่ือง หมดทางเลีย้ง 

 ร้อยตาํรวจเอกธงชยั สุรยะลงักา ร้อยเวรสถานีตาํรวจอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง  รับแจง้วา่พบ

เด็กทารกถูกทิ้งไวห้นา้ร้านขายของชาํ ชุมชนสุขสวสัด์ิ เม่ือไปถึงพบทารกเพศหญิงเพิ่งคลอด ทราบได้

จากสายรกคาอยูท่ี่สะดือ ถูกห่อดว้ยผา้ออ้ของโรงพยาบาลลาํปาง ใส่ไวใ้นกระเป๋าเดินทางสีแดง 

 สอบสวนนายกอ้งเกียรติ แสงทอง เจา้ของบา้น ใหก้ารวา่ต่ืนมาตอนเชา้แลว้เดินออกมาหนา้

บา้นพบกระเปาเดินทางวางอยูริ่มร้ัวเปิดซิปกระเป๋าไวจึ้งเปิดดู พบวา่ มีผา้ห่อทารกเพศหญิงอยูใ่น

กระเป๋าและมีชีวติ จึงแจง้ทางโรงพยาบาลลาํปางและตาํรวจทราบ 

 อยา่งไรก็ตาม ตาํรวนสันนิษฐานวา่ทารกท่ีเพิ่งคลอดใหม่ ช่วงเชา้มืด แต่ไม่ไดค้ลอดท่ี

โรงพยาบาลเพราะยงัมีสายรกติดอยู ่ซ่ึงแม่เด็กอาจคลอดเอง และไม่สามารถเล้ียงดูลูกไดจึ้งนาํมาทิ้งไว้

เพื่อใหค้นอ่ืนนาํไปเล้ียง ขณะน้ีทางโรงพยาบาลลาํปาง นาํไปดูแลเพื่อตามหาแม่ท่ีแทจ้ริง 

37. ปัญหาท่ีสาํคญั คืออะไร 

ก. เด็กทารกอยูใ่นกระเป๋า 

ข. แม่คลอดลูกทิ้งหนา้ร้านขายของชาํ 

ค. ผูห้ญิงในปัจจุบนัไม่รักนวลสงวนตวั 

ง. การขาดศีลธรรมของคนในปัจจุบนั 

จ. การทอดทิ้งบุตรหลงัคลอด 

38. สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาคืออะไร 

ก. แม่ไม่มีเงินท่ีจะคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาล 

ข. ความไม่พร้อมท่ีจะเล้ียงดูบุตรของบิดามารดา 

ค. ผูห้ญิงในปัจจุบนัไม่รักนวลสงวนตวั 

ง. การขาดศีลธรรมของคนในปัจจุบนั 

จ. พฤติกรรมของวยัรุ่นในเร่ืองเพศ 

39. จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนควรใชว้ธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร 

ก. ทางโรงพยาบาลใหบ้ริการทาํคลอดฟรีสาํหรับผูย้ากไร้ 

ข. รัฐบาลมีสวสัดิการเล้ียงดูบุตรของบิดามารดา 

ค. ปลูกฝังพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมใหก้บัเยาวชน 

ง. รัฐบาลจดัใหมี้สถานสงเคราะห์เพื่อดูแลเด็กท่ีถูกทอดทิ้งใหม้ากข้ึน 

จ. จดัใหว้นัอาทิตยค์นไทยทุกคนตอ้งเขา้วดัฟังธรรม 
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40. จากวธีิการแกปั้ญหาดงักล่าว ผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาน่าจะเป็นอยา่งไร 

ก. การพฒันาการบริการของโรงพยาบาล 

ข. ประเทศไทยมีสถานสงเคราะห์เด็กท่ีถูกทอดทิ้งมากข้ึน  

ค. สถาบนัศาสนาเขา้มามีบทบาทในชีวติของชาวไทยมากข้ึน 

ง. ปัญหาเด็กทารกถูกทอดทิ้งลดลง 

จ. เด็กท่ีเกิดมาทุกคนไดรั้บเงินสวสัดิการเล้ียงดูจากรัฐบาล 

 

 

 

 

 

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

 

 



 

 

 

ภาคผนวก  ค 

1.  ตารางดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน   

2.  ตารางดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนรู้ 

แบบบรูณาการ  

3.  ตารางดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา  

4.  ตารางดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบการคดิแกป้ญัหา 

5.  ตารางผลการวเิคราะหค์า่ความยากงา่ย (p) และคา่อาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสงัคมศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 40 ขอ้ 

