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 The purposes of this research were 1) to study the level of 4 desirable characteristics 
_ indicating behavior namely the honesty, self-discipline, avidity for learning and effort for 
studying of English class students in Prathomsuksa 5 at Watchanpradittharam School before 
and after their exposure to the project based learning  2) to compare the level of the desirable 
characteristics _ indicating behavior of English class students before and after their exposure to 
the project based learning and 3) to compare the desirable characteristics -indicating behavior 
of students based on five different projects. The study forty Prathomsuksa 5 students at 
Watchanpradittharam School. The instruments used in this research consisted of five lesson 
plans, a desirable characteristics observation form and a self evaluation form. The data was 
analyzed by basic statistics mean, standard deviation and hypothesis testing by t-test 
dependent and one-way ANOVA. 
  
 The results of the study revealed that:   

 1. The studentls desirable characteristics _ indicating behavior of the English Class 
students in Prathomsuksa 5 have improved after they have been exposed to the project based 
learning. 

2. After the studentls exposure to the project based learning, the level of desirable 
characteristics _ indicating behavior of student in Prathosuksa 5 was evaluated by the teacher. 
At 0.5, the level was significantly higher when compared to the level before the students were 
exposed to the project based learning. 

3. After the studentls exposure to the project based learning, the level of desirable 
characteristics _ indicating behavior of student in Prathosuksa 5 was evaluated by the students. 
At 0.1, the level was significantly higher when compared to the level before the students were 
exposed to the project based learning. 

4. There was only one pair of project found significantly different, the level was at 0.1. 
The mean of Project 5 was higher than the mean of Project 1. 
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/��(��0�(�)����08���� (!"�*���/��(��0���$���5���(��0�4�����	���4���*0-��(�)����,������
����55����������0 (������!�.��/��(��0�<�0*�18�
, ,������������#������	������(��0� 
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1
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��	;,�����m��� 5 (��,
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 5����  1 Our Guest 
 5����  2 Our Free time 
 5����  6 To Market 
 ��	1��(�"*�<1�����(!"�*��������������(��0�����*��6��
� 5 <1����� �����-  
 <1��������  1 vWho am I?z letter 
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 <1��������  2 A Bookmark for Your Buddy 
 <1��������  3 Our Housework Graph 
 <1��������  4 A Shop Book 
 <1��������  5 A  Price Book 
  
���' ����()�*	 
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���*���	 1"* ������������,���(��0����<�0���<1����� 
2. ��
�����, 1"* 1$7����7	*��!���	��18�*�/��(��0�  4 ���� �����- 
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2.2 ����1
�,,�
���0 
2.3 ����1
�,�Jp(��0���� 
2.4 ����1
�,,$-�,���������6���� 

 
��	�(�+�,�-+	! 

1. ���������(��0�����55<1����� (Projects work) ���� �(��0�
���4���*���L� 
�,�0;�  ������,���!�.��1
�,��,��;������(��0��*�/��(��0� <�0*���0��	5
��������
*0-��(�)��	55 ,��/�����:�5������ <�0,�1��/���*����16������*0-��������� <�0,��� ��*����
�6�(������  3  �� ��*� 1"*  �� ��-*�<1�����  (�)����(���0,��
/��(��0�������4���  �� ��6�(���
<1����� (�)�����6�4������(��0������������*�<1����� ��	�� �����<1����� (�)����(�l�<*���
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 2.3 1
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 2.4 1
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
         ผู้วจิยัได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรู้
แบบโครงงานเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  โรงเรยีน
วดัจนัทรป์ระดษิฐาราม ดงัต่อไปนี้ 
 1. การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
     1.1 ความหมายของโครงงาน 
     1.2 ลกัษณะการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
     1.3 ประเภทของโครงงาน 
     1.4 ขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
     1.5 การวดัและประเมนิผลโครงงาน 
 2. เอกสารเกีย่วกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
   2.1 ความส าคญัของคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
     2.2 ความหมายของคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
     2.3 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
     2.4 แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 3. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
        1.1 ความหมายของโครงงาน 
           นักวชิาการศึกษา และสถาบนัหลายแห่งได้กล่าวถึงความหมายของการจดัการเรยีนรู้แบบ
โครงงานไวค้ลา้ยคลงึกนั ดงัต่อไปนี้ 
         อตกิานต์ ทองมาก (2552: 7 อ้างองิจากสถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ 2545: 3) กล่าวว่า 
โครงงาน คือ งานวิจัยเล็ก ๆ ส าหรับผู้เรียน เป็นการแก้ปญัหาหรือข้อสงสัย หาค าตอบโดยใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
         วฒันา  มคัคะสนั (2550: 14) กล่าวว่าการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) คอื การที่
เดก็ศกึษาสบืคน้ลงลกึในเรื่องทีเ่ดก็สนใจหรอืทัง้ผู้สอนและเดก็สนใจ โดยเดก็เป็นผู้ลงมอืปฏบิตั ิสบืค้น
ขอ้มลูเพื่อหาค าตอบจากค าถามของตนเอง ภายใต้การช่วยเหลอื แนะน า โดยการอ านวยความสะดวก
และสนับสนุนจากผูส้อน แบ่งเป็น 3 ระยะคอื ระยะเริม่ต้นโครงการ ระยะพฒันาโครงการ และระยะสรุป
โครงการ ซึง่ในแต่ละระยะจะประกอบดว้ยการอภปิรายการออกภาคสนาม การสบืคน้ การน าเสนอ และ
การจดัแสดง 
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         ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2547: 27) เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิ
ความสามารถในการแสดงออกของผูเ้รยีนในสถานการณ์จรงิและสถานการณ์จ าลอง ใหผู้้ เรยีนไดเ้รยีนรู้
ผ่านการลงมอืกระท าด้วยตนเอง โดยเลอืกปญัหา เลอืกประเภทโครงงาน วางแผนปฏิบตัิ สรุปองค์
ความรู ้น าเสนอผลงานและประยุกต์ใช้ความรู้ และผู้เรยีนต้องได้ผลงานที่เป็นรูปธรรมหลงัสิ้นสุดการ
เรยีนการ 
         รตัตกิาล  สุทธสิวสัดิกุ์ล (2547: 16 อา้งองิจาก มาลยั สงิหะ 2544: 6) อธบิายว่า การสอนแบบ
โครงงาน เป็นการสอนโดยใชเ้ทคนิค วธิสีอนหลายรปูแบบมาผสมผสานร่วมกนัระหว่างกระบวนการกลุ่ม 
การสอนการคดิ การสอนแก้ปญัหา การสอนแบบเน้นทกัษะกระบวนการ การสอนแบบปรศินาความคดิ 
และการสอนแบบรว่มกนัคดิ ทัง้นี้มุ่งหวงัใหน้ักเรยีน เรยีนรูเ้รื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรูอ้ยาก
เหน็ของนกัเรยีนเอง  ซึง่ความรูท้ีน่ักเรยีนไดม้าไม่จ าเป็นต้องตรงกบัต ารา แต่ครตู้องสนับสนุนใหผู้เ้รยีน
ศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ โดยจดัแหล่งความรูใ้ห ้แลว้ปรบัปรงุความรูท้ีไ่ดใ้หส้มบรูณ์ 
         จากความหมายที่ได้กล่าวมาขา้งต้นสรุปได้ว่า  การสอนแบบโครงงาน คอื การจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง เรยีนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรยีนมโีอกาสศึกษาค้นคว้าใน
หวัข้อหรอืประเด็นที่ตนเองสนใจ เพื่อหาค าตอบหรอืผลเกี่ยวกบัหวัข้อหรอืประเด็นนัน้ ๆ โดยมีการ
วางแผนอยา่งเป็นแบบแผนก่อนลงมอืปฏบิตั ิ โดยน าภาษาและทกัษะทีเ่รยีนมาใชอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ   
 

       1.2 ลกัษณะการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
               นักวชิาการ นักวจิยั และสถาบนัการศึกษา ได้กล่าวถึงลกัษณะการสอนแบบโครงงาน ไว้
ดงัต่อไปนี้  
 ฟิลลปิ; เบอรว์ดู; และดนัฟอรด์ (2544: 14-16) ไดอ้ธบิายถงึลกัษณะของโครงงานไวว้่า 

1.  โครงงานเป็นกจิกรรมบูรณาการ คอื ชิน้งานมลี าดบัชดัเจน การทีผู่เ้รยีนไดท้ ากจิกรรมที่มี
ประโยชน์คุ้มค่าและมคีวามเชื่อมโยงกนัไปสู่ผลงานชิน้สุดทา้ยที่เหน็และจบัต้องได ้ซึง่ท าให้ผูเ้รยีนรูส้กึ
ถงึความส าเรจ็ทีแ่ทจ้รงิเมือ่โครงงานเสรจ็ 

2. โครงงานพฒันาผูเ้รยีนโดยองคร์วม (Holistic Learner) คอื พฒันาทุกดา้นไม่ไดเ้น้นทีก่าร
สอนภาษาเท่านัน้ เพราะในแต่ละโครงงานยงัประกอบไปด้วยทกัษะต่าง ๆ ที่ผู้เรยีนเรยีนอยู่ในวชิาอื่น 
และจากภายนอกหอ้งเรยีนดว้ยคอื 

- ทกัษะทางปญัญา ไดแ้ก่ การบรรยาย การสรุปความ การใชจ้นิตนาการ การตัง้สมมุตฐิาน 
การอ่าน และการวางแผน 

- ทกัษะทางกาย ไดแ้ก่ การบงัคบักลา้มเนื้อ ไดแ้ก่ การระบายส ีการวาดภาพ การตดั การ
พบั และการเขยีน 

- ทกัษะทางสงัคม ได้แก่ การแข่งขนั การท างานร่วมกัน การตัดสินใจร่วมกันและการ
ประจกัษ์ถงึผลส าเรจ็อนัเกดิจากการมสี่วนรว่มของทุกคน 
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- การพึง่ตนเองของผูเ้รยีน (Learner Independence) ไดแ้ก่ การรูจ้กัเลอืก และรบัผดิชอบ
ผลที่ตามมา การรูจ้กัหาทางท างานให้ส าเรจ็ การรูจ้กัหาขอ้มูล การทดลองปฏบิตัิ และการประเมนิผล
งานทีไ่ด ้

3. โครงงานเป็นการบูรณาการความรู้ทางภาษากบัทกัษะ เป็นการเรยีนรู้โดยประสบการณ์ 
(Experiential Learning) คอื ภาษาทีน่ ามาสอนและฝึกขณะท าโครงงานนัน้เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบังานทีท่ า 
เป็นภาษาทีผู่้เรยีนจะต้องใชเ้พื่อใหง้านบรรลุผล ผู้เรยีนจะซมึซบัรปูแบบภาษาทีส่องไดจ้ากการพบเหน็
ซ ้า ๆ เช่นเดยีวกบัทีเ่กดิในภาษาแม่ 

4. โครงงานเป็นรูปแบบการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบพึ่งตนเอง  การท าโครงงานฝึกให้
ผูเ้รยีนรูจ้กัตดัสนิใจเลอืกและรบัผดิชอบงานดว้ยตนเอง รวมทัง้รูจ้กัคน้ควา้และพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นต่อ
การเรยีน 

5. โครงงานสนองความตอ้งการของชัน้เรยีนทีผู่เ้รยีนมคีวามสามารถต่างกนัในการท าโครงงาน  
ผูเ้รยีนแต่ละคนจะมโีอกาสสรา้งงานตามศกัยภาพของตน และเมื่อมผีู้เหน็คุณค่าในงานทีต่นท า ผูเ้รยีน
จะเกดิความเชื่อมัน่ในตนเองเพิม่ขึน้ เกดิความรูส้กึทีด่ต่ีอการเรยีนภาษาองักฤษและมแีรงจงูใจทีจ่ะท าให้
ดยีิง่ ๆ ขึน้ไป 

6. โครงงานมคีวามยดืหยุน่ในหลกัสตูร  สามารถใชโ้ครงงานเป็นส่วนเสรมิหลกัสูตรใหส้มบูรณ์
ยิง่ขึน้หรอืเป็นแกนกลางของหลกัสูตรที่สรา้งขึน้กไ็ด้ ดงันัน้โครงงานจงึเหมาะมากส าหรบัครทูี่มเีวลาไม่
มากจะสอนใหผู้เ้รยีนเหน็ผล  
         ไฮนส ์ไซมอน (Haines Simon. 2002: 2) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะการสอนแบบโครงงาน ไวว้่า 

1. ยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั ไมใ่ช่ยดึหลกัสตูรเป็นส าคญั 
2. รว่มมอืกนั ไมใ่ช่แขง่ขนั 
3. เน้นทกัษะมากกว่าไวยากรณ์ 
4. ใหค้วามส าคญักบัผลงานทีเ่กดิขึน้ 

         วชิติ สุรตัน์เรอืงชยั (2540: 12 อ้างองิจาก รตัตกิาล สุทธสิวสัดิกุ์ล. 2547) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะ
ของการสอนแบบโครงงาน ไวด้งันี้ 

1. เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
2. เน้นการท างานรว่มกนัเป็นกลุ่ม 
3. เน้นการท างานตามล าดบัขัน้ตอน 
4. ผลทีไ่ดจ้ากการเรยีน คอืกระบวนการท างาน 

        กระทรวงศกึษาธกิาร (2544: 128) กล่าวถงึลกัษณะของโครงงาน ดงันี้ 
1. มุง่เน้นไปทีก่ารเรยีนรูเ้น้ือหามากกว่าเป้าหมายดา้นภาษาเฉพาะภาษาใดภาษาหน่ึง 
2. มลีกัษณะมุ่งเน้นผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลาง แมค้รูจะมบีทบาทในการสนับสนุนและเสนอแนะ

ตลอดกระบวนการ 
3. มีลักษณะเป็นการร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ประสบการณ์จากกนัและกนั 
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4. น าไปสู่การบูรณาการที่แท้จรงิ ทัง้ด้านทกัษะและกระบวนการแสวงหาขอ้มูลจากแหล่ง
ความรูต่้าง ๆ ทีส่ะทอ้นถงึภาระงานในชวีติจรงิ 

5. จะสิ้นสุดหรอืจบลงด้วยผลงานตอนทา้ย ซึ่งสามารถให้คนอื่นรบัรู ้มสี่วนร่วมได ้ การท า
โครงงานเป็นสิง่ที่มจีุดหมายที่แท้จรงิ ทัง้ยงัมกีารปรบักระบวนการในระหว่างการด าเนินการ เป็นการ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเกดิความคล่องแคล่ว และความถูกตอ้ง ชดัเจน ในแต่ละช่วงของการท าโครงงาน 

6. เป็นสิง่ทีจ่งูใจ กระตุ้นและทา้ทาย มผีลดต่ีอการสรา้งความเชื่อมัน่ การรูคุ้ณค่าของตนเอง 
และความเป็นอสิระในการดูแลตนเองควบคู่ไปกบัการพัฒนาทกัษะทางภาษา การเรยีนรูเ้นื้อหา  และ
ความสามารถทางสตปิญัญาของผูเ้รยีน 
         จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นอาจสรุปไดว้่า ลกัษณะการสอนแบบโครงงานนัน้ เป็นการสอนทีเ่น้นตวั
นักเรยีน โดยนักเรยีนลงมอืศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มกีารร่วมมอืกันภายในกลุ่มและตอนท้ายจะมี
ชิน้งานทีส่ามารถเผยแพร ่แลกเปลีย่นระหว่างกลุ่มได ้

 

        1.3 ประเภทของโครงงาน 
         นกัวชิาการและผูว้จิยัหลายท่าน ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัประเภทของโครงงานไวค้ลา้ยคลงึกนั
ดงัต่อไปนี้ 
       ไฮนส ์ไซมอน (Haines Simon; 2002: 1) แบ่งโครงงานออกเป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปนี้ 
         1. โครงงานคน้ควา้ขอ้มลู (Information and Research Project) เป็นการศกึษาขอ้มลู เช่น 
การศกึษาเกีย่วกบัทอ้งถิน่ทีผู่เ้รยีนอาศยัอยู ่หรอืสถานทีท่ีผู่เ้รยีนสนใจ 
         2. โครงงานส ารวจ (Survey Project) เป็นการส ารวจและรวบรวมขอ้มลู แลว้น ามาจ าแนกเป็น
หมวดหมูแ่ละน าเสนอใหเ้หน็ถงึลกัษณะหรอืความสมัพนัธใ์นเรือ่งทีต่อ้งการศกึษาหรอืสนใจ 
         3. โครงงานที่ให้ผลผลติหรอืชิน้งาน เป็นการน าความรูท้ี่มอียู่มาประดษิฐห์รอืสรา้งสิง่ใหม่ ๆ 
ขึน้มา 
       4. โครงงานที่ต้องจดังานหรอืการแสดง เป็นการน าเสนอผลงานในรูปของการจดัแสดงใน
รปูแบบต่าง ๆ 
         สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ (2545: 4–5) ไดแ้บ่งประเภทของโครงงานไว้คลา้ยคลงึกบั
แนวคดิของไฮนส ์ดงัต่อไปนี้ 
  1. โครงงานประเภทส ารวจและรวบรวมขอ้มลู 
  2. โครงงานประเภททดลอง 
  3. โครงงานประเภทสิง่ประดษิฐ ์
  4. โครงงานประเภททฤษฎ ี
         บูรชยั  ศริมิหาสาคร (2547: 18) อธบิายว่า โครงงานมลีกัษณะเหมอืนงานวจิยั เพยีงแต่
โครงงานของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศึกษาใช้กลวธิทีางสถติอิย่างง่าย และศกึษาตวั
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แปรทีไ่มซ่บัซอ้น เหมาะสมกบัระดบัการศกึษาและอายุของผูเ้รยีน ซึง่ถ้าหากจะน าประเภทของโครงงาน
มาเปรยีบเทยีบกบัประเภทของงานวจิยั จะพบว่า มลีกัษณะเหมอืนกนั เช่น 

1. โครงงานประเภทส ารวจ คอื งานวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) 
2. โครงงานประเภททดลอง คอื งานวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) 
3. โครงงานประเภทสิง่ประดษิฐ ์คอื งานวจิยัเชงิประดษิฐ ์(Developmental Research) 
4. โครงงานประเภททฤษฎ ีคอื งานวจิยัเชงิทฤษฎ ี(Theoretical Research) 

         จากแนวความคดิของนักการศึกษาที่ได้กล่าวถงึประเภทของโครงงาน ล้วนมคีวามเหน็ที่
ตรงกนัว่า โครงงานม ี4 ประเภทหลกั แต่ละประเภทมลี าดบัขัน้ตอนการศกึษาและการวจิยัคลา้ยคลงึกนั 
ซึง่จะไดก้ล่าวถงึในหวัขอ้ถดัไป 

 
       1.4 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
          คารโ์มนา (อตกิานต์ ทองมาก 2552: 14-15; อ้างองิจาก Carmona; et al. 1991: 45) ได้
กล่าวถงึขัน้ตอนการสอนแบบโครงงานไวว้่า มกีระบวนการใหญ่ ๆ 3 ขัน้ตอนดงันี้ 
         ขัน้ที่ 1 เป็นการวางแผนการท างาน ซึ่งจะเป็นการท างานร่วมกันในห้องเรียนเพื่อ
ปรกึษาหารอื โดยครจูะเป็นผูใ้หแ้นวทางของโครงงานเพื่อใหผู้เ้รยีนเลอืกตามความสนใจ 
         ขัน้ที ่2 จะเป็นการลงมอืปฏบิตันิอกหอ้งเรยีน เพื่อรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ ซึง่เป็นการ
ฝึกใหผู้้เรยีนได้ออกมาสู่โลกภายนอกหอ้งเรยีน ในขัน้นี้ครคูวรสรา้งแรงจงูใจให้แก่ผูเ้รยีนเพื่อไม่ให้เกดิ
ความทอ้ถอยจากงานทีต่อ้งท า 
         ขัน้ที่ 3 เป็นการตรวจสอบโครงงานซึ่งครูผูส้อนจะมบีทบทบาทมากในการช่วยเหลอืผู้เรยีน
ตัง้แต่เริม่แรกเพื่อให้แน่ใจว่าผูเ้รยีนเขา้ใจในสิง่ทีท่ า จนถงึการรวบรวมขอ้มลู หลงัจากไดข้อ้มลูแลว้จงึมี
การอภปิรายในกลุ่มเพื่อด าเนินการน าเสนอขอ้มลูในรปูโครงงานต่อไป  
        อตกิานต ์ทองมาก (2552: 15-16)  ขนิษฐา นาคน้อย (2550: 17-20) สริพิร ศรสีมวงษ์ (2549: 
15-17) สมพศิ พูลเจรญิ (2547: 15-17)  และรตัตกิาล สุทธสิวสัดิกุ์ล (2547: 18-19) ไดท้ าการวจิยัและ
สรปุขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงานโดยอา้งองิจากกรมวชิาการ (2544) ไวด้งัต่อไปนี้ 

1. ขัน้ก่อนโครงงาน (Pre – project stage) เป็นขัน้ตอนในการเตรยีมตวัผูเ้รยีนในดา้นภาษา 
ซึง่แบ่งเป็น 
            1.1 ขัน้น าเสนอ (Presentation) เป็นการน าเสนอภาษาในบรบิทที่หลากหลาย เช่น เพลง 
บทพูดเขา้จงัหวะ นิทาน บทอ่าน ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูภ้าษา เหน็ความเกี่ยวโยงของภาษากบั
ชวีติจรงิทัง้ในและนอกหอ้เรยีน 
            1.2 ขัน้ฝึก (Practice) เป็นการให้ผู้เรยีนได้ฝึกการใช้ภาษาที่เรยีนในรูปของกจิกรรมที่
สนุกสนาน เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการเรยีน เช่น เกมฝึกภาษา การแสดงบทบาทสมมต ิฯลฯ 
           1.3 ขัน้การใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร (Production) เป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัมากเพราะเป็นการ
ฝึกการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เปรยีบเสมอืนตวักลางที่เชื่อมโยงระหว่างการเรยีนรูภ้าษาในชัน้เรยีน 
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โดยผู้เรยีนจะเป็นผู้ท ากจิกรรมเองทัง้หมด ครูผู้สอนจะคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลอื เมื่อผู้เรยีนประสบ
ปญัหาในการท ากจิกรรม ซึง่ในการเรยีนการสอนแบบโครงงานจะอยู่ในขัน้หลงัโครงงาน (Post – project 
stage) 
        2. ขัน้ด าเนินการทดลอง (While – project stage) ขัน้ตอนนี้ผูเ้รยีนจะไดน้ าภาษาทีเ่รยีนไปใช้
บูรณาการกบัทกัษะและสาระการเรยีนรู้อื่นๆ ในรูปของกิจกรรมที่มกีารก าหนดชิ้นงานและล าดบัการ
ปฏบิตัอิย่างชดัเจน โดยใหผู้้เรยีนเป็นผู้กระท าสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเอง และครมูบีทบาทเป็นเพยีงผู้อ านวย
ความสะดวก กล่าวคอื 

- แนะแนวโครงงานใหผู้เ้รยีนรูจ้กั หากผูเ้รยีนยงัไมคุ่น้เคยกบัวธิกีารเรยีนภาษาแบบน้ี 
- ตกลงกตกิาบางอย่างที่จ าเป็น เช่น แบ่งหน้าที่ปฏบิตัิงาน ตลอดจนเก็บขอให้เรยีบร้อย

หลงัท างานเสรจ็ เป็นตน้ 
           -  จดัอุปกรณ์หรอืโต๊ะใหอ้ยูใ่นสภาพทีต่้องการ เช่น นัง่เป็นคู่ เป็นกลุ่ม จดัเตรยีมอุปกรณ์ให้
เรยีบรอ้ย 
           - ให้ค าสัง่ที่ชดัเจน หากจ าเป็นอาจใช้ภาษาไทยและต้องมกีารตรวจสอบว่าผู้เรยีนเขา้ใจ
วธิกีารท างานเป็นกลุ่ม เพื่อใหโ้ครงงานบรรลุผลส าเรจ็ไดโ้ดยด ี
            -  เดินตรวจและให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็นขณะผู้เรยีนท างาน เพื่อให้แน่ใจว่า
ผูเ้รยีนท างานตามแผนทีว่างไว ้

 -  ประเมนิพฒันาการของผูเ้รยีนระหว่างท าโครงงาน  โดยจดบนัทกึพฒันาการของผูเ้รยีนแต่
ละคน 

3. ขัน้หลงัโครงงาน (Post – project stage)   
            3.1 การประเมนิตนเอง ทัง้ในส่วนของผูเ้รยีนและครผูู้สอน ในส่วนของผูเ้รยีนสามารถท าได้
หลากหลายจากการใหผู้เ้รยีนแสดงความรูส้กึ และยอ้นคดิไตร่ตรองหรอืสะทอ้นความคดิ (Reflect) เพื่อ
ประเมนิและปรบัปรงุทีไ่ดท้ าไป ในส่วนของครผููส้อนกส็ามารถเขยีนขอ้ยอ้นคดิไตร่ตรองเพื่อประเมนิการ
สอนของตน และน าขอ้มลูไปพฒันาการเรยีนการสอนไดเ้ช่นเดยีวกนั 
            3.2 การประเมนิเพื่อน ทัง้ในส่วนของทกัษะกระบวนการ (Process) คอืตัง้แต่เริม่ต้นโครงงาน 
จนถงึเมื่อส าเรจ็โครงงานที่วางไว้ และในส่วนของชิ้นงานหรอืผลงานบัน้ปลาย (End product) การ
ประเมนิน้ีอาจท าไดห้ลายรปูแบบ เช่น 

- การก าหนดเกณฑก์ารประเมนิรว่มกนัระหว่างครผููส้อนและผูเ้รยีนก่อนการท าโครงงาน 
- การแลกเปลีย่นงานและตรวจทานงานของเพื่อน พรอ้มทัง้ใหข้อ้คดิเหน็เชงิสรา้งสรรค์ 
- การน าชิน้งานของทุกคนหรอืผูท้ีไ่ดร้บัคดัเลอืกตดิแสดงบนผนังหอ้ง น าลงวารสารหอ้ง 

หรอืน าไปใชป้ระโยชน์อื่น ๆ ในชวีติจรงิ 
- การลงคะแนนในการประกวดผูม้ทีกัษะกระบวนการและชิน้งานดเีด่น ดา้นต่าง ๆ ตาม

เกณฑท์ีไ่ดร้ว่มกนัก าหนดไวล้่วงหน้า 
           3.3 การฉลองความส าเรจ็ร่วมกนั โดยการแสดงความชื่นชมกบัทุกคนไม่ว่าจะไดร้บัรางวลัใน
การประกวดหรอืไมก่ต็าม ทัง้นี้เพื่อใหผู้เ้รยีนไดรู้ส้กึถงึพฒันาการและความส าเรจ็ของตน เหน็คุณค่าของ
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ตนและของเพื่อน มคีวามสุขและความเชื่อมัน่ในการปฏบิตังิานในการเรยีนต่อไป การฉลองความส าเรจ็นี้ 
อาจเป็นในรูปของการร้องเพลงร่วมกนั การให้ค าชมเชย หรอืการจดังานสงัสรรค์เล็ก ๆ น้อย ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
           3.4 การเกบ็ชิน้งานของโครงงาน ชิน้งานโครงงานทัง้หมดตจะต้องมกีารจดัเกบ็ใหเ้รยีบรอ้ย
ในรปูของแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรอืแฟ้มที่เน้นกระบวนการ เพื่อให้สามารถน าไปใชเ้มื่อต้องการ 
และขณะเดยีวกนัเป็นการฝึกทกัษะการจดัระบบการเรยีนของตนเองดว้ย 
        นอกจากนัน้ ไรบ์; และไวดลั (Ribe; & Vidal. 1993) ไดเ้สนอขัน้ตอนการสอนแบบโครงงาน
รวม 7 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
         1. การสรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีน เพื่อเตรยีมความพรอ้มให้สมาชกิในกลุ่ม มคีวามเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในการท างาน โดยอาจใชก้จิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์
        2. ขัน้กระตุ้นใหเ้กดิความสนใจ เป็นขัน้การสรา้งความสนใจใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีน โดยอาจใช้
การระดมสมอ 
         3. ขัน้เลือกหัวข้อ เป็นขัน้อภิปรายและสังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประมวลเป็นหัวข้อ
โครงงาน 

4. ขัน้สร้างโครงร่างของโครงงาน เป็นขัน้วางแผนและก าหนดขอบเขตของโครงงาน 
วเิคราะหข์ัน้ตอนการท างาน จดัเตรยีมอุปกรณ์ เป็นตน้ 

5. ขัน้ลงมอืปฏบิตัติามหวัขอ้เรื่อง เป็นขัน้การด าเนินการตามโครงร่างของโครงงานตาม
หน้าทีร่บัผดิชอบของสมาชกิในกลุ่ม 

6. ขัน้รายงานผลการปฏบิตังิานสู่ชัน้เรยีน อาจรายงานดว้ยการพดูหรอืการเขยีน 
7. ขัน้กระบวนการยอ้นกลบั เป็นขัน้ของการทบทวนงานทีไ่ดท้ า 
จากทีน่กัการศกึษาหลายท่านขา้งต้น ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน

ไว้หลากหลาย อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า การสอนแบบโครงงานมขีัน้ตอนใหญ่ ๆ เหมอืนกนั คอื เริม่ต้น
ด้วยปญัหาหรอืสิง่ที่ผู้เรยีนต้องการหาค าตอบ หลงัจากนัน้เป็นการวางแผนอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน
ชดัเจน เพื่อหาค าตอบทีต่อ้งการทราบ จนน าไปสู่การปฏบิตั ิและสุดทา้ยเป็นการน าเสนอผลงานทีไ่ด ้ 

หลงัจากการน าเสนอผลงาน เป็นการวดัและประเมนิผลโครงงาน และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพื่อ
ประเมนิความส าเร็จของโครงงาน ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง ขัน้ตอนนี้ถือเป็นหวัใจส าคญัของการ
จดัการเรยีนการสอน เนื่องจากเป็นตวัสะท้อนถึงความส าเรจ็ของการจดัการเรยีนการสอน โดยมนีัก
การศกึษาหลายท่านไดเ้สนอแนวทางในการวดัและประเมนิผลโครงงาน ดงัต่อไปนี้ 
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        1.5 การวดัและประเมินผลโครงงาน 
          ในการวดัและประเมนิผลโครงงานนัน้ ใชก้ารประเมนิผลตามสภาพจรงิ คอืการวดัประเมนิที่
แสดงใหเ้หน็สภาพทีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีน และสภาพจรงิของการเรยีนการสอน จากสิง่ทีผู่เ้รยีนไดแ้สดงออก 
ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสามารถอย่างหลากหลายในการพฒันาคนอย่างชดัเจน ซึง่มนีักการศกึษา ได้
กล่าวถงึการวดัและประเมนิผลการประเมนิผลโครงงาน ไวด้งัต่อไปนี้ 
 วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ ์(2551: 26-27) กล่าวว่า การประเมนิผลการเรยีนรูน้ัน้ ครผููส้อนจะ
เป็นผูก้ าหนด และเลอืกประเมนิ โดยมแีนวทางการประเมนิ 3 แนวทาง ไดแ้ก่ การประเมนิกระบวนการ 
การประเมนิผลของโครงงาน และการประเมนิทัง้กระบวนการและผลของโครงงาน 
 วฒันา  มคัคสมนั (2550: 59) กล่าวว่า กระบวนการประเมนิผลเป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิ
พฒันาการของผู้เรยีนตามหลกัสูตร กระบวนการประเมนิผลจงึเป็นกระบวนการสงัเกตพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา ในการจดักิจกรรมตามกระบวนการเรียนการสอน ใช้การบนัทึกค าพูด และเก็บ
รวบรวมผลงานเดก็ มุ่งเน้นทีค่วามต้องการช่วยเหลอืและการประสบผลส าเรจ็ของผูเ้รยีนแต่ละคน ไม่ใช่
การประเมนิผลทีมุ่ง่ใหค้ะแนนจากผลการท างาน และจดัล าดบัทีเ่ปรยีบเทยีบกลุ่ม 
  วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2545: 63) ได้กล่าวถงึองค์ประกอบของการประเมนิโครงงาน ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย 
         1. หวัขอ้โครงงานทีช่ดัเจน สมบรูณ์ 

 2. มกีารท างานรว่มกนั 
 3. ความกา้วหน้าในสิง่ทีเ่รยีน 
 4. ความรูห้รอืทกัษะทีไ่ดร้บัจากโครงงาน 
 5. วธิกีารน าเสนอชดัเจน   

         สุรยิา  จนัทรเ์นียม (2540: 20-21) ไดร้วบรวมวธิกีารประเมนิผลการท าโครงงานตามสภาพ
จรงิ ไวด้งันี้ 
         1. การประเมนิด้วยการสงัเกต เป็นการประเมนิด้วยการสงัเกตพฤตกิรรมการท างานของ
ผู้เรยีน ได้แก่ ความรบัผิดชอบ ความร่วมมอืกบัหมู่คณะ ความเชื่อมัน่และกล้าแสดงออกและสงัเกต
กระบวนการท างานของผูเ้รยีน  
         2. การประเมนิจากผลงาน เป็นการประเมนิความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษจากการ
วางแผน การสรปุใจความส าคญั การเขยีนรา่งงาน  
         3. การประเมนิจากแบบบนัทกึความรูส้กึ เป็นการประเมนิตนเองดว้ยการตอบค าถามสัน้ ๆ 
เพื่อสะท้อนถึงการเรยีนรู้ของนักเรียน ทัง้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด วิธีท างาน ความพึงพอใจใน
กระบวนการท างานและผลงาน ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแห่งชาต.ิ มปป.) 