6.  ตารางผลการวเิคราะหค์า่อาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแกป้ญัหา           

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 40 ขอ้ 

7.  ตารางคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  

ของกลุ่มทดลองที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน  

8.  ตารางคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของกลุม่ทดลองที ่2 

ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  

9.  ตารางคะแนนการคดิแกป้ญัหา ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของกลุ่มทดลองที ่1  

ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน  

10.  ตารางคะแนนการคดิแกป้ญัหา ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของกลุ่มทดลองที ่2  

 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
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ตาราง 8 ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนรู้ 

 แบบโครงงาน 

 

แผนการสอน 
ผูเ้ชีย่วชาญ 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1.00 
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ตาราง 9 ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

แผนการสอน 
ผูเ้ชีย่วชาญ 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1.00 
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ตาราง 10 ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา 

ขอ้ที ่
ผูเ้ชีย่วชาญ 

IOC ขอ้ที ่
ผูเ้ชีย่วชาญ 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 22 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1.00 25 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1.00 29 1 1 1 1.00 

10 1 1 1 1.00 30 1 1 1 1.00 

11 1 1 1 1.00 31 1 1 1 1.00 

12 1 1 1 1.00 32 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1.00 33 1 1 1 1.00 

14 1 1 1 1.00 34 1 1 1 1.00 

15 1 1 1 1.00 35 1 1 1 1.00 

16 1 1 1 1.00 36 1 1 1 1.00 

17 1 1 1 1.00 37 1 1 1 1.00 

18 1 1 1 1.00 38 1 1 1 1.00 

19 1 1 1 1.00 39 1 1 1 1.00 

20 1 1 1 1.00 40 1 1 1 1.00 
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ตาราง 11 ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบการคดิแกป้ญัหา 

ขอ้ที ่
ผูเ้ชีย่วชาญ 

IOC ขอ้ที ่
ผูเ้ชีย่วชาญ 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 22 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1.00 25 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1.00 29 1 1 1 1.00 

10 1 1 1 1.00 30 1 1 1 1.00 

11 1 1 1 1.00 31 1 1 1 1.00 

12 1 1 1 1.00 32 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1.00 33 1 1 1 1.00 

14 1 1 1 1.00 34 1 1 1 1.00 

15 1 1 1 1.00 35 1 1 1 1.00 

16 1 1 1 1.00 36 1 1 1 1.00 

17 1 1 1 1.00 37 1 1 1 1.00 

18 1 1 1 1.00 38 1 1 1 1.00 

19 1 1 1 1.00 39 1 1 1 1.00 

20 1 1 1 1.00 40 1 1 1 1.00 
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ตาราง 12 ผลการวเิคราะหค์า่ความยากงา่ย (p) และคา่อาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดั 

 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสงัคมศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 40 ขอ้ 

 

ขอ้ที ่ p r ขอ้ที ่ p r 

1 0.94 0.29 21 0.47 0.25 

2 0.78 0.31 22 0.57 0.44 

3 0.41 0.56 23 0.63 0.50 

4 0.44 0.32 24 0.28 0.36 

5 0.38 0.25 25 0.47 0.44 

6 0.78 0.44 26 0.44 0.63 

7 0.75 0.44 27 0.47 0.44 

8 0.28 0.27 28 0.44 0.38 

9 0.53 0.44 29 0.47 0.27 

10 0.72 0.31 30 0.44 0.25 

11 0.50 0.38 31 0.46 0.46 

12 0.50 0.63 32 0.63 0.63 

13 0.39 0.46 33 0.38 0.31 

14 0.50 0.25 34 0.53 0.38 

15 0.59 0.44 35 0.81 0.25 

16 0.25 0.38 36 0.31 0.25 

17 0.69 0.38 37 0.49 0.44 

18 0.47 0.31 38 0.53 0.31 

19 0.66 0.31 39 0.28 0.31 

20 0.66 0.56 40 0.53 0.50 

 

มคีา่ความเชือ่มัน่ 0.73 
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ตาราง 13 ผลการวเิคราะหค์า่อาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิ 

 แกป้ญัหา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จาํนวน 40 ขอ้  

 