  
15 

         4. การประเมนิจากแบบบนัทกึการเรยีนรู ้เป็นวธิีการประเมนิผลการเรยีนรูท้ีน่ักเรยีนบนัทกึ
สิง่เรยีนรูข้องตนเอง ไดแ้ก่ ด้านค าศพัท ์โครงสรา้งไวยากรณ์ทางภาษาองักฤษทีน่ักเรยีนเรยีนรูจ้ากการ
ท าโครงงาน 
         5. การประเมนิจากแบบสมัภาษณ์ เป็นวธิกีารเกบ็ขอ้มลูพฤตกิรรมด้านความรูส้กึ ความคดิ 
(สตปิญัญา) กระบวนการ ขัน้ตอนในการท างาน วธิแีกป้ญัหาสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้(ส านกังานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแห่งชาต.ิ มปป.) 
         6. การประเมนิจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นวธิกีารประเมนิจากแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถงึ
กระบวนการท างาน การพฒันาผลงาน ความรูส้กึต่อกระบวนการท างานและผลงาน ความคดิสรา้งสรรค ์
(สุรยิา จนัทรเ์นียม. 2540) 
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วิธีการประเมินการสอนแบบโครงงาน 
 
ตาราง 1 แสดงวธิกีารประเมนิผล (คู่มอืครสูาระการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ Projects: Play & Learn.   
      2546: 167-168) 
 

วิธีด าเนินการ ทกัษะกระบวนการ 
ช้ินงานในแฟ้มสะสม

ผลงาน 
แบบประเมินผลปลาย

ภาค 
1.ประเมนิจากอะไร 1.ทกัษะทางภาษา 

2.ทกัษะทางความคดิ 
3.ทกัษะทางสงัคม/
อารมณ์/จรยิธรรม 
4.ทกัษะทางร่างกาย 

1.ปรมิาณงาน (ครบ/ไม่
ครบ) 
2.คุณภาพ (ดมีาก ด ี
ปรบัปรุง) 

1.ทกัษะฟงั – พดู 
2.ทกัษะอ่าน – เขยีน 
3.ศพัทแ์ละไวยากรณ์ 

2.ประเมนิเมื่อไร การประเมนิในหอ้งเรยีน
หลงัจบ project 

การประเมนิในหอ้งเรยีน
หลงัจบ project 

การสอบปลายภาค 
1.งานโรงเรยีน 
2.การแสดงและ
นิทรรศการ 

3.ใครประเมนิบา้ง ผูเ้รยีน คร ูเพื่อน ผูเ้รยีน คร ูเพื่อน คร ู(สอบ) 
ผูป้กครอง (ประเมนิ
กจิกรรมโรงเรยีน) 

4.ประเมนิอย่างไร 
   4.1 เครื่องมอื 

1.แบบสงัเกตทกัษะทาง
ภาษา 
2.แบบสงัเกตทกัษะทาง
ความคดิ 
3.แบบสงัเกตทกัษะ 

1.ปรมิาณงานทีส่ง่ 
2.นกัเรยีนเลอืกงานทีด่ี
ทีส่ดุ 1-2 ชิน้แลว้ 
รายงานการวเิคราะห์
กระบวนการท างาน 

1.แบบทดสอบชุดที ่1 
และ 2 แบบทดสอบ
ความสามารถทางดา้น
ฟงั-พดู 
2.แบบทดสอบชุดที ่3 

 ทางสงัคม/อารมณ์/
จรยิธรรม 
4.แบบสงัเกตทางทกัษะ
ทางร่างกาย 

และแนวทางในการ
ปรบัปรุงงานใหด้ยีิง่ขึน้ 
3.คุณภาพของงาน 

 

      4.2 เกณฑ ์ 4 = ดมีาก  (81% - 100%) 
3 = ด ี (61% - 80%) 
2 = พอใช ้ (41% - 60%) 
1 = ผ่านเกณฑ ์(21% - 40%) 
0 = ยงัไม่พรอ้มรบัเมื่อมกีารประเมนิ (0% - 20%) 

5. น ้าหนกัการประเมนิ 45% (ทกัษะ
กระบวนการ) 

25% (ชิน้งานในแฟ้ม
สะสมผลงาน) 

30% (ประเมนิผลปลาย
ภาค) 
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        สรุปได้ว่า การประเมินผลโครงงานนัน้ต้องสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ คือ ต้องใช้การ
ประเมนิผลทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการประเมนิโครงงานของตนเอง และเน้น
การประเมนิตามสภาพจรงิและหลากหลาย เช่น การสงัเกต  การสมัภาษณ์ การตรวจรายงาน การ
ทดสอบความรู ้และการน าเสนอโครงงาน ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดน้ าแนวคดิในการวดัผลประเมนิผลของ วรา
ภรณ์ ตระกูลสฤษดิ ์และวัฒนา มัคคสมัน มาเป็นแนวทางในการวัดผลประเมินผลโครงงานและ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นงานวจิยัชิน้น้ีต่อไป 
 
2. เอกสารเก่ียวกบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
      หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551: 7) 
ได้ก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เพื่อใหเ้ป็นเป้าหมายในการพฒันาผู้เรยีนใหเ้ป็นคนด ีมคีุณธรรม 
จรยิธรรมและค่านิยมที่ดงีาม สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข ในฐานะเป็นพลเมอืง
ไทยและพลโลกไว ้8 ประการ ไดแ้ก่ 

1. รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์
2. ซื่อสตัยส์ุจรติ 
3. มวีนิยั 
4. ใฝเ่รยีนรู ้
5. อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
6. มุง่มัน่ในการท างาน 
7. รกัความเป็นไทย 
8. มจีติสาธารณะ 

     
       2.1 ความส าคญัของคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
        พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  ได้
กล่าวไว้ใน มาตราที่ 23 มาตราที่ 24 และ มาตราที่ 26 เกี่ยวกบัการจดัการศึกษาสรุปได้ว่า ต้องเน้น
ความส าคญัทัง้ความรู้และคุณธรรม การจดักระบวนการเรยีนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เช่น 
ความรูเ้กี่ยวกบัตนเอง ทกัษะทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม ภูมปิญัญา
ไทย ทกัษะในการประกอบอาชพีและการด ารงชวีิตอย่างมคีวามสุข โดยต้องผสมผสานสาระความรู้
เหล่านัน้ใหไ้ดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทัง้ปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่ดงีาม  และคุณลกัษณะอนั
พงึประสงค์ไว้ในทุกวชิา และให้สถานศกึษาจดัการประเมนิผู้เรยีน โดยพจิารณาพฒันาการของผู้เรยีน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา (ส านัก
นายกรฐัมนตร.ี 2545: 13-15)  
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 ดงันัน้ กระทรวงศึกษาธกิารจงึมนีโยบายปฏริูปการศึกษาโดยยดึคุณธรรมน าความรู้ มุ่งมัน่
ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนได้รบัการศึกษาที่มคีุณภาพอย่างกว้างขวางและทัว่ถึง โดย
ค านึงถงึการพฒันาผูเ้รยีนอยา่งรอบดา้น ครอบคลุมทัง้ดา้นพฤตกิรรม จติใจ และปญัญา  นอกเหนือจาก
การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา นอกจากนี้ยงัไดส้่งเสรมิและสรา้งความตระหนักใหผู้เ้รยีน
มจีติส านึกในคุณค่าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ความสมานฉนัท ์สนัตวิธิ ีและวถิปีระชาธปิไตย  
  

        2.2  ความหมายของคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
            คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เป็นค าทีแ่ปลมาจากศพัทภ์าษาองักฤษว่า “character education” 
ซึง่มคีวามเกี่ยวขอ้งและคลา้ยคลงึกบั ‘moral education’ และ ‘virtue education’ ค าเหล่านี้มกัจะใชแ้ทน
กนัและใชใ้นความหมายเดยีวกนั ในเชงิกาจดัการศกึษาหรอืกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมทีมุ่่งเน้นการ
พฒันาบุคคลใหม้พีฤตกิรรมและความคดิทีด่งีามตามอุดมคตทิีส่งัคมพงึประสงค์ (ฆนัท  ธาตุทอง. 2552: 
162) 
           คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็น
คุณลกัษณะที่สงัคมต้องการในด้านคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม จติส านึก สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นใน
สงัคมได้อย่างมีความสุข ทัง้ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก (กลุ่มส่งเสรมิการเรียนการสอนและ
ประเมนิผล ส านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. 2548: 2) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้ก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ไว้ 8 ประการ ได้แก่ รกัชาติ ศาสน์ 
กษตัรยิ ์ซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิยั ใฝเ่รยีนรู ้อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุง่มัน่ในการท างาน รกัความเป็นไทย และมจีติ
สาธารณะ 
           ส าหรบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2551 ได้
ก าหนดไวท้ัง้หมด 8 ประการนัน้ ส านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษาไดใ้หค้ าจดักดัความคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคท์ัง้ 8 ขอ้ดงัต่อไปนี้ 

1. รกัชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ หมายถึง คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมอืงดขีองชาต ิ
ธ ารงไวซ้ึง่ความเป็นชาตไิทย ศรทัธา ยดึมัน่ในศาสนา และเคารพเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

2. ซื่อสตัยส์ุจรติ หมายถงึ คุณลกัษณะทีแ่สดงออกถงึการยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ประพฤตติรง
ตามความเป็นจรงิต่อตนเองและผูอ้ื่นทัง้ทางกาย วาจา ใจ 

3. มวีนิยั  หมายถงึ คุณลกัษณะทีแ่สดงออกถงึการยดึมัน่ในขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์และระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรยีน และสงัคม โดยเฉพาะในการเรยีนในชัว่โมงวชิาภาษาองักฤษ 

4. ใฝ่เรยีนรู ้  หมายถงึ คุณลกัษณะที่แสดงออกถงึความตัง้ใจ เพยีรพยายามในการเรยีน 
แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน 

5. อยูอ่ยา่งพอเพยีง หมายถงึ คุณลกัษณะทีแ่สดงออกถงึการด าเนินชวีติอย่างพอประมาณ มี
เหตุผล รอบคอบ มคีุณธรรม มภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีและปรบัตวัเพื่ออยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
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6. มุง่มัน่ในการท างาน หมายถงึ คุณลกัษณะทีแ่สดงออกถงึความตัง้ใจและรบัผดิชอบในการ
ท าหน้าทีก่ารงานดว้ยความเพยีรพยายาม อดทน เพื่อใหง้านส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

7. รกัความเป็นไทย หมายถึง คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมใิจ เห็นคุณค่าร่วม
อนุรกัษ์ สบืทอดภูมปิญัญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

8. มีจิตสาธารณะ  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูเ้รยีน ชุมชนและสงัคม ดว้ยความเตม็ใจ กระตอืรอืรน้ โดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 
         ในการด าเนินการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรยีน 4 ประการ 
ซึง่เป็นคุณลกัษณะล าดบัตน้ ๆ ทีค่วรส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมเีพิม่มากขึน้ ไดแ้ก่ 

1. ซ่ือสตัยส์จุริต   
ซื่อสตัยส์ุจรติ  หมายถงึ คุณลกัษณะทีแ่สดงออกถงึการยดึมัน่ในความถูกต้อง ประพฤติ

ตรงตามความเป็นจรงิต่อตนเองและผูอ้ื่นทัง้ทางกาย วาจา ใจ 
      ผูท้ีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  คอื ผูท้ีป่ระพฤตติรงตามความเป็นจรงิทัง้ทางกาย วาจา ใจ และ

ยดึหลกัความเป็นจรงิ ความถูกตอ้งในการด าเนินชวีติ มคีวามละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าผดิ 
ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
1. ประพฤตติรงตามความเป็นจรงิต่อตนเองทัง้ทางกาย วาจา ใจ 

          พฤตกิรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1) ให้ขอ้มูลที่ถูกต้องและเป็นจรงิ 2) ปฏบิตัตินโดยค านึงถงึ
ความถูกตอ้ง ละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าผดิ  3) ปฏบิตัติามค ามัน่สญัญา 

2. ประพฤตติรงตามความเป็นจรงิต่อผูอ้ื่นทัง้ทางกาย วาจา ใจ 
พฤตกิรรมบ่งชี ้ไดแ้ก่  1) ไม่ถอืเอาสิง่ของหรอืผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตนเอง  2) 

ปฏบิตัตินต่อผูอ้ื่นดว้ยความซื่อตรง  3) ไมห่าประโยชน์ในทางทีไ่มถู่กตอ้ง 
2. มีวินัย   

      มวีนิยั  หมายถงึ คุณลกัษณะทีแ่สดงออกถงึการยดึมัน่ในขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์และระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรยีน และสงัคม โดยเฉพาะในการเรยีนในชัว่โมงวชิาภาษาองักฤษ 
                  ผูท้ี่มวีนิัย คอื ผู้ทีป่ระพฤตตินตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั 
โรงเรยีน และสงัคมเป็นปกตวิสิยั ไม่ละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น 
 

      ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
1. ปฏบิตัติามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรยีน และสงัคม 

                       พฤตกิรรมบ่งชี้ ไดแ้ก่ 1) ปฏบิตัตินตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของ
ครอบครวั โรงเรยีนและสงัคม ไมล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น  2) ตรงต่อเวลาในการปฏบิตัใินการปฏบิตักิจิกรรม
ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนั และรบัผดิชอบในการท างาน 
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3. ใฝ่เรียนรู้   
                   ใฝ่เรยีนรู ้ หมายถึง คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงความตัง้ใจ เพยีรพยายามในการเรยีน 
แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีน 
                   ผูท้ีใ่ฝเ่รยีนรู ้คอื ผูท้ีม่ลีกัษณะซึง่แสดงออกถงึความตัง้ใจ เพยีรพยายามในการเรยีนและ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรยีนอย่าง
สม ่าเสมอ  ด้วยการเลอืกใช้สื่อย่างเหมาะสม บนัทกึความรู ้วเิคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรูแ้ลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้ถ่ายทอด เผยแพร ่และน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

      ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
1. ตัง้ใจ เพยีรพยายามในการเรยีนและเขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรู ้

                         พฤตกิรรมบ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) ตัง้ใจเรยีน  2) เอาใจใส่และมคีวามเพยีรพยายามในการ
เรยีนรู ้ 3) สนใจเขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูต่้าง ๆ 

2. แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรยีน ด้วยการ
เลอืกใชส้ื่ออยา่งเหมาะสม สรปุเป็นองคค์วามรู ้และสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ ไดแ้ก่  1) ศกึษาคน้คา้หาความรูจ้ากหนังสอื เอกสาร สิง่พมิพ์ สื่อ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ แหล่งเรยีนรู้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน และเลอืกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม  2) 
บนัทกึความรู ้วเิคราะหต์รวจสอบ จากสิง่ทีเ่รยีนรู ้สรปุเป็นองคค์วามรู ้3) แลกเปลีย่นความรู ้ดว้ยวธิกีาร
ต่าง ๆ และน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

4. มุ่งมัน่ในการท างาน   
                   มุ่งมัน่ในการท างาน หมายถงึ คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงความตัง้ใจและรบัผดิชอบใน
การท าหน้าทีก่ารงาน ดว้ยความเพยีรพยายาม อดทน เพื่อใหง้านส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

       ผูท้ีมุ่ง่มัน่ในการท างาน คอื ผูท้ีม่ลีกัษณะซึง่แสดงออกถงึความตัง้ใจ ปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมายดว้ยความเพยีรพยายาม ทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ในการปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ ใหส้ าเรจ็ลุล่วง 
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดดว้ยความรบัผดิชอบ และมคีวามภาคภมูใิจในผลงาน 
                    ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 

1. ตัง้ใจและรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงาน 
                         พฤตกิรรมบ่งชี ้ไดแ้ก่ 1) เอาใจใส่ต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  2) ตัง้ใจ
และรบัผดิชอบในการท างานใหส้ าเรจ็  3) ปรบัปรงุและพฒันาการท างานดว้ยตนเอง 

2. ท างานดว้ยความเพยีรพยายาม และอดทนเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
             พฤตกิรรมบ่งชี้ ได้แก่ 1) ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปญัหาและอุปสรรคใน

การท างาน 2) พยายามแก้ปญัหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเรจ็ 3) ชื่นชมผลงานด้วยความ
ภาคภมูใิจ      

สรุปได้ว่าคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์มคีวามส าคญั เน่ืองจากเป็นเป้าหมายหลกัของการจดั
การศกึษาเพื่อพฒันาใหค้นไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ในทุกดา้น ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
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2542 มาตรา 6 ไดก้ าหนดใหก้ารจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้
ทางร่างกาย จติใจ สติปญัญา ความรู้ และคุณธรรม มจีรยิธรรม และวฒันธรรมในการด าเนินชวีิต 
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข นอกจากนี้หลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช 2544 
ยงัได้กล่าวไว้ว่า ให้สถานศึกษาปลูกฝงัคุณธรรม ค่านิยมที่ดงีาม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์แก่
ผูเ้รยีนในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้(วชิาการ.คอม. 2553, ออนไลน์) 
   
        2.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
  2.3.1 ทฤษฎีพฒันาการทางการรู้การคิดของเพียเจย ์
 ศูนยส์่งเสรมิและพฒันาพลงัแผ่นดนิเชงิคุณธรรม (2551: 15-18) ได้สรุปว่า สตปิญัญา หรอื 
ความสามารถในการรูค้ดิเป็นพื้นฐานของการมคีุณธรรมจรยิธรรม เนื่องจาก ผู้มคีุณธรรมจรยิธรรมสูง 
มกัเป็นผู้ที่สามารถคดิวเิคราะห์ มวีจิารณญาณ และสามารถคาดการณ์เกี่ยวกบัสาเหตุและผลของการ
กระท าได ้นักวชิาการทางจติวทิยาทีศ่กึษาเกี่ยวกบัพฒันาการทางการรู ้การคดิ คอื Jean Piaget ได้
เสนอพฒันาการทางการรูก้ารคดิไว ้4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
            ขัน้ที ่1 ขัน้ระยะการเคลื่อนไหวสมัผสั (The Sensor Motor Stage) เป็นช่วงของ             เดก็
แรกเกิด ถึงอายุ 2 ขวบ จะมีพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับความคงที่ของวัตถุ โดยจะเริ่มรับรู้ว่า               
วตัถุทีห่ายไปจากสายตาของตนยงัคงเป็นวตัถุเดมิและไม่ไดห้ายไปไหน เช่น เมื่อเอากระดาษมาคัน่ของ
เล่นที่เดก็ก าลงัเล่นอยู่ เดก็จะปดักระดาษเพื่อหาของเล่น แสดงว่าเดก็มคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัการคงอยู่
ของวตัถุ ในช่วงนี้จะเกดิกระบวนการ 2 ประเภท คอื 
 1) การดูดซมึ (Assimilation) เป็นการรบัรูเ้ขา้สู่โครงสรา้งเดมิและเขา้สู่ระบบเดมิ เป็นการ
ปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้ขา้กบัการรูค้ดิของตน และปฏเิสธสิง่ทีไ่มเ่ขา้กบัการรูค้ดิของตน 
 2) การปรบัเปลี่ยน (Accommodation) เป็นการปรบัความคดิหรอืปรบัตวั ให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มใหม ่เกดิการยอมรบัประสบการณ์ใหม ่กระบวนการทัง้สองจะท าใหบุ้คคลเกดิความสมดุล 
(Equilibration) 
 ขัน้ที ่2 ขัน้ก่อนปฏบิตักิาร (The Preoperational Stage) เป็นช่วงของเดก็อายุ 2-7 ขวบโดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน   
   1) ส่วนแรกปรากฏในเดก็อายุ 2-4 ขวบ เดก็จะมพีฒันาการทางสรรีะมากขึน้และสามารถ
ส ารวจสภาพแวดลอ้มไดม้ากขึน้ เรยีนรูค้ าและพฤตกิรรมใหม่ ๆ แต่มคีวามคดิและพฤตกิรรมที่เด่น คอื 
ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง (Egocentric) เดก็เชื่อว่าสิง่ทีต่นเหน็ ตนเขา้ใจนัน้ คนอื่น ๆ กจ็ะเหน็และเขา้ใจ
อย่างที่ตนเหน็และตนเขา้ใจ ในช่วงนี้เดก็จะมกีารเลยีนแบบผู้ปกครองมาก ไม่ว่าจะเป็นค าพูด ท่าทาง 
กริยิามารยาทและพฤตกิรรม ในช่วงกระบวนการ Assimilation เป็นกระบวนการทีใ่ช้มาก โดยเมื่อเดก็
เล่น เด็กจะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้างมากขึ้น รวมทัง้กระบวนการ Accommodation เช่น การ
เลยีนแบบจะช่วยพฒันาสตปิญัญาของเดก็จากการเรยีนรูท้างสงัคม 
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   2) ส่วนที่สองปรากฏในเด็กอายุ 4-7 ขวบ เป็นขัน้ความคิดแบบอตัสมัฤทธิ ์(Initiative 
Thought) เดก็จะลดการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางลง จากการเรยีนรูส้ ิง่แวดล้อม เดก็อาจยงัแยกไม่ออก
ระหว่างความเพอ้ฝนัหรอืนิทานกบัความเป็นจรงิ ช่วงน้ีพฒันาการทางความคดิเริม่มมีากขึน้ 
 ขัน้ที ่3 ขัน้ปฏบิตักิารแบบรปูธรรม (The stage of concrete operations) ปรากฏในเดก็อาย ุ
5-10 ขวบ มคีวามคดิที่จดัเป็นระบบมากขึ้น สามารถคิดทวนกลบัและมสีงักัปปะในเชิงของมวลสาร 
ปรมิาตร และน ้าหนกั  
 ขัน้ที ่4 ขัน้ปฏบิตักิารแบบระบบ (The Stage of Formal Operations) เป็นความสามารถใน
การคดิแบบสมมตแิละการคดิเป็นเหตุเป็นผล โดยมลีกัษณะระบบคดิเป็น 3 ประการ คอื 
   1) การสรา้งการทวนกลบัความคดิเกี่ยวกับความจรงิกบัความเป็นไปได้  (Thinking in 
Possibilities) ผู้มคีวามสามารถในการคดิขัน้นี้ จะสามารถคดิสลบัไปมาระหว่างความจรงิกบัความ
เป็นไปได ้ซึง่เป็นความคดิสมมต ิผูท้ีม่พีฒันาการในขัน้น้ีจะสามารถคดิในเชงินามธรรมได้ 
   2) ความคดิแบบตัง้สมมตฐิานจากหลกัทีก่วา้งกว่า (Hypothetical-Deductive Thinking) 
ผูท้ีค่ดิในเชงินามธรรมไดจ้ะสามารถตัง้สมมตฐิานได ้แลว้ตรวจสอบสมมตฐิานดว้ยการท าวจิยั 
   3) การคดิถงึการคดิ (Thinking about thinking) ผูท้ีค่ดิในขัน้นามธรรม             แบบ
ระบบขัน้น้ีจะสามารถคดิถงึความหมายความส าคญั คดิวเิคราะห ์และหาเหตุผลประกอบการคดิหรอืการ
จนิตนาการของตนเอง ซึง่เป็นการส ารวจความคดิและการวจิารณ์ตนเองได ้
 จากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าพัฒนาการทางการรู้ การคิด ของเพียเจต์นัน้ มี 4 
ขัน้ตอน และในแต่ละขัน้ตอนนัน้จะมเีกดิการรบัรูแ้ละเกดิการคดิอย่างค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไปอย่างเป็น
ระบบหรอืเป็นกระบวนการ  
 
               2.3.2 ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก์ 
    โคลเบริก์ ยดึถอื ทฤษฎพีฒันาการทางการรูก้ารคดิ ของเพยีเจต์  (Piaget) เป็นหลกัใน
การวดัพฒันาการทางจรยิธรรม และถอืว่าพฒันาการทางจรยิธรรมเป็นผลของพฒันาการทางปญัญา ซึง่
สรปุได ้ดงันี้ (พศิเพลนิ เขยีวหวาน และคณะ. 2546:  3 - 5) 
    เดก็วยัแรกเกดิ - 3 ขวบ ปญัญาความคดิอยู่ในขัน้ต ่าเกนิกว่าทีจ่ะเขา้ใจความถูกผดิของ
การกระท า เมื่อย่างเขา้สู่ระยะที ่2 อายุ 2 - 7 ปี เริม่ทีจ่ะเขา้ใจเกี่ยวกบัความถูกผดิของการกระท า  เมื่อ
ยา่งเขา้สู่ระยะที ่3 อาย ุ7 - 12 ปี เดก็สามารถคดิตามหลกัเหตุผลได ้แต่จ ากดัอยูใ่นขอบเขตของสิง่ทีเ่ป็น
รปูธรรม เช่น จดัประเภทใหเ้ป็นระบบได้ และเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะต่าง ๆ ของสิง่ที่เป็น
รปูธรรมได ้เมือ่ความคดิของเดก็ในระยะที ่2 และ 3 ยงัจ ากดัอยูใ่นขอบเขตของการนึกคดิเอาเองและการ
คดิเกี่ยวกบัสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม ความคดิเกี่ยวกบัความถูก-ผดิจงึจ ากดัอยู่ในขอบเขตของสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม
เท่านัน้ ไมส่ามารถเขา้ใจกฎเกณฑข์องสงัคมอยา่งเป็นระบบ  โคลเบริก์จดัอยู่ในระดบัที ่1 คอื ระดบัก่อน
กฎเกณฑส์งัคม (Pre Conventional Level) ผู้ทีส่ามารถคดิในเชงิเหตุผลนามธรรมได้ เป็นผูท้ี่มอีายุ
ประมาณ 12 ปีขึน้ไป สามารถเขา้ใจบทบาทของบุคคล  และความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลต่าง ๆ ในสงัคม
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อย่างเป็นระบบ จะตดัสนิความถูกผิดของการกระท าของบุคคลต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ของสงัคมไทย 
ความเขา้ใจเกีย่วกบัความถูกผดิในท านองนี้จดัอยู่ในระดบัที ่2 คอื ระดบักฎเกณฑส์งัคม (Conventional 
Morality) ส าหรบัผูท้ีส่ามารถคดิเชงิตรรกไดเ้ป็นอย่างดอีาจจะพฒันาการรบัรูข้องตนเองในระดบัทีสู่งขึน้
ไปอกี อยูใ่นระดบัที ่3 คอื ระดบัสงูกว่ากฎเกณฑส์งัคม (Post Conventional Morality) ซึง่สามารถตดัสนิ
ความถูกต้องเหมาะสมตามกฎเกณฑต่์าง ๆ ของสงัคม แลว้ไตร่ตรองดว้ยตนเองว่าถูกต้อง ผูท้ีส่ามารถ
ตดัสนิความถูกต้องของการกระท าในระดบัสูงน้ีต้องอาศยัปญัญาความคดิระดบัสูง และเป็นผู้ที่ช่างคดิ
ช่างสงัเกต ผูท้ี่จะวพิากษ์กฎเกณฑต่์าง ๆ ได ้ต้องใช้เวลาอกีหลายปี จากเริม่วยัรุ่นจนกระทัง่อายุอย่าง
น้อย 20 ปี จงึจะท าได ้ 
 
 2.3.3 ทฤษฎีทางด้านจิตพิสยัของ แครธโวลและคณะ 
              แครธโวลและคณะ (Krathwohl, Bloom and Masia) ไดล้ าดบัการเกดิลกัษณะนิสยัของ
บุคคล เป็น 5 ขัน้ ดงันี้ (กลุ่มส่งเสรมิการเรยีนการสอนและประเมนิผล. 2548: 4-6) 
   1. ขัน้รบัรู ้(Receiving) เป็นการพฒันาขัน้แรกสุด ขัน้นี้บุคคลจะมคีวามรูส้กึรบัรูต่้อสิง่เรา้
ทีม่ากระทบต่อประสาทสมัผสัของเขา ซึง่แบ่งเป็น 3 ขัน้ยอ่ย คอื 
    1) ขัน้รูต้วั ไดแ้ก่ การสงัเกต รบัรูค้วามแตกต่างของสิง่เรา้ 
    2) ขัน้ตัง้ใจรบั ไดแ้ก่ การมคีวามตัง้ใจฝกัใฝ่ต่อสิง่เรา้เฉพาะอย่างเริม่สะสมความรูห้รอื
ประสบการณ์ในสิง่เรา้เฉพาะอยา่งนัน้แลว้จงึยอมรบั 
    3) ขัน้การเลอืกสรรสิง่ทีร่บัรู ้ไดแ้ก่ การเลอืกรบัเฉพาะอย่าง เช่น สนใจอ่านเฉพาะบาง
เรือ่ง สนใจตอบค าถามเฉพาะบางค าถาม 
   2. ขัน้ตอบสนอง (Responding) เป็นการพฒันาการที่สูงขึน้มาอกีขัน้หนึ่ง ในขัน้นี้บุคคลไม่
เพยีงรบัรูส้ ิง่เรา้เท่านัน้ แต่จะเริม่มปีฏกิริยิาตอบสนองต่อสิง่เรา้ 3 ลกัษณะ คอื 
    1) ขัน้เตม็ใจตอบสนอง เป็นการยนิยอมปฏบิตัติามหลกัการหรอืกฎเกณฑแ์ละยอมรบั
ในสิง่ทีร่บัรูม้า 
    2) ขัน้ตัง้ใจตอบสนอง เป็นขัน้ที่บุคคลเริม่อาสาที่จะเข้าร่วมปฏบิตัิการกบัผู้อื่น และ
อาจมกีารพยายามหลกีเลีย่งไมป่ฏบิตัใินสิง่ทีข่ดักบัสิง่ตนรบัรูม้า 
    3) ขัน้พอใจตอบสนอง เป็นขัน้ที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจ หรือไม่พอใจต่อ
พฤตกิรรม หรอืการแสดงออกของผู้อื่นที่สอดคล้องหรอืขดัแยง้กบัสิง่ที่รบัรูม้า เป็นการเลอืกตอบสนอง
ต่อสิง่เรา้ 
  3. ขัน้เห็นคุณค่า (Valuing) เป็นขัน้ที่บุคคลเริม่เห็นคุณประโยชน์ของสิง่ที่รบัรู้ และสิ่งที่
ตอบสนองแล้ว เขาเริ่มยอมรับสิ่งที่ได้รบัรู้มาว่า สิ่งใดมีความหมายต่อเขาและสิ่งใดไม่มีค่า ไม่มี
ความหมายต่อเขา เขาจะแสดงออกดว้ยพฤตกิรรมต่าง ๆ ตามขัน้ตอนการพฒันายอ่ย คอื   
    1) การยอมรบัค่านิยม  ไดแ้ก่ พยายามเพิม่พูนประสบการณ์ในสิง่เรา้นัน้ ๆ พยายาม
ปฏบิตัติามบ่อยครัง้เขา้ 
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    2) การแสดงความนิยมในค่านิยม ได้แก่ การเข้าช่วยเหลือสนับสนุน ร่วมมือใน
กจิกรรมทีส่่งเสรมิสิง่ทีเ่หน็ดว้ย 
    3) การเขา้ร่วมงาน ได้แก่ การเขา้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เขาเหน็คุณค่า และ
ปฏเิสธ คดัคา้น โตแ้ยง้ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิรอืพฤตกิรรมทีเ่ขาไมเ่หน็คุณค่า 
  4. ขัน้จดัระบบ (Organization) เมื่อบุคคลพฒันาคุณลกัษณะมาถึงขัน้นี้ เขาจะพยายาม
ปรบัตัวเองให้เข้ากับคุณลกัษณะหรอืพฤติกรรมที่เขายอมรบั และจะพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ค่านิยม (Value) ทีเ่ขาเหน็คุณค่าหลาย ๆ อย่างพรอ้ม ๆ กนั พยายามจดัล าดบัค่านิยมเหล่านัน้ และ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่ต่าง ๆ ทีเ่ขายอมรบันัน้ ขัน้น้ีประกอบดว้ยขัน้ยอ่ย 2 ขัน้ คอื  
       1) ขัน้สรา้งความเขา้ใจในค่านิยม เขาจะแสดงออกโดยการเขา้ร่วมกลุ่มอภปิราย ร่วม
สรา้งแนวคดิ เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมนัน้ ๆ   
       2) ขัน้สร้างระบบค่านิยม เขาจะพยายามชัง่น ้ าหนักค่านิยมต่าง ๆ เขายอมรับ 
จดัล าดบัค่านิยมเหล่านัน้ สร้างแผน สร้างกฎเกณฑ ์ให้สอดคล้องกบัสิง่ที่เขายอมรบั และระบบที่เขา
สรา้งขึน้ แลว้น าไปใชก้บัตวัเอง หรอืพยายามชกัชวนใหผู้อ้ื่นยอมรบักบัระบบนัน้ 
  5. ขัน้เกิดกิจนิสยั (Characterization) เป็นพฒันาการที่ต่อจากขัน้จดัระบบซึ่งเป็นการ
เริม่ต้นของการวางตวั หรอืการยอมรบัสิง่ทีบุ่คคลเหน็คุณค่ามาเป็นลกัษณะเฉพาะตวั กล่าวคอื เมื่อการ
จดัระบบส าหรบัตวัเองเขา้รปูเขา้รอยแลว้ บุคคลกจ็ะยดึถอืระบบทีจ่ดันัน้เป็นของตนเอง แลว้ปฏบิตัหิรอื
ยดึถอืต่อไปจนเกดิเป็นการแสดงออกโดยอตัโนมตั ิหมายความว่า เมื่อใดกต็ามทีเ่ขาอยู่ในสถานการณ์ที่
ต้องตอบสนองต่อสิง่เรา้ เขากจ็ะตอบสนองในรปูแบบทีค่งเสน้คงวาจนจดัไดว้่าเป็นลกัษณะประจ าตวัของ
เขาในทีสุ่ด ขัน้เกดิกจินิสยัสามารถแบ่งเป็นขัน้ยอ่ย 2 ขัน้ คอื 
    1) ขัน้สรา้งขอ้สรุป ไดแ้ก่ การพยายามปรบัปรุงระบบจนอยู่ในขัน้สมบูรณ์ในตวั ตาม
แนวหรอืระบบทีต่นเองตอ้งการ      
    2) ขัน้กิจนิสยั ได้แก่ การแสดงออกอย่างสม ่าเสมอจนได้รบัการยอมรบัจากวงการ
หรอืหมูค่ณะว่าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเขา ซึง่เป็นเครือ่งแสดงถงึการเกดิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
  ดงันัน้ อาจสรุปได้ว่า พฒันาการทางด้านการเรยีนรู้ที่เป็นหลกัในการวดัพฒันาการทาง
จรยิธรรม มกีารพฒันาเป็นล าดบัขัน้ตอน และท าเป็นประจ าจนเกดิเป็นลกัษณะนิสยัที่เป็นคุณลกัษณะ
เฉพาะตวับุคคล ซึ่งคุณลกัษณะดงักล่าวอาจเกิดขึน้ได้ในแต่ละคนไม่เท่ากนั ดงันัน้จงึมแีนวคดิในการ
พฒันาคุณลกัษณะในระดบัต่าง ๆ ทัง้ในสงัคมและสถานศกึษา 
 