ขอ้ที ่ r ขอ้ที ่ r 

1 0.31 21 0.44 

2 0.49 22 0.31 

3 0.49 23 0.56 

4 0.31 24 0.31 

5 0.31 25 0.56 

6 0.43 26 0.63 

7 0.36 27 0.50 

8 0.53 28 0.44 

9 0.31 29 0.63 

10 0.56 30 0.38 

11 0.44 31 0.69 

12 0.38 32 0.63 

13 0.31 33 0.63 

14 0.43 34 0.56 

15 0.36 35 0.75 

16 0.31 36 0.44 

17 0.31 37 0.38 

18 0.50 38 0.38 

19 0.63 39 0.31 

20 0.56 40 0.44 

 

มคีา่ความเชือ่มัน่ 0.76 
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ตาราง 14  คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของกลุม่ทดลอง 

 ที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 

 

คนที ่
ก่อนเรยีน 

(X1

หลงัเรยีน 

) (X2

ผลต่าง 

) (D1

ผลต่าง 

) (D1
2 11 MDD −
) 

 2
11 )( MDD −  

1 16 19 3 9 7.00 49.00 

2 17 21 4 16 6.00 36.00 

3 18 21 3 9 -3.00 9.00 

4 17 21 4 16 6.00 36.00 

5 10 13 3 9 -2.00 4.00 

6 14 21 7 49 4.00 16.00 

7 13 19 6 36 1.00 1.00 

8 19 16 -3 9 2.00 4.00 

9 18 24 6 36 2.00 4.00 

10 23 21 -2 4 3.00 9.00 

11 13 17 4 16 9.00 81.00 

12 15 16 1 1 7.00 49.00 

13 21 23 2 4 -4.00 16.00 

14 16 18 2 4 5.00 25.00 

15 21 24 3 9 8.00 64.00 

16 16 25 9 81 1.00 1.00 

17 12 19 7 49 1.00 1.00 

18 12 8 -4 16 7.00 49.00 

19 11 16 5 25 6.00 36.00 

20 6 14 8 64 -3.00 9.00 

21 22 23 1 1 6.00 36.00 

22 15 16 1 1 -2.00 4.00 

23 16 19 3 9 4.00 16.00 

 

 

 



139 

ตาราง 14 (ต่อ)  

 

คนที ่
ก่อนเรยีน 

(X1

หลงัเรยีน 

) (X2

ผลต่าง 

) (D1

ผลต่าง 

) (D1
2 11 MDD −
) 

 2
11 )( MDD −  

24 16 18 2 4 2.00 4.00 

25 13 13 0 0 0.00 0.00 

26 17 24 7 49 7.00 49.00 

27 10 16 6 36 6.00 36.00 

28 16 17 1 1 1.00 1.00 

29 20 18 -2 4 -2.00 4.00 

30 11 19 8 64 8.00 64.00 

∑ 466 562 116 624  615.75 

 = 15.53 = 18.73 = 3.87    

 = 3.97 = 3.98     
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ตาราง 15  คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของกลุ่มทดลอง 

 ที ่2 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  

 

คนที ่
ก่อนเรยีน 

(X1

หลงัเรยีน 

) (X2

ผลต่าง 

) (D1

ผลต่าง 

) (D1
2 11 MDD −
) 

 2
11 )( MDD −  

1 18 27 9 81 3.90 15.21 

2 20 21 1 1 1.00 1.00 

3 10 21 11 121 11.00 121.00 

4 13 29 16 256 16.00 256.00 

5 16 19 3 9 3.00 9.00 

6 12 29 17 289 17.00 289.00 

7 20 22 2 4 2.00 4.00 

8 13 20 7 49 7.00 49.00 

9 16 15 1 1 1.00 1.00 

10 13 20 7 49 7.00 49.00 

11 11 15 4 16 4.00 16.00 

12 8 22 14 196 14.00 196.00 

13 18 28 10 100 10.00 100.00 

14 26 28 2 4 2.00 4.00 

15 19 21 2 4 2.00 4.00 

16 8 16 8 64 8.00 64.00 

17 17 21 4 16 4.00 16.00 

18 19 14 5 25 5.00 25.00 

19 18 17 1 1 1.00 1.00 

20 11 15 4 16 4.00 16.00 

21 13 13 0 0 0.00 0.00 

22 14 16 2 4 2.00 4.00 

23 16 18 2 4 2.00 4.00 
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ตาราง 15 (ต่อ)  

 

คนที ่
ก่อนเรยีน 

(X1

หลงัเรยีน 

) (X2

ผลต่าง 

) (D1

ผลต่าง 

) (D1
2 11 MDD −
) 