        2.4 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
     ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นัน้ ได้มนีักวิจยั นักการศึกษา และ
สถาบนัต่าง ๆ เสนอแนวคดิว่า การพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ไม่ควรใช้การเพิม่โปรแกรมหรอื
กิจกรรมเข้าไปในโรงเรยีน หากแต่ควรแปรเปลี่ยนวฒันธรรมของโรงเรยีนในการด าเนินชวีิต (คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 2551) ในขณะทีน่ักการศกึษาท่านอื่น ๆ ไดเ้สนอใหจ้ดัการเรยีนรู้
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ให้กับเด็ก โดยจดัเป็น “ศูนย์คุณลกัษณะศึกษา” เพื่อการศึกษาและสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนา
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีน แนวคดิดงักล่าวเน้นการพฒันาการรูคุ้ณธรรมจรยิธรรมทัง้ทาง
สตปิญัญา และทางดา้นจติใจของผูเ้รยีนดว้ย 
 2.4.1 แนวปฏิบติัในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
    หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพฒันาผู้เรยีนให้มี
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ทัง้ 8 ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข ใน
ฐานะเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก ในการพฒันาผู้เรยีนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์จ าเป็นต้องอาศยัการ
บรหิารจดัการและการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ครูผู้สอน ครูประจ าชัน้ ผูป้กครอง และชุมชนต้องร่วมมือกนัปลูกฝงัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
ใหเ้กดิขึน้แก่ผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่อง จงึตอ้งพจิารณาถงึกจิกรรมต่าง ๆ ทีส่ถานศกึษาก าหนดใหจ้ดัขึน้ แลว้
ส่งผลต่อการพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ซึ่งอาจด าเนินการพฒันาด้วยวธิกีารต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี้ เช่น 
  1. บรูณาการในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระ กจิกรรมทีส่อดแทรกเขา้กบัหลกัสูตร
การจดัการเรยีนการสอนตามปกติ เพื่อพฒันาคุณลกัษณะของเด็กให้ได้เรยีนรู้ และพฒันาตนเองจาก
กิจกรรมการเรยีนรู้ และพฒันาตนเองจากกิจกรรมการเรยีนรู้หรอืประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ 
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื  การแสดงบทบาทสมมตุ ิกจิกรรมทีเ่น้นความคดิสรา้งสรรค ์ และกลยุทธ์
ต่าง ๆ ในการแกป้ญัหาความขดัแยง้ทีเ่กดิระหว่างบุคคล 
 2. จดัในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เป็นการจดักจิกรรมทีจ่ดันอกเหนือจากหลกัสูตร ไม่ยดึ
ติดกบัเนื้อหาวิชา แต่ช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรหรอืส่งเสรมิคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของ
นกัเรยีน และเป็นกจิกรรมทีท่ าอยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ 
 3. จดัโครงการเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ซึ่งต้องจดัให้เป็นประจ าเพื่อ
กระตุน้ใหเ้กดิการปฏบิตัทิีเ่ป็นประจ าจนเป็นนิสยั 
  4. ปลูกฝงัคุณลกัษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจวตัรประจ าวนั  กิจกรรม
ดังกล่าวมกัเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง หรือการให้สัญญากับตนเองหรือ
สาธารณชนในการพฒันาตนเอง  
 การน าคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ไปพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลนัน้  
สถานศึกษาต้องมคีวามเข้าใจเกี่ยวกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์อย่างชดัเจน โดยต้องพจิารณาจาก
นิยาม ตวัชีว้ดัพฤตกิรรมบ่งชี ้ และเกณฑก์ารให้คะแนนของคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (ส านักวชิาการ
และมาตรฐานการศกึษา. 2551) 
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 2.4.2 แนวทางการด าเนินการพฒันาผูเ้รียนให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบั
สถานศึกษา 
    การพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สถานศึกษาควรด าเนินการ                               
โดยคณะกรรมการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องสถานศกึษา อาจเป็นชุดเดยีวกบัคณะกรรมการ
ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ในกรณีสถานศกึษาขนาดเลก็อาจจะใหค้รผููส้อน ครปูระจ าชัน้/ ครูที่
ปรกึษาเป็นผู้รบัผดิชอบในการพฒันา ทัง้นี้ให้สถานศกึษาแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการพฒันาและ
ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องสถานศกึษา โดยมหีน้าที ่ดงันี้ 
   1. ศกึษานิยาม ความหมาย และพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ทัง้ 8
ประการ  
    2. วเิคราะหต์วัชีว้ดั และพฤตกิรรมบ่งชี ้เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนั
พงึประสงคแ์ต่ละคุณลกัษณะ 
    3. ศกึษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรยีนรายบุคคลก่อนการพฒันา เพื่อก าหนดแนวทางการ
พฒันาใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
   4. สรา้งหรอืเลอืกเครือ่งมอืในการวดัและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
    5. ก าหนดวตัถุประสงค์ และวธิกีารพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ให้สอดคล้องกบั
พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีต่อ้งการพฒันา 
    6. ด าเนินการพฒันาผูเ้รยีนตามแนวทางทีก่ าหนดไว ้และประเมนิผูเ้รยีนเป็นระยะ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบความกา้วหน้า 
 7. ด าเนินการประเมนิผูเ้รยีนหลงัการพฒันาและสรปุผลการประเมนิ 
    8. รายงานผลการพฒันาต่อผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 จากแนวคดิดงักล่าว สรุปได้ว่าในการด าเนินการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 
ครูผู้สอนสามารถใช้เทคนิคและวธิกีารที่หลากหลาย เช่น การจัดกจิกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
เสริม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม การแสดงบทบาทสมมุติ การเล่านิทาน การใช้
สถานการณ์จ าลอง หรอืจะจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยอาศยัแนวทางการสอนแบบพุทธวธิ ีเช่น 
วธิกีารคดิแบบโยนิโสมนสกิาร เป็นต้น นอกจากนี้ยงัสามารถใช้แนวทางของนักวชิาการตะวนัตก เช่น 
การท าความกระจา่งในค่านิยม การพฒันาจรยิธรรม โดยการใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรม ฯลฯ กไ็ด้ ซึง่ในการ
วจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัไดศ้กึษาเหน็ถงึความส าคญัและความจ าเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์ห้
เกดิขึน้กบัผู้เรยีน ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกคุณลกัษณะอนัพงึประสงคจ์ านวน 4 ขอ้ มาศกึษาและใช้ในการวจิยั
ครัง้น้ี ไดแ้ก่ ความมวีนิยั ความใฝเ่รยีนรู ้ความมุง่มัน่ในการท างาน และความซื่อสตัยส์ุจรติ  
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3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ศึกษาผลงานวจิยัที่เกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงาน เพื่อ
พฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 3.1 งานวิจยัในประเทศ 
             บุญทอม บุญยรตัน์ (2547) ได้ศกึษาการด าเนินการตามแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ของนักเรยีนในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามหาสารคาม 
เขต 2 ผลการวจิยัพบว่า การด าเนินการตามแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีน 
ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก  
  วโิรจน์ วภิาสมงคล (2547) ไดศ้กึษาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนชัน้ ป. 3 และป. 
6 โรงเรยีนวดัเกาะกลอย สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า 1. 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรยีนชัน้อยู่ในระดบัมาก  2.เปรยีบเทยีบคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนักเรยีน โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิและดา้นความเมตตากรุณา  แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.5 ส่วนดา้นอื่น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ 
  รตัตกิาล  สุทธสิวสัดิกุ์ล (2547) ไดศ้กึษาการพฒันาทกัษะดา้นค าศพัท์ภาษาองักฤษของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โดยใชก้ารสอนแบบโครงงาน ผลการวจิยัพบว่า เมื่อใชก้จิกรรมโครงงาน
เข้ามาประกอบการพัฒนาทักษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนมีทักษะด้านค าศัพท์
ภาษาองักฤษ 
  สมพศิ  พลูเจรญิ (2547) ไดศ้กึษาการพฒันาความสามารถทางการเขยีนภาษาองักฤษของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดยการใชโ้ครงงาน พบว่า ความสามารถทางการเขยีนภาษาองักฤษอยู่
ในระดบัด ีและผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีนการสอนโดยใชโ้ครงงาน 
  สุเมตตา งามชัด(2548) ได้ศึกษาผลการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานที่มีต่อ
ความสามารถดา้นการคดิของนักเรยีนช่วงชัน้ที ่2 (ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4) โรงเรยีนบา้นหลุบคา สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชยัภูม ิเขต 2 พบว่า การสอนภาษาองักฤษแบบโครงงานท าใหน้ักเรยีนมี
ความสามารถในดา้นการคดิสงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  วรนุช กมลรตัน์ (2549) ไดศ้กึษาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่3 โรงเรยีนวดัชยัมงคลทีใ่ชส้ื่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษชุด Projects: Play & Learn. ผูว้จิยัมคีวามมุ่ง
หมายเพื่อศกึษาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ดา้นความรบัผดิชอบและดา้นความร่วมมอืในการท างานใน
ชัน้เรยีนวิชาภาษาองักฤษนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรยีนด้วยสื่อการเรยีนรู้ภาษาองักฤษชุด 
Projects: Play & Learn ผลการศกึษา ปรากฏว่า 1) คุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นความรบัผดิชอบใน
การท างานสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 2) คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ดา้นความรว่มมอืในการท างานของนกัเรยีน สงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั .05 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=บุญทอม%20%20บุญยรัตน์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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  สริพิร ศรสีมวงษ์ (2549) ได้ท าการวิจยัเรื่องการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงานเพื่อพฒันา
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 5 โรงเรยีนอสัสมัชญั แผนกประถม ผลการวจิยัพบว่า 1) การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานสามารถ
พฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของนักเรยีนสูงขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ 
2) การจดัการเรยีนรู้แบบโครงงานสามารถพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรยีน อันได้แก่ 
ทกัษะการคดิ ทกัษะการแสวงหาความรู ้คุณลกัษณะความรบัผดิชอบ คุณลกัษณะความร่วมมอืสามคัค ี
คุณลกัษณะการกลา้แสดงอออกสงูขึน้ 
  ขนิษฐา นาคน้อย (2550) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานของที่มี ต่อ
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 พบว่า ภายหลงั
การจดัการเรยีนรูด้้วยโครงงาน นักเรยีนมคีวามสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารเพิม่ขึ้น 
นักเรยีนมคีวามพงึพอใจในการเรยีนภาษาองักฤษ และนักเรยีนมพีฤติกรรมกล้าแสดงออกในการใช้
ภาษาองักฤษเพิม่ขึน้ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
  อนงค์ จนัใด (2550) ได้ศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัด 
กรุงเทพมหานคร ไดผ้ลการวจิยัดงันี้ 1) คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรยีนทีก่ าหนดโดยโรงเรยีน
สงักดักรุงเทพมหานครม ี21 คุณลกัษณะ ซึ่งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่โรงเรยีนส่วนใหญ่ก าหนดคอื 
ความรบัผดิชอบรองลงมาคอื มวีนิัย ใฝ่เรยีนรู ้ซื่อสตัย ์และมสีุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดตีามล าดบั 
และ 2) เหตุผลความรบัผดิชอบของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรยีนน าร่องและโรงเรยีน
เครอืข่ายฯ กบันักเรยีนในโรงเรยีนทัว่ไปมรีะดบัเหตุผลอยู่ในระดบัก่อนเกณฑช์ัน้ยดึหลกัการแสวงหา
รางวลั ส่วนความรบัผดิชอบของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนน าร่องและโรงเรยีนเครอืข่ายฯ 
กับนักเรียนในโรงเรียนทัว่ไป มีระดับเหตุผลอยู่ในระดับท าตามกฎเกณฑ์ขัน้หลกัการท าตามผู้อื่น
เหน็ชอบ 
  พมิลพรรณ  หริณัยเอกภาพ (2552) ได้ศึกษาการพฒันาการตูนแอนนิเมชัน่เสรมิสร้าง
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์8 ประการ ส าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที ่1 พบว่า 1) นักเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์8 ประการ หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทีร่ะดบั .05  และ 2) นักเรยีนที่
เรยีนด้วยการ์ตูนแอนนิเมชัน่เสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 8 ประการ มคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 
  
         3.2 งานวิจยัในต่างประเทศ 
           วลิเลี่ยม (Williams. 1998) ได้ศกึษาการประเมนิผลการเรยีนของนักเรยีนระดบัชัน้ธยม
ศึกษาที่เรยีนจากโครงงาน ผลการศึกษา คือ นักเรยีนมสี่วนร่วมในโครงงาน นักเรยีนมโีอกาสได้ท า
กิจกรรมที่มจีุดมุ่งหมาย และเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรยีนอยู่ ท าให้เกิดความเข้าใจได้ดีขึ้น ส่วนในการ
ทดสอบแบบเก่าไมส่ามารถวดัประเมนิผลการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเท่าวธิขีองโครงงาน 
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  ทอรพ์ (Thorp. 1997: 289) ไดท้ าการวจิยัการทดลองใชโ้ครงงานกบันกัเรยีนมหาวทิยาลยัปี
ที ่1 ผลการวจิยัพบว่า การใหน้ักเรยีนท าโครงงาน ช่วยใหผู้เ้รยีนพฒันาการตระหนักในความรบัผดิชอบ 
ความเชื่อมัน่ในตนเอง และการพฒันาการทางด้านการศกึษาและการเรยีนรูข้องนักเรยีน โดยภาพรวม
การท าโครงงานประสบผลส าเรจ็ และช่วยลดบทบาทครูใหเ้ป็นผูช้่วยเหลอื แนะน าเพื่อใหน้ักเรยีนมกีาร
ตดัสนิใจของตนเอง มอีสิระในการเรยีนรู ้
  คราซิค (Krajcik.1994) กล่าวถึง ผลของการศึกษารูปแบบของการเรยีนการสอนแบบ
โครงงานว่า โครงงานเป็นการพฒันาความคดิรวบยอด อีกทัง้ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกิดทกัษะการเรยีนรู้
โดยเฉพาะทกัษะในการท างานรว่มกนั หรอืทีเ่รยีกว่า มนุษยส์มัพนัธท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
  การด์เนอร ์(Gardner. 1983) ได้พสิูจน์แล้วว่า คนเราจะเรยีนรูไ้ด้ดทีี่สุดเมื่อมกีารลงมอื
ปฏบิตัิจรงิ การศกึษาภาพกลไกในสมองพบว่าสมองจะท างานมากขึน้เมื่อผู้เรยีนได้มกีารแก้ปญัหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทีท่้าทายความอยากรูอ้ยากเหน็ การแก้ปญัหาต้องอาศยักระบวนการทีห่ลากหลาย 
จงึเป็นการส่งเสรมิให้ปญัญาเพิม่พูนขึ้นด้วย ปญัญาที่เกดิจากกระบวนการน้ีจะส่งผลให้ชิ้นงานที่ได้มี
ระดบัสงูกว่าเพยีงความรูค้วามจ าเท่านัน้ 
  จากงานวจิยัที่กล่าวมาข้างต้น จงึอาจสรุปได้ว่า การจดัการเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นการ
จดัการเรยีนรูท้ี่เน้นการเรยีนรู้จากการปฏบิตัจิรงิ ท าให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้ด้ วยตนเอง เกดิทกัษะ
ทางความคดิ ทกัษะทางกาย ซึง่ทกัษะเหล่านี้จะน าผูเ้รยีนไปสู่การเป็นผูเ้รยีนทีพ่ึง่ตนเองได้   
  จากแนวคิดการจดัการเรยีนการสอนดงักล่าว ผู้วิจยัจงึได้น าแนวคิดด้านการสอนแบบ
โครงงาน ของ ฟิลลปิส์, เบอรว์ูด และดนัฟอรด์ (2544) ทีเ่น้นการพฒันาผู้เรยีนโดยองคร์วม (Holistic 
learner) แนวคดิของวลิเลีย่ม (Williams. 1998) และแนวทางการวดัผลประเมนิผลคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ของ ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร (2546) มาใช้เป็นแนวทางและหลกัในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน โดย
ประกอบกบัสื่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษชุด Projects: Play & Learn (กรมวชิาการ. 2547) มาใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนต่อไป 
 



30 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
  การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมุง่ศกึษาเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน เพื่อพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ ในชัน้เรยีนวชิาภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  5 โรงเรยีนวดัจนัทร์
ประดษิฐาราม ทัง้นี้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ระยะเวลาในการวจิยั 
3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4. วธิดี าเนินทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
          1.  ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอืนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัจนัทรป์ระดษิฐา
ราม ส านกังานเขตภาษเีจรญิ สงักดักรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2553 จ านวน 293 คน ซึง่จดัชัน้เรยีน
แบบคละความสามารถ (โรงเรยีนวดัจนัทรป์ระดษิฐาราม. 2553) 
           2. กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 
ส านักงานเขตภาษีเจรญิ สงักดักรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2553 ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงจาก
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีผู่ว้จิยัไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ 1 หอ้งเรยีน จ านวน 40 คน  
 
ระยะเวลาในการวิจยั 
 ด าเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยใช้เวลาในการทดลอง 6 สปัดาห ์
สปัดาหล์ะ 3 คาบ คาบละ 60 นาท ีจ านวนทัง้สิน้ 18 คาบ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมผูเ้รยีน 
3. เกณฑก์ารประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
4. แบบประเมนิตนเองของผูเ้รยีน 
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         วธิกีารสรา้งเครือ่งมอืเพื่อใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการ ดงันี้ 
          1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   
           แผนการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงาน เป็นแผนที่ผู้วิจยัได้ยดึหลักการสอนแบบโครงงานโดย
พจิารณาจากบทความ เอกสารงานวจิยัและหนังสอืทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทฤษฎแีละหลกัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
จากหนังสอื โครงงานภาษาองักฤษกบัเดก็ ของ ฟิลปิ ไดแอน, เบอรว์ูด ซาร่า, และเฮเลน ดนัฟอรด์ ซึ่ง
แปลโดย เฉลยีวศร ี พิบูลชล แนวทางการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงาน ของ วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ ์
หนังสอืโครงงานภาษาองักฤษ (Projects) ของไซมอน ไฮนส ์(Simon Haines. 2002) ซึง่แปลและเรยีบ
เรยีงโดย มลัลิกา พงศ์ปรติร และศรภีูม ิอัครมาส  คู่มอืครูสาระการเรยีนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่ 5 แบบเรยีน Projects : Play & Learn (กรมวชิาการ. 2547) แลว้น ามาจดัท าแผนการ
จดัการเรยีนรู ้ แล้วน าเนื้อหามาจดัท าแผนการเรยีนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ครงงานรายคาบ คาบละ  
60  นาท ี และก าหนดเนื้อหาทัง้หมด  5 โครงงาน  ไดแ้ก่ 
 โครงงานที ่ 1 “Who am I?” Letter 
 โครงงานที ่ 2 A Bookmark for Your Buddy 
 โครงงานที ่ 3 Our Housework Graph 
 โครงงานที ่ 4 A Shop Book 
 โครงงานที ่ 5 A Price Book 
 ซึง่ขัน้ตอนในการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 1.1 ศึกษาหลกัสูตร จุดหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน ตวัชี้วดั สาระ 
มาตรฐานการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศช่วงชัน้ที่ 2 (ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5) จากการจดัการเรยีนรูก้ลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551  
 1.2 ศกึษาการสอนตามแนวการสอนแบบโครงงานจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 1.3 ศกึษารายละเอยีดเนื้อหาทีจ่ะน ามาจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยพจิารณาจากบทความ 
เอกสารงานวิจยัและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและหลกัการเรยีนรู้แบบโครงงาน แล้วน ามาจดัท า
แผนการจดัการเรยีนรูจ้ านวน 5 โครงงาน ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น โดยมขีัน้ตอนการสอน 
ดงัต่อไปนี้ 
  1.3.1 ขัน้ก่อนโครงงาน (Pre – project stage) เป็นการเตรยีมตวัผูเ้รยีนในดา้นภาษา ซึง่
แบ่งเป็น 
      ก.ขัน้น าเสนอ (Presentation) เป็นขัน้กระตุ้นความสนใจ โดยน าเสนอภาษาในบรบิท
ทีห่ลากหลาย เช่น เพลง บทพดู เกม นิทาน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูภ้าษาโดยเฉพาะทีเ่กี่ยวกบัการปฏบิตัิ
โครงงาน และเขา้ใจความสมัพนัธข์องภาษากบัชวีติจรงิ รวมทัง้แนะน าทกัษะทีจ่ะน ามาใชใ้นโครงงาน เช่น 
การสมัภาษณ์ การจดบนัทกึ อนัน าไปสู่การวางแผนและก าหนดขอบเขตของโครงงาน และขัน้ตอนการท า
โครงงาน ทกัษะทางทีจ่ะฝึกฝนในขัน้น้ี คอื การพดู การฟงั 
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      ข. ขัน้ฝึก (Practice)  เป็นการใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กใชภ้าษาในรปูของกจิกรรมทีส่นุกสนาน
เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการเรยีน เช่น เกมฝึกภาษา การแสดงบทบาทสมมตุ ิ
   1.3.2 ขัน้ด าเนินโครงงาน (While – project stage) ขัน้นี้ผูเ้รยีนจะได้ลงมอืปฏบิตั ิโดยน า
ภาษาที่เรยีนไปใช้ (Production) บูรณาการกบัทกัษะและสาระการเรยีนรูอ้ื่น ๆ ในรูปของกจิกรรมหรอื
หวัขอ้ทีม่กีารก าหนดชิน้งาน และล าดบัการปฏบิตังิานอย่างชดัเจน โดยผูเ้รยีนเป็นผูก้ระท าสิง่ต่าง ๆ ดว้ย
ตนเอง และครมูบีทบาทเป็นเพยีงผูอ้ านวยความสะดวก ซึง่ผลงานทีน่ ามาเสนออยู่ในรปูแบบทีห่ลากหลาย 
เช่น การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว การน าเสนอข่าวสารหรอืสาระความรูแ้ละนิทานเรื่องเล่า ตามลกัษณะ
ของโครงงานผ่านทกัษะการพดู 
 1.3.3 ขัน้หลงัโครงงาน (Post – project stage) เป็นขัน้ตอนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ซึง่
แบ่งเป็น 
    ก. การประเมินตนเอง ทัง้ในส่วนของผู้เรียนและครูผู้สอน โดยผู้เรียนอาจแสดง
ความรูส้กึและยอ้นคดิไตรต่รอง หรอืสะทอ้นความคดิ (Reflect) เพื่อประเมนิและปรบัปรงุงานทีท่ าไป 
     ข. การประเมินเพื่อนในช่วงของการประเมินผลโครงงาน ทัง้ในส่วนของทักษะ 
กระบวนการ (Process) คอื ตัง้แต่เริม่ต้นโครงงาน จนกระทัง่ส าเรจ็โครงงานที่วางไว้ โดยใช้เกณฑ์
ประเมนิเดยีวกนั 
 1.4 น าแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่สร้างเสรจ็แล้วไปให้อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์และ
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจแกไ้ขและน ามาปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ 
  
        2. แบบประเมินพฤติกรรมผูเ้รียน   
           เป็นแบบประเมนิทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เพื่อบนัทกึและประเมนิพฤตกิรรมผูเ้รยีนทัง้ก่อนเรยีน ระหว่าง
เรยีน ซึ่ง ณ ที่นี้หมายถึงหลงัการท าโครงงานย่อยแต่ละชิ้น ซึ่งผู้วจิยัได้ด าเนินการสร้างเครื่องมอืตาม
ขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 2.1 ศึกษาแบบประเมนิพฤตกิรรมผู้เรยีนจากงานวจิยัของ วรนุช กมลรตัน์ (2549: 62-63) 
ขนิษฐา นาคน้อย (2550) สริพิร ศรสีมวงษ์ (2549) สมุดรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนรายบุคคล 
ชัน้ประถมศกึษาดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ฝ่ายวชิาการ โรงเรยีนวดัจนัทร ์   ประดษิฐาราม. 2553) 
คู่มอืครูสาระการเรยีนรูภ้าษาองักฤษจากสื่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษชุด Projects: Play & Learn ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 (กรมวชิาการ. 2546) 
 2.2 สรา้งแบบประเมนิพฤตกิรรมผูเ้รยีน บนัทกึความถี่ของพฤตกิรรม โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
 2.3 น าแบบประเมนิพฤตกิรรมผูเ้รยีนทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ และผูเ้ชีย่วชาญ
ตรวจแกไ้ข  
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           3. เกณฑก์ารประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
              ในการสรา้งเกณฑก์ารประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ตาม
ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้  
            3.1 ศึกษาตวัอย่างเกณฑก์ารประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ จากหนังสอืแนวทางการ
พฒันา การวดัและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ของส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร (2551) งานวจิยัของ วรนุช กมลรตัน์ (2549) สริพิร ศรสีมวงษ์ (2549) 
และการวดัและประเมนิผลจากคู่มอืครสูาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ Projects: Play & Learn ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 ของกรมวชิาการ (2546) การพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ของ ฆนทั ธาตุทอง (2552) 
 3.2 สรา้งเกณฑก์ารประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์4 ดา้น  
    1.  คุณลกัษณะดา้นความซื่อสตัย ์
   2.  คุณลกัษณะดา้นความมวีนิยั 
      3.  คุณลกัษณะดา้นความใฝเ่รยีนรู ้
      4.  คุณลกัษณะดา้นความมุง่มัน่ในการท างาน 
 พฤติกรรมการแสดงออกทัง้  4 ด้าน ตามที่ระบุในแบบประเมนิ ทัง้นี้มรีะดบัคะแนนการ
ประเมนิตามสภาพความเป็นจรงิ ดงันี้ 
   3 หมายถงึ    ปฏบิตัเิป็นประจ า 
   2 หมายถงึ  ปฏบิตัเิป็นบางครัง้ 
   1 หมายถงึ  ปฏบิตัน้ิอย 
   0 หมายถงึ  มพีฤตกิรรมไมช่ดัเจน หรอืไมม่หีลกัฐานทีน่่าเชื่อถอื 
 3.3 น าเกณฑ์การประเมนิคุณลกัษณะที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และ
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจแกไ้ขและน ามาปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ 
 
        4. แบบประเมินตนเองของผูเ้รียน 
          เป็นแบบประเมนิที่ผู้เรยีนใช้ในการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของตนเองในชัว่โมงเรยีน
ภาษาองักฤษทุกชัว่โมง ในการสรา้งแบบประเมนิตนเองของผูเ้รยีนนัน้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงันี้ 
          4.1 ศกึษาแบบประเมนิตนเองของ อตกิานต ์ทองมาก (2552) รตัตกิาล สุทธสิวสัดิกุ์ล (2547) 
          4.2 สรา้งแบบประเมนิตนเองดา้นความซื่อสตัย ์ความมุ่งมัน่ในการท างาน ความมวีนิัย และความ
ใฝเ่รยีนรู ้  
          4.3 น าแบบประเมนิตนเองที่สรา้งขึน้ส่งอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์และผูเ้ชีย่วชาญตรวจแก้ไข 
และน ามาปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ 
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วิธีด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลู 
1. ครผููส้อนด าเนินการวดัคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนด้วยแบบประเมนิคุณลกัษณะ

อนัพงึประสงค ์4 ดา้น คอื ดา้นความซื่อสตัย ์ดา้นความมวีนิัย ดา้นความใฝ่เรยีนรู ้และดา้นความมุ่งมัน่
ในการท างาน ก่อนท าการทดลอง 

2. นกัเรยีนประเมนิตนเองคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนดว้ยแบบประเมนิคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค ์4 ดา้น คอื ดา้นความซื่อสตัย ์ดา้นความมวีนิัย ดา้นความใฝ่เรยีนรู ้และดา้นความมุ่งมัน่
ในการท างาน ก่อนท าการทดลอง 

3. ด าเนินการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นเวลา 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 คาบ เป็นเวลา  18  
คาบ และใหน้กัเรยีนท าโครงงานทัง้หมด 5 โครงงาน โดยครบูนัทกึพฤตกิรรมคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนักเรยีน และให้นักเรยีนประเมนิตนเองด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์หลงัเสรจ็โครงงานแต่ละ
โครงงาน ในระหว่างนักเรยีนประเมนิตนเอง ครตูคีวามเกณฑก์ารประเมนิแต่ละขอ้ให้สอดคลอ้งกบัการ
ท าโครงงานแต่ละโครงงาน และใหน้กัเรยีนประเมนิตนเองไปพรอ้มกนั 

4. เมื่อทดลองครบ 6 สปัดาห์แล้ว น าผลคะแนนจากการบนัทกึพฤตกิรรมคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคแ์ละแบบประเมนิตนเองของนกัเรยีนทีไ่ดม้าจดักระท าและวเิคราะหข์อ้มลู 
 
การจดักระท าและวิเคราะหข้์อมลู 

1. แปลความหมายค่าเฉลี่ย  โดยใช้ความหมายของค่าเฉลี่ยเกณฑก์ารประเมนิคุณลกัษณะ 
ดงัต่อไปนี้ 
 คะแนน  2.5 – 3.0 ระดบัคุณภาพ  ดเียีย่ม (3) 
 คะแนน  1.5 – 2.4 ระดบัคุณภาพ  ด ี (2) 
 คะแนน  1.0 – 1.4 ระดบัคุณภาพ  ผ่าน (1) 
 คะแนน  0 – 0.9 ระดบัคุณภาพ  ไมผ่่าน (0) 

2. เปรยีบเทยีบระดบัคะแนนคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนก่อน และหลงัการทดลอง 
หลงัจากแปลความหมายของค่าเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากแบบบนัทกึพฤตกิรรมคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ และแบบ
ประเมนิตนเองดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน  

 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบ (โปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS) มดีงันี้ 

1. คะแนนเฉลีย่ (Means) 
2. ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3. ทดสอบค่าท ี(t-test แบบ Dependent Samples) ซึง่ใชท้ดสอบสมมตุฐิานในการวจิยั 
4. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของแต่ละโครงงานโดยดว้ย One-Way ANOVA 

  



บทท่ี 4 
การวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนั
พงึประสงค ์ในชัน้เรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัจนัทรป์ระดษิฐา
ราม ไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้  
 ตอนที่ 1 ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ทัง้ 4 ด้านของนักเรยีนก่อนและหลงัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานโดยครปูระเมนิ 
 ตอนที ่2 การเปรยีบเทยีบระดบัคะแนนคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้ 4 ดา้นของนักเรยีนก่อน
และหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานโดยครปูระเมนิ 
 ตอนที ่3 การเปรยีบเทยีบระดบัคะแนนคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนหลงัการจดัการ
เรยีนรูแ้บบโครงงาน ทัง้ 5 โครงงาน โดยครปูระเมนิ 
 ตอนที่ 4 ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ทัง้ 4 ด้านของนักเรยีนก่อนและหลงัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานโดยนกัเรยีนประเมนิตนเอง 
 ตอนที ่5 การเปรยีบเทยีบระดบัคะแนนคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้ 5 ดา้นของนักเรยีนก่อน
และหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานโดยนกัเรยีนประเมนิตนเอง 
 ตอนที ่6 การเปรยีบเทยีบระดบัคะแนนคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนหลงัการจดัการ
เรยีนรูแ้บบแบบโครงงาน ทัง้ 5 โครงงาน โดยนกัเรยีนประเมนิตนเอง 
 ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มลูคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความซื่อสตัย ์ ดา้น
ความมวีนิัย  ด้านความใฝ่เรยีนรู ้ด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน โดยแต่ละคุณลกัษณะก าหนดเป็น 4 
ระดบั โดยใชค้วามหมายของค่าเฉลีย่เกณฑก์ารประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 
 คะแนน  2.50 – 3.00 ระดบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ดเียีย่ม     (3)  
 คะแนน  1.50 – 2.49 ระดบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ด ี           (2)  
 คะแนน  1.00 – 1.49 ระดบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  ผ่าน        (1) 
 คะแนน      0 – 0.99 ระดบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์   ไมผ่่าน     (0) 
 
           ตอนท่ี 1  ผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ทัง้ 4 ด้านของนักเรียนก่อนและหลงั
เรียนแบบโครงงานโดยครปูระเมิน 
         ผูว้จิยัไดท้ าการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนก่อนและหลงัทดลองแต่ละ
โครงงาน ดงันี้ 

1. ก่อนการทดลองผู้วิจยัได้บนัทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยแบบสังเกต
พฤตกิรรมคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความซื่อสตัย ์ดา้นความ       มี
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วนิยั ดา้นความใฝเ่รยีนรู ้ดา้นความมุง่มัน่ในการท างาน และน าผลการบนัทกึดงักล่าวมาวเิคราะห ์โดยใช้
เกณฑค์ุณลกัษณะอนัพงึประสงคม์าใช ้ผลปรากฏดงัตาราง 2  
 
ตาราง 2 ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้ 4 ดา้นของนกัเรยีนก่อนเรยีนแบบ 
       โครงงานโดยครปูระเมนิ 
 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ระดบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
ด้านความซ่ือสตัย ์   
1.ประพฤตตินดว้ยความซื่อตรง 2.10 ด ี
2.ไม่น าสิง่ของของเพื่อนมาเป็นของตนเอง 2.05 ด ี
3.ไมล่อกผลงานเพื่อน 1.68 ด ี
4.ไมพ่ดูโกหก 1.95 ด ี

 รวมด้านความซ่ือสตัย ์ 1.94 ดี 
ด้านความมีวินัย     
5.ปฏบิตัติามขอ้ตกลงของหอ้งเรยีน 1.85 ด ี
6.เขา้เรยีนตรงตามเวลา 1.90 ด ี
7.ส่งงานก่อนหรอืตรงตามเวลานดัหมาย 1.68 ด ี
8.จดัท าชิน้งานดว้ยความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 1.63 ด ี

รวมด้านความมีวินัย 1.76 ดี 
ด้านความใฝ่เรียนรู้     
9.ตัง้ใจเรยีน แสดงความคดิเหน็ในเรือ่งทีเ่รยีน 1.80 ด ี
10.มสี่วนรว่มในการท ากจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมาย 1.90 ด ี
11.ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อหาค าตอบและความรู ้ 1.95 ด ี
12.สรุปและแลกเปลีย่นความรูก้บัเพื่อนดว้ยความเตม็ใจ 2.03 ด ี

รวมด้านความใฝ่เรียนรู้ 1.92 ดี 
ด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน     
13.กระตอืรอืรน้ต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 1.85 ด ี
14.ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 1.83 ด ี
15.รูจ้กัปรบัปรงุและพฒันาการท างานของตนเอง 1.83 ด ี
16.พากเพยีรท างานจนประสบผลส าเรจ็ตามทีก่ าหนด 1.85 ด ี