 2
11 )( MDD −  

25 13 13 0 0 0.00 0.00 

26 17 24 4 16 4.00 16.00 

27 10 16 6 36 6.00 36.00 

28 16 17 1 1 1.00 1.00 

29 20 18 2 4 2.00 4.00 

30 11 19 8 64 8.00 64.00 

∑ 453 591 153 1464  1402.36 

 = 15.10 = 19.70 = 5.10    

 = 4.14 = 4.76     
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ตาราง 16  คะแนนการคดิแกป้ญัหา ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของกลุ่มทดลองที ่1 ทีไ่ดร้บัการจดัการ 

 เรยีนรูแ้บบโครงงาน 

 

คนที ่
ก่อนเรยีน 

(X1

หลงัเรยีน 

) (X2

ผลต่าง 

) (D1

ผลต่าง 

) (D1
2 11 MDD −
) 

 2
11 )( MDD −  

1 20 23 3 9 -0.20 0.04 

2 12 16 4 16 4.00 16.00 

3 14 15 1 1 1.00 1.00 

4 18 22 4 16 4.00 16.00 

5 9 10 1 1 1.00 1.00 

6 15 19 4 16 4.00 16.00 

7 20 24 4 16 4.00 16.00 

8 16 20 4 16 4.00 16.00 

9 20 24 4 16 4.00 16.00 

10 14 18 4 16 4.00 16.00 

11 7 11 4 16 4.00 16.00 

12 17 18 1 1 1.00 1.00 

13 22 25 3 9 3.00 9.00 

14 11 12 1 1 1.00 1.00 

15 20 24 4 16 4.00 16.00 

16 19 23 4 16 4.00 16.00 

17 19 23 4 16 4.00 16.00 

18 9 13 4 16 4.00 16.00 

19 14 18 4 16 4.00 16.00 

20 8 12 4 16 4.00 16.00 

21 23 27 4 16 4.00 16.00 

22 9 10 1 1 1.00 1.00 

23 20 23 3 9 -0.20 0.04 
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ตาราง 16 (ต่อ)  

 

คนที ่
ก่อนเรยีน 

(X1

หลงัเรยีน 

) (X2

ผลต่าง 

) (D1

ผลต่าง 

) (D1
2 11 MDD −
) 

 2
11 )( MDD −  

24 27 31 4 16 4.00 16.00 

25 22 25 3 9 3.00 9.00 

26 10 12 2 4 2.00 4.00 

27 14 17 3 9 3.00 9.00 

28 22 23 1 1 1.00 1.00 

29 21 25 4 16 4.00 16.00 

30 18 22 4 16 4.00 16.00 

∑ 492 588 96 350  341.04 

 = 16.40 = 19.60 = 3.20    

 = 5.29 = 5.73     
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ตาราง 17  คะแนนการคดิแกป้ญัหา ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของกลุ่มทดลองที ่2 ทีไ่ดร้บัการจดัการ 

 เรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

 

คนที ่
ก่อนเรยีน 

(X1

หลงัเรยีน 

) (X2

ผลต่าง 

) (D1

ผลต่าง 

) (D1
2 11 MDD −
) 

 2
11 )( MDD −  

1 28 32 4 16 0.70 0.49 

2 19 23 4 16 4.00 16.00 

3 14 18 4 16 4.00 16.00 

4 25 29 4 16 4.00 16.00 

5 16 20 4 16 4.00 16.00 

6 20 24 4 16 4.00 16.00 

7 28 32 4 16 4.00 16.00 

8 22 26 4 16 4.00 16.00 

9 20 24 4 16 4.00 16.00 

10 30 34 4 16 4.00 16.00 

11 11 13 2 4 2.00 4.00 

12 22 26 4 16 4.00 16.00 

13 19 23 4 16 4.00 16.00 

14 22 26 4 16 4.00 16.00 

15 21 25 4 16 4.00 16.00 

16 16 20 4 16 4.00 16.00 

17 21 24 3 9 3.00 9.00 

18 20 22 2 4 2.00 4.00 

19 13 16 3 9 3.00 9.00 

20 17 20 3 9 3.00 9.00 

21 14 17 3 9 3.00 9.00 

22 9 11 2 4 2.00 4.00 

23 28 32 4 16 0.70 0.49 
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ตาราง 17 (ต่อ)  

 