รวมด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน 1.84 ดี 
รวม 1.87 ดี 
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        จากตาราง 2 ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ทัง้ 4 ด้าน ของนักเรยีนก่อนการจดัการ
เรยีนรูแ้บบโครงงานโดยครูประเมนิ พบว่า ระดบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ของนักเรยีนโดยเฉลี่ยทุก
ด้าน อยู่ในระดบัดี ค่าเฉลี่ยรวมทัง้ 4 ด้าน เท่ากับ 1.87 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ด้านความซื่อสตัย์ มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.94 รองลงมา คอื ด้านความใฝ่เรยีน รู้มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 1.92 ดา้น ความมุง่มัน่ในการท างาน มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 1.84 และต ่าทีสุ่ด คอื ดา้นความ
มวีนิยั มคี่าเฉลีย่ 1.76  
       2. หลงัทดลองจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจยัได้บนัทึกผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์จากนัน้น าผลการบนัทกึมาวเิคราะหข์อ้มลู ผลปรากฏดงัตาราง 3 

  
ตาราง 3 ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้ 4 ดา้นของนกัเรยีนหลงัเรยีนแบบ 

โครงงานโดยครปูระเมนิ จ าแนกตามโครงงาน 5 โครงงาน  
 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ระดบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เฉล่ียแต่ละโครงงาน 
ค่า 

เฉล่ีย 
ความ
หมาย 

1 2 3 4 5 
ด้านความซ่ือสตัย ์  
1.ประพฤตตินดว้ยความซื่อตรง 2.38 2.60 2.53 2.58 2.65 2.55 ดมีาก 

2.ไม่น าสิง่ของของเพื่อนมาเป็นของ
ตนเอง 2.33 2.53 2.48 2.65 2.68 2.53 

 
ดมีาก 

3.ไมล่อกผลงานเพื่อน 1.93 1.90 2.15 2.08 2.15 2.04 ด ี

4.ไมพ่ดูโกหก 2.15 2.25 2.28 2.33 2.40 2.28 ด ี

 รวมด้านความซ่ือสตัย ์ 2.19 2.32 2.36 2.41 2.47 2.35 ดี 

ด้านความมีวินัย  
5.ปฏบิตัติามขอ้ตกลงของหอ้งเรยีน 2.20 2.20 2.25 2.25 2.33 2.25 ด ี

6.เขา้เรยีนตรงตามเวลา 2.25 2.35 2.30 2.38 2.38 2.33 ด ี

7.ส่งงานก่อนหรอืตรงตามเวลานดั
หมาย 2.08 2.18 2.18 2.15 2.30 2.18 

 
ด ี

8.จดัท าชิน้งานดว้ยความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 2.15 2.15 2.13 2.18 2.25 2.17 

 
ด ี

รวมด้านความมีวินัย 2.17 2.22 2.21 2.24 2.31 2.23 ดี 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ระดบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เฉล่ียแต่ละโครงงาน 
ค่า 

เฉล่ีย 
ความ
หมาย 

1 2 3 4 5 
ด้านความใฝ่เรียนรู้  
9.ตัง้ใจเรยีน แสดงความคดิเหน็ใน
เรือ่งทีเ่รยีน 2.05 2.08 2.23 2.18 2.25 2.16 

 
ด ี

10.มสี่วนรว่มในการท ากจิกรรมที่
ไดร้บัมอบหมาย 2.15 2.18 2.23 2.23 2.33 2.22 

 
ด ี

11.ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อหาค าตอบและ
ความรู ้ 2.33 2.45 2.53 2.60 2.63 2.51 

 
ดมีาก 

12.สรุปและแลกเปลีย่นความรูก้บั
เพื่อนดว้ยความเตม็ใจ 2.05 2.15 2.23 2.25 2.33 2.20 

 
ด ี

รวมด้านความใฝ่เรียนรู้ 2.14 2.21 2.30 2.31 2.38 2.27 ดี 

ด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน  
13.กระตอืรอืรน้ต่องานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 2.23 2.30 2.20 2.38 2.43 2.31 

 
ด ี

14.ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็
ความสามารถ 2.00 2.08 2.05 2.13 2.23 2.10 

 
ด ี

15.รูจ้กัปรบัปรงุและพฒันาการท างาน
ของตนเอง 1.88 2.08 2.08 2.23 2.28 2.11 

 
ด ี

16.พากเพยีรท างานจนประสบ
ผลส าเรจ็ตามทีก่ าหนด 2.03 2.15 2.15 2.15 2.33 2.16 

 
ด ี

รวมด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน 2.03 2.15 2.12 2.22 2.31 2.17 ดี 
 
         จากตาราง 3 ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้ 4 ดา้น ของนักเรยีนหลงัการจดัการ
เรยีนรูแ้บบโครงงานโดยครปูระเมนิ ทัง้ 5 โครงงาน พบว่า ระดบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ของนักเรยีน 
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน อยู่ในระดบัดี เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความ
ซื่อสตัย ์มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 2.35 รองลงมา คอื ดา้นความใฝ่เรยีนรูม้คี่าเฉลีย่ เท่ากบั 2.27 ดา้น ความมี
วนิยั มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 2.23 และต ่าทีสุ่ด คอื ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน มคี่าเฉลีย่ 2.17    
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ตอนท่ี  2  การเปรียบเทียบคณุลกัษณะอนัพึงประสงคท์ัง้ 4 ด้านของนักเรียนก่อนและหลงัเรียน
แบบโครงงานโดยครปูระเมิน 
           ผูว้จิยัไดน้ าผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้ 4 ดา้นของนักเรยีนก่อนและหลงัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานโดยครปูระเมนิมาเปรยีบเทยีบปรากฏผลดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4  ผลการเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้ 4 ดา้นของนกัเรยีนก่อนและหลงั 

การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานโดยครปูระเมนิ 
 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
ด้านความซ่ือสตัย ์     
1.ประพฤตตินดว้ยความซื่อตรง 2.10 ด ี 2.55 ดมีาก 
2.ไม่น าสิง่ของของเพื่อนมาเป็นของ
ตนเอง 2.05 ด ี 2.53 ดมีาก 
3.ไมล่อกผลงานเพื่อน 1.68 ด ี 2.04 ด ี
4.ไมพ่ดูโกหก 1.95 ด ี 2.28 ด ี

 รวมด้านความซ่ือสตัย ์ 1.94 ดี 2.35 ดี 
ด้านความมีวินัย       
5.ปฏบิตัติามขอ้ตกลงของหอ้งเรยีน 1.85 ด ี 2.25 ด ี
6.เขา้เรยีนตรงตามเวลา 1.90 ด ี 2.33 ด ี
7.ส่งงานก่อนหรอืตรงตามเวลานดั
หมาย 1.68 ด ี 2.18 ด ี
8.จดัท าชิน้งานดว้ยความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย 1.63 ด ี 2.17 ด ี

รวมด้านความมีวินัย 1.76 ดี 2.23 ดี 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
ด้านความใฝ่เรียนรู้       
9.ตัง้ใจเรยีน แสดงความคดิเหน็ใน
เรือ่งทีเ่รยีน 1.80 ด ี 2.16 ด ี
10.มสี่วนรว่มในการท ากจิกรรมที่
ไดร้บัมอบหมาย 1.90 ด ี 2.22 ด ี
11.ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อหาค าตอบและ
ความรู ้ 1.95 ด ี 2.51 ดมีาก 
12.สรุปและแลกเปลีย่นความรูก้บั
เพื่อนดว้ยความเตม็ใจ 2.03 ด ี 2.20 ด ี

รวมด้านความใฝ่เรียนรู้ 1.92 ดี 2.27 ดี 
ด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน     
13.กระตอืรอืรน้ต่องานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 1.85 ด ี 2.31 ด ี
14.ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่ง
เตม็ความสามารถ 1.83 ด ี 2.10 ด ี
15.รูจ้กัปรบัปรงุและพฒันาการ
ท างานของตนเอง 1.83 ด ี 2.11 ด ี
16.พากเพยีรท างานจนประสบ
ผลส าเรจ็ตามทีก่ าหนด 1.85 ด ี 2.16 ด ี
รวมด้านความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 1.84 ดี 2.17 ดี 
รวมทัง้ 4 ด้าน 1.87 ดี 2.25 ดี 
 
 จากตาราง 4 เหน็ได้ว่าการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ทัง้ 4 ด้าน ของนักเรยีนก่อน
และหลงัเรยีนแบบโครงงานโดยครปูระเมนิ มคี่าเฉลีย่คะแนนประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคเ์พิม่ขึน้
ทุกคุณลกัษณะ เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ผูว้จิยัจงึน าผลไปทดสอบดว้ย t-test ผลปรากฏ
ดงัตาราง 5  
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ตาราง 5  การเปรยีบเทยีบผลต่างของผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ของนกัเรยีนก่อน 
  และหลงัเรยีนแบบโครงงานโดยครปูระเมนิ 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  S.D. t 

ก่อนทดลอง 1.87   
  0.20 12.47* 
หลงัทดลอง 2.25   

* นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  
            จากตาราง 5 แสดงให้เหน็ว่าค่าเฉลี่ยของคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ก่อนและหลงัการทดลอง
เรยีนแบบโครงงาน มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 โดยหลงัเรยีนมคีะแนน
เฉลีย่ 2.25 สงูกว่าก่อนเรยีน ซึง่คะแนนเฉลีย่ 1.87 (t=12.47*, S.D.=0.20) 
 
         ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบระดบัคะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนราย
โครงงาน ทัง้ 5 โครงงาน โดยครปูระเมิน 
         ผูว้จิยัไดน้ าผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ทัง้ 4 ด้านของนักเรยีนทีบ่นัทกึไวห้ลงั
การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน ทัง้ 5 โครงงาน โดยครปูระเมนิมาเปรยีบเทยีบปรากฏผลดงัตาราง 6  
 
ตาราง 6 ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานทัง้ 5  

โครงงาน โดยครปูระเมนิ  
  

โครงงาน 
กลุ่ม

ตวัอย่าง 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

โครงงาน 1 40 2.13 .27 ด ี
โครงงาน 2 40 2.23 .25 ด ี
โครงงาน 3 40 2.25 .28 ด ี
โครงงาน 4 40 2.29 .26 ด ี
โครงงาน 5 40 2.37 .27 ด ี
รวม 40 2.25 .28 ดี 
 

 จากตาราง เหน็ได้ว่าค่าเฉลี่ยของคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนทุกโครงงาน  อยู่ใน
ระดบัดี มีค่าเฉลี่ยรวม 2.25 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละโครงงานว่ามีความ
แตกต่างกนัหรอืไม ่ผูว้จิยัจงึน าไปทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ดว้ยสถติ ิANOVA ผลการวเิคราะห์
ปรากฏดงัตาราง 7 

x
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ตาราง 7 การเปรยีบเทยีบผลต่างของคะแนนคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์หลงัการทดลอง  

ระหว่างโครงงาน ทัง้ 5 โครงงานโดยครปูระเมนิ  
 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

ระหว่างโครงงาน 1.198 4 .299 4.182 .003** 
ภายในโครงงาน 13.963 195 .072     
รวม 15.161 199       

**  นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  

         จากตาราง 7 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่าเฉลี่ยของโครงงานมคีวาม
แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ดงันัน้จงึน าวเิคราะห์รายคู่เพื่อหาว่ามโีครงงานใด
แตกต่างกนับา้ง ผลการวเิคราะหป์รากฏดงัตาราง 8 ดงันี้ 
 

ตาราง 8 การเปรยีบเทยีบรายคู่ผลต่างของคะแนนคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์หลงัการเรยีน 
 แบบโครงงาน โดยครปูระเมนิ  

 

โครงงาน 
(I) 

โครงงาน 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 โครงงาน 1 โครงงาน 2 -0.091 0.682 -0.277 0.095 
 โครงงาน 3 -0.113 0.475 -0.299 0.074 
 โครงงาน 4 -0.159 0.136 -0.345 0.027 
 โครงงาน 5 -0.234** 0.005 -0.420 -0.048 
โครงงาน 2 โครงงาน 3 -0.022 0.998 -0.208 0.164 
 โครงงาน 4 -0.069 0.858 -0.255 0.117 
 โครงงาน 5 -0.144 0.221 -0.330 0.042 
โครงงาน 3 โครงงาน 4 -0.047 0.961 -0.233 0.139 
 โครงงาน 5 -0.122 0.389 -0.308 0.064 
โครงงาน 4 โครงงาน 5 -0.075 0.814 -0.261 0.111 

**  นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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          จากตาราง 8 เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่  คะแนน
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของแต่ละโครงงาน พบว่า มเีพยีงคู่เดยีวที่มคีวามแตกต่าง อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 คอื โครงงานที ่5 มคี่าเฉลีย่สูงกว่าโครงงานที ่1 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
         
            ตอนท่ี 4 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ทัง้ 4 ด้านของนักเรียนก่อนการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยนักเรียนประเมินตนเอง 
           ผูว้จิยัไดใ้หน้กัเรยีนท าแบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องตนเองก่อนและหลงัทดลอง
แต่ละโครงงาน ดงันี้ 
          1. ก่อนการทดลองผู้วจิยัให้นักเรยีนได้ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ด้วยแบบประเมนิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องตนเอง ซึง่ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความซื่อสตัย ์ดา้นความมวีนิัย 
ดา้นความใฝเ่รยีนรู ้ดา้นความมุง่มัน่ในการท างาน ผลปรากฏดงัตาราง 9 

 
ตาราง 9 ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้ 4 ดา้นของนกัเรยีนก่อนการจดัการ 
 เรยีนรูแ้บบโครงงานโดยนกัเรยีนประเมนิตนเอง 

 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ระดบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
ด้านความซ่ือสตัย ์   
1. ฉนัท างานดว้ยตวัเอง ไมล่อกงานเพื่อน 1.88 ด ี
2. ฉนัพดูความจรงิกบัครแูละเพื่อน ๆ เสมอ 1.90 ด ี
3. ฉนัไม่น าสิง่ของของเพื่อนมาเป็นของตนเอง 1.83 ด ี
4. ฉนัประพฤตตินต่อผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจทัง้ต่อหน้าและ
ลบัหลงั 1.78 ด ี

 รวมด้านความซ่ือสตัย ์ 1.85 ด ี
ด้านความมีวินัย   
5. ฉนัปฏบิตัติามขอ้ตกลงในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ 1.85 ด ี
6. ฉนัส่งงานทุกครัง้และส่งตรงเวลาเสมอ 1.76 ด ี
7. ฉนัเขา้เรยีนวชิาภาษาองักฤษตรงเวลาเสมอ 2.10 ด ี
8. ฉนัท างานดว้ยความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 1.78 ด ี

รวมด้านความมีวินัย 1.87 ด ี
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ระดบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
ด้านความใฝ่เรียนรู้   
9. ฉนัตัง้ใจเรยีนและหาแหล่งอา้งองิเพื่อแสวงหาความรู้ 1.83 ด ี
10. ฉนัมสี่วนรว่มในกจิกรรมการเรยีนภาษาองักฤษดว้ย
ความเตม็ใจ 2.10 ด ี
11. ฉนัสามารถคน้ควา้หาค าตอบในวชิาภาษาองักฤษ 1.73 ด ี
12. ฉนัแลกเปลีย่นความรูก้บัเพื่อนอยูเ่สมอ 2.00 ด ี

รวมด้านความใฝ่เรียนรู้ 1.91 ด ี
ด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน   
13. ฉนัท างานดว้ยความเตม็ใจ 2.20 ด ี
14. ฉนัตัง้ใจท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความเอาใจใส่ 2.22 ด ี
15. ฉนัรูจ้กัปรบัปรงุการท างานของตนเองเมือ่พบ
ขอ้ผดิพลาด 2.12 ด ี
16. ฉนัพยายามท าชิน้งานจนกระทัง่งานส าเรจ็ลุล่วง 2.20 ด ี

รวมด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน 2.18 ด ี
รวม 1.95 ด ี

  
         จากตาราง 9 ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ทัง้ 4 ด้าน ของนักเรยีนก่อนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานโดยนักเรยีนประเมนิ พบว่า ระดบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ของนักเรยีน
โดยภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดบัด ีค่าเฉลี่ยรวมทัง้ 4 ด้าน เท่ากับ 1.95 และเมื่อพจิารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน มคี่าเฉลี่ย 2.18 รองลงมา คอื ด้าน
ความใฝ่เรยีนรู ้มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.91 ด้านความมวีนิัย มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 1.87 และต ่าทีสุ่ด คอื ด้าน
ความซื่อสตัย ์มคี่าเฉลีย่ 1.85  
          2. หลงัทดลองจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานทุกโครงงาน ผู้วจิยัได้ให้นักเรียนท าแบบประเมนิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้วยตนเอง หลงัปฏบิตัิโครงงานทัง้ 5 โครงงาน ผลการประเมนิปรากฏดงั
ตาราง 10 
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ตาราง 10 ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้ 4 ดา้นของนกัเรยีนหลงัเรยีนแบบ 
โครงงานโดยนกัเรยีนประเมนิตนเอง จ าแนกตามโครงงาน 5 โครงงาน  

 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ระดบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เฉล่ียแต่ละโครงงาน 
ค่า 