คนที ่
ก่อนเรยีน 

(X1

หลงัเรยีน 

) (X2

ผลต่าง 

) (D1

ผลต่าง 

) (D1
2 11 MDD −
) 

 2
11 )( MDD −  

24 20 22 2 4 2.00 4.00 

25 7 8 1 1 1.00 1.00 

26 21 25 4 16 4.00 16.00 

27 23 27 4 16 4.00 16.00 

28 20 21 1 1 1.00 1.00 

29 17 21 4 16 4.00 16.00 

30 19 23 4 16 4.00 16.00 

∑ 571 670 99 359  343.49 

 = 19.03 = 22.33 = 3.30    

 = 5.26 = 5.87     
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1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา ระหว่างกลุ่มทดลองที ่1 

และกลุ่มทดลอง ที ่2 โดยใชส้ถติ ิt-test แบบ Independent ในรปู Difference Score ซึง่มสีตูรดงัน้ี 
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     t    = - 0.853 

 

จากการทดลอง ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สงัคมศกึษา  ระหว่างกลุ่ม

ทดลองที ่1 และกลุ่มทดลอง ที ่2 โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่ t มคีา่เท่ากบั - 0.853 

 

2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา ของกลุม่ทดลอ งที ่1 

หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนโดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples  ซึง่มสีตูรดงัน้ี 
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    t     = 5.303 
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จากการทดลอง ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูผลสมัฤทธิ ์ ทางการเรยีนสงัคมศกึษา ของกลุม่

ทดลองที ่1 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่ t มคีา่เท่ากบั 5.303 

3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา ของกลุม่ทดลองที ่2 หลงั 

เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนโดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples  ซึง่มสีตูรดงัน้ี 
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    t     = 4.712 
 

จากการทดลอง ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงัคมศกึษา ของ กลุ่ม

ทดลองที ่2 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่ t มคีา่เท่ากบั 4.712 

 

4. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของ การคดิแกป้ญัหา  ระหว่างกลุ่มทดลองที ่ 1 และกลุ่ม ควบคุม 

โดยใชส้ถติ ิt-test แบบ Independent ในรปู Difference Score ซึง่มสีตูรดงัน้ี 
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จากการทดลอง ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูของความสามารถในการคิดแกป้ญัหา ระหว่างกลุ่ม

ทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2 โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่ t มคีา่เท่ากบั 1.403 

5. ผลการวเิคราะห์ ขอ้มลูของการคดิแกป้ญัหา  ของกลุ่มทดลองที ่ 1 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อน

เรยีนโดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples  ซึง่มสีตูรดงัน้ี 
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    t     = 14.427 
 

จากการ ทดลอง ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูของการคดิแกป้ญัหา  ของกลุ่มทดลองที ่ 1 หลงั

เรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่ t มคีา่เท่ากบั 14.427 

 

6. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูของ การคดิแกป้ญัหา  ของกลุ่มทดลองที ่ 2 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อน

เรยีนโดยใชส้ถติ ิt-test for Dependent Samples  ซึง่มสีตูรดงัน้ี 
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    t     = 17.127 
 

จากการทดลอง ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลู การคดิแกป้ญัหา  ของกลุ่มทดลองที ่2 หลงัเรยีนสงู

กวา่ก่อนเรยีน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่ t มคีา่เท่ากบั 17.127 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 
บัญชีรายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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บัญชีรายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

 

1.  ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้วิชา  สงัคมศกึษา  ศาสนาและ 

วฒันธรรม 

 1.1  อาจารยด์ร.พลธาวนิ   วชัรทรธาํรง    

 1.2  อาจารยด์าหรา    เห่งพุ่ม 

 1.3  อาจารยว์รวรรณ  บุญเดช 

2.  ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม  

 2.1  อาจารยด์ร.พลธาวนิ   วชัรทรธาํรง 

 2.2  อาจารยก์ฤษนท ี   บุญลอ้ม   

 2.3  อาจารยด์ารณุ ี   สงัขพนัธ ์  

 2.4  อาจารยว์รวรรณ    บุญเดช   

3.  ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียน  

 3.1  อาจารยด์ร.พลธาวนิ   วชัรทรธาํรง 

 3.2  อาจารยก์ฤษนท ี   บุญลอ้ม 

 3.3  อาจารยด์ารณุ ี   สงัขพนัธ ์

 3.4  อาจารยว์รวรรณ    บุญเดช       
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