เฉล่ีย 
ความ
หมาย 

1 2 3 4 5 
ด้านความซ่ือสตัย ์  
1. ฉนัท างานดว้ยตวัเอง ไมล่อกงาน
เพื่อน 

1.98 2.07 2.12 2.17 2.24 2.12 
 
ด ี

2. ฉนัพดูความจรงิกบัครแูละเพื่อน ๆ 
เสมอ 2.02 2.12 2.22 2.12 2.20 2.14 

 
ด ี

3. ฉนัไม่น าสิง่ของของเพื่อนมาเป็น
ของตนเอง 

2.17 2.29 2.27 2.29 2.34 2.27 
 

ด ี

4. ฉนัประพฤตตินต่อผูอ้ื่นดว้ยความ
จรงิใจทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั 

1.98 2.07 2.12 2.12 2.24 2.11 
 
ด ี

 รวมด้านความซ่ือสตัย ์ 2.04 2.14 2.18 2.18 2.26 2.16 ดี 

ด้านความมีวินัย  
5. ฉนัปฏบิตัติามขอ้ตกลงในการเรยีน
วชิาภาษาองักฤษ 1.98 2.05 2.20 2.17 2.37 2.15 

 
ด ี

6. ฉนัส่งงานทุกครัง้และส่งตรงเวลา
เสมอ 1.85 1.95 2.05 2.02 2.20 2.01 

 
ด ี

7. ฉนัเขา้เรยีนวชิาภาษาองักฤษตรง
เวลาเสมอ 2.66 2.66 2.63 2.68 2.66 2.66 

 
ดมีาก 

8. ฉนัท างานดว้ยความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 1.83 1.90 2.02 2.12 2.20 2.01 

 
ด ี

รวมด้านความมีวินัย 2.08 2.14 2.23 2.25 2.35 2.21 ดี 

ด้านความใฝ่เรียนรู้  
9. ฉนัตัง้ใจเรยีนและหาแหล่งอา้งองิ
เพื่อแสวงหาความรู ้ 1.83 1.88 2.10 2.10 2.22 2.02 

 
ด ี

10. ฉนัมสี่วนรว่มในกจิกรรมการเรยีน
ภาษาองักฤษดว้ยความเตม็ใจ 2.22 2.24 2.32 2.32 2.41 2.30 

 
ด ี
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ระดบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เฉล่ียแต่ละโครงงาน 
ค่า 

เฉล่ีย 
ความ
หมาย 

1 2 3 4 5 
11. ฉนัสามารถคน้ควา้หาค าตอบใน
วชิาภาษาองักฤษ 1.80 1.95 2.20 2.05 2.17 2.03 

 
ด ี

12. ฉนัแลกเปลีย่นความรูก้บัเพื่อนอยู่
เสมอ 2.17 2.20 2.34 2.37 2.29 2.27 

 
ด ี

รวมด้านความใฝ่เรียนรู้ 2.01 2.07 2.24 2.21 2.27 2.16 ดี 

ด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน  
13. ฉนัท างานดว้ยความเตม็ใจ 2.32 2.32 2.44 2.49 2.51 2.41 ด ี
14. ฉนัตัง้ใจท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ดว้ยความเอาใจใส่ 2.29 2.34 2.41 2.49 2.51 2.41 

 
ด ี

15. ฉนัรูจ้กัปรบัปรงุการท างานของ
ตนเองเมือ่พบขอ้ผดิพลาด 2.22 2.29 2.39 2.46 2.41 2.36 

 
ด ี

16. ฉนัพยายามท าชิน้งานจนกระทัง่
งานส าเรจ็ลุล่วง 2.37 2.56 2.59 2.54 2.59 2.53 

 
ดมีาก 

รวมด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน 2.30 2.38 2.46 2.49 2.51 2.43 ดี 
 
         จากตาราง 10 ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ทัง้ 4 ด้าน ของนักเรยีนหลงัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานโดยนักเรยีนประเมนิตนเอง ทัง้ 5 โครงงาน พบว่า ระดบัคุณลกัษณะ อนัพงึ
ประสงค ์ของนักเรยีน โดยภาพรวมทุกดา้น อยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คอื ด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 2.43 รองลงมา คอื ด้าน ความมวีนิัย มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 2.21 และต ่าที่สุด คอื ดา้นความซื่อสตัย ์มคี่าเฉลี่ย 2.17 ซึ่งเท่ากนักบั ด้านความใฝ่

เรยีนรู ้มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 2.16 
 
            ตอนท่ี  5  การเปรียบเทียบคณุลกัษณะอนัพึงประสงคท์ัง้  4 ด้านของนักเรียนก่อนและ
หลงัเรียนแบบโครงงานโดยนักเรียนประเมินตนเอง 
          ผูว้จิยัไดน้ าผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ทัง้ 4 ดา้นของนักเรยีนก่อนและหลงัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานโดยนกัเรยีนประเมนิตนเองมาเปรยีบเทยีบปรากฏผลดงัตาราง 11  
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ตาราง 11   ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้ 4 ดา้น ก่อนและหลงัการแบบ 
โครงงานโดยนกัเรยีนประเมนิตนเอง 

 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
ด้านความซ่ือสตัย ์     
1. ฉนัท างานดว้ยตวัเอง ไมล่อกงาน
เพื่อน 1.88 ด ี 2.12 ด ี
2. ฉนัพดูความจรงิกบัครแูละเพื่อน 
เสมอ 1.90 ด ี 2.14 ด ี
3. ฉนัไม่น าสิง่ของของเพื่อนมาเป็น
ของตนเอง 1.83 ด ี 2.27 ด ี
4. ฉนัประพฤตตินต่อผูอ้ื่นดว้ยความ
จรงิใจทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั 1.78 ด ี 2.11 ด ี

 รวมด้านความซ่ือสตัย ์ 1.85 ดี 2.16 ดี 
ด้านความมีวินัย     
5. ฉนัปฏบิตัติามขอ้ตกลงในการ
เรยีนวชิาภาษาองักฤษ 1.85 ด ี 2.15 ด ี
6. ฉนัส่งงานทุกครัง้และส่งตรงเวลา
เสมอ 1.76 ด ี 2.01 ด ี
7. ฉนัเขา้เรยีนวชิาภาษาองักฤษตรง
เวลาเสมอ 2.10 ด ี 2.66 ด ี
8. ฉนัท างานดว้ยความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 1.78 ด ี 2.01 ด ี

รวมด้านความมีวินัย 1.87 ดี 2.21 ดี 
ด้านความใฝ่เรียนรู้     
9. ฉนัตัง้ใจเรยีนและหาแหล่งอา้งองิ
เพื่อแสวงหาความรู ้ 1.83 ด ี 2.02 ด ี
10. ฉนัมสี่วนรว่มในกจิกรรมการ
เรยีนภาษาองักฤษดว้ยความเตม็ใจ 2.10 ด ี 2.30 ด ี
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

  

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
11. ฉนัสามารถคน้ควา้หาค าตอบใน
วชิาภาษาองักฤษ 1.73 ด ี 2.03 ด ี
12. ฉนัแลกเปลีย่นความรูก้บัเพื่อน 2.00 ด ี 2.27 ด ี

รวมด้านความใฝ่เรียนรู้ 1.91 ดี 2.16 ดี 
ด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน     

13. ฉนัท างานดว้ยความเตม็ใจ 2.20 ด ี 2.41 ด ี
14. ฉนัตัง้ใจท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายดว้ยความเอาใจใส่ 2.22 ด ี 2.41 ด ี
15. ฉนัรูจ้กัปรบัปรงุการท างานของ
ตนเองเมือ่พบขอ้ผดิพลาด 2.12 ด ี 2.36 ด ี
16. ฉนัพยายามท าชิน้งานจนกระทัง่
งานส าเรจ็ลุล่วง 2.20 ด ี 2.53 ดมีาก 
รวมด้านความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน 2.18 ดี 2.43 ดี 
รวม 1.95 ดี 2.24 ดี 
  
         จากตาราง 11 เหน็ได้ว่าการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ทัง้ 4 ด้านของนักเรยีนก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยนักเรียนประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์เพิม่ขึน้ทุกคุณลกัษณะ เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผูว้จิยัจงึน า
ผลไปทดสอบดว้ย t-test ผลปรากฏดงัตาราง 12 
 

ตาราง 12 การเปรยีบเทยีบผลต่างของผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ของ 
นกัเรยีนก่อนและหลงัเรยีนแบบโครงงานโดยนกัเรยีนประเมนิตนเอง  

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  S.D. t 

ก่อนเรยีน 1.95   
  0.15 12.65** 
หลงัเรยีน 2.24   

** นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

x
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          จากตาราง 12 แสดงใหเ้หน็ว่าค่าเฉลีย่ของคุณลกัษณะอนัพงึประสงคก่์อนและหลงัการทดลอง
เรยีนแบบโครงงาน มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 โดยหลงัเรยีนมคีะแนน
เฉลีย่ 2.24 สงูกว่าก่อนเรยีน ซึง่คะแนนเฉลีย่ 1.95 (t=12.65**, S.D.=0.15) 
 
           ตอนท่ี 6 การเปรียบเทียบระดบัคะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนราย
โครงงาน ทัง้ 5 โครงงาน โดยนักเรียนประเมินตนเอง 
          ผูว้จิยัได้น าผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ทัง้ 4 ด้านของนักเรยีนที่บนัทกึไว้หลงั
การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน ทัง้ 5 โครงงาน โดยนักเรยีนประเมนิตนเองมาเปรยีบเทยีบ ปรากฏผล
ดงัตาราง 13  
 
ตาราง 13 ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์หลงัการเรยีนแบบโครงงาน ทัง้ 5 โครงงาน  
       โดยนกัเรยีนประเมนิตนเอง  
  

โครงงาน 
กลุ่ม

ตวัอย่าง 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

โครงงาน 1 40 2.16 0.31 ด ี
โครงงาน 2 40 2.02 0.30 ด ี
โครงงาน 3 40 2.12 0.24 ด ี
โครงงาน 4 40 2.13 0.27 ด ี
โครงงาน 5 40 2.19 0.30 ด ี
รวม 40 2.08 0.30 ดี 
 

         จากตารางที ่13 เหน็ไดว้่าค่าเฉลีย่ของคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนทุกโครงงาน อยู่
ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยรวม 2.25 เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละโครงงานว่ามคีวาม
แตกต่างกนัหรอืไม ่ผูว้จิยัจงึน าไปทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ดว้ยสถติ ิANOVA ผลการวเิคราะห์
ปรากฏดงัตาราง 14 
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ตาราง 14 การเปรยีบเทยีบผลต่างของคะแนนคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์หลงัการจดัการ 
 เรยีนรูแ้บบโครงงาน ทัง้ 5 โครงงานโดยนกัเรยีนประเมนิตนเอง  

 
 

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

ระหว่างโครงงาน 1.52 4 0.38 4.68** 0.001 
ภายในโครงงาน 15.86 195 0.081   
รวม 17.38 199    
 

          
 จากตาราง 14 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ พบว่า ค่าเฉลีย่ของโครงงานมคีวาม
แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และเมื่อน าวเิคราะห์รายคู่เพื่อหาว่ามโีครงงานใด
แตกต่างกนับา้ง ผลการวเิคราะหป์รากฏดงัตาราง 15  
 
ตาราง 15 การเปรยีบเทยีบรายคู่ผลต่างของคะแนนคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์หลงัการเรยีน 

แบบโครงงาน โดยนกัเรยีนประเมนิตนเอง   
 

โครงงาน 
(I) 

โครงงาน 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 โครงงาน 1 โครงงาน 2 -0.078 0.826 -0.276 0.120 
 โครงงาน 3 -0.175 0.115 -0.373 0.023 
 โครงงาน 4 -0.181 0.093 -0.380 0.017 
 โครงงาน 5 -0.248** 0.005 -0.447 -0.050 
โครงงาน 2 โครงงาน 3 -0.097 0.680 -0.295 0.101 
 โครงงาน 4 -0.103 0.625 -0.301 0.095 
 โครงงาน 5 -0.170 0.134 -0.369 0.028 
โครงงาน 3 โครงงาน 4 -0.006 1.000 -0.205 0.192 
 โครงงาน 5 -0.073 0.856 -0.272 0.125 
โครงงาน 4 โครงงาน 5 -0.067 0.892 -0.265 0.131 

**  นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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          จากตาราง 15 เมื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ คะแนนคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ของแต่ละโครงงาน พบว่า มเีพยีงคู่เดยีวที่มคีวามแตกต่าง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .01 คอื โครงงานที ่5 มคี่าเฉลีย่สงูกว่าโครงงานที ่1 
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บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาค้นคว้าครัง้นี้  เป็นการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนา
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัจนัทรป์ระดษิฐาราม ซึ่ง
สรปุสาระส าคญัและผลการคน้ควา้ไดด้งันี้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
       1. เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมบ่งชี้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านความซื่อสตัย์ ความมี
วนิัย ความใฝ่เรยีนรู ้และความมุ่งมัน่ในการท างาน ของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ก่อน
และหลงัจากการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน ในชัน้เรยีนภาษาองักฤษ 
       2. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤติกรรมบ่งชี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงัจากการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน ในชัน้เรยีนภาษาองักฤษ 
       3. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤติกรรมบ่งชี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 หลงัจากการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน ในชัน้เรยีนภาษาองักฤษ โดยจ าแนก
ตามโครงงาน 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
        คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยการจดัการ
เรยีนรูแ้บบโครงงานสงูขึน้กว่าก่อนเรยีน 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. ประชากรในการวิจยัครัง้นี้  คือนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจันทร์
ประดิษฐาราม ส านักงานเขตภาษีเจริญ สงักัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 จ านวน 7 
หอ้งเรยีน ซึง่จดัชัน้เรยีนแบบคละความสามารถ รวมทัง้สิน้ 293 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 
ส านักงานเขตภาษเีจรญิ สงักดักรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2553 ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง
จากนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีผู่ว้จิยัไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ 1 หอ้งเรยีน จ านวน 
40 คน  
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เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
 ใชเ้นื้อหาในสื่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษชุด Projects: Play &Learn ระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่5 ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร (กรมวชิาการ. 2546) 
โดยคดัเลอืกมา 3 บท ดงันี้ 
 บทที ่ 1 Our Guest 
 บทที ่ 2 Our Free time 
 บทที ่ 6 To Market 
 และคดัเลอืกโครงงานเพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนจ านวน 5 โครงงาน ไดแ้ก่  
 โครงงานที ่ 1 “Who am I?” Letter 
 โครงงานที ่ 2 A Bookmark for Your Buddy 
 โครงงานที ่ 3 Our Housework Graph 
 โครงงานที ่ 4 A Shop Book 
 โครงงานที ่ 5 A Price Book 
  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมผูเ้รยีน 
3. เกณฑก์ารประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
4. แบบประเมนิตนเองของผูเ้รยีน 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
        1. ครูผู้สอนด าเนินการวดัคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีนด้วยแบบประเมนิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์4 ดา้น คอื ดา้นความซื่อสตัย ์ดา้นความมวีนิัย ดา้นความใฝ่เรยีนรู ้และ
ดา้นความมุง่มัน่ในการท างาน ก่อนท าการทดลอง 
        2. นักเรยีนประเมนิตนเองคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีนด้วยแบบประเมนิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์4 ดา้น คอื ดา้นความซื่อสตัย ์ดา้นความมวีนิัย ดา้นความใฝ่เรยีนรู ้และ
ดา้นความมุง่มัน่ในการท างาน ก่อนท าการทดลอง 
      3. ด าเนินการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นเวลา 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 คาบ เป็น
เวลา 18  คาบ และใหน้ักเรยีนท าโครงงานทัง้หมด 5 โครงงาน โดยครบูนัทกึพฤตกิรรมคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคข์องนักเรยีน และใหน้ักเรยีนประเมนิตนเองด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงคห์ลงัเสรจ็
โครงงานแต่ละโครงงาน ในระหว่างนักเรยีนประเมนิตนเอง ครตูคีวามรายการการประเมนิแต่ละขอ้
ใหส้อดคลอ้งกบัการท าโครงงานแต่ละโครงงาน และใหน้กัเรยีนประเมนิตนเองไปพรอ้มกนั 
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         4. เมื่อทดลองครบ 6 สปัดาหแ์ลว้ น าผลจากการบนัทกึพฤตกิรรมบ่งชีคุ้ณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคแ์ละแบบประเมนิตนเองของนกัเรยีนทีไ่ดม้าจดักระท าและวเิคราะหข์อ้มลู 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 

1. หาค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมบ่งชีคุ้ณลกัษณะอนัพงึประสงคจ์ากผลประเมนิคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ของนักเรียน โดยจ าแนกเป็นจากการประเมินของครูและนักเรยีน และจ าแนกเป็น
ประเมนิก่อนและหลงัการทดลอง ดว้ยสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่เลขคณติ  

2. เปรยีบเทยีบระดบัพฤตกิรรมบ่งชี้คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนก่อนและหลงั
การทดลอง ดว้ยสถติ ิt-test แบบ Dependent Samples 

3. เปรยีบเทยีบระดบัพฤตกิรรมบ่งชี้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรยีนหลงัทดลอง 
ระหว่างโครงงาน ทัง้ 5 โครงงาน ดว้ยสถติ ิOne Way ANOVA 
 
สรปุผลการวิจยั 
  1. พฤติกรรมบ่งชี้คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสตัย์ ความมวีินัย ความใฝ่

เรยีนรู ้และความมุ่งมัน่ในการท างาน ของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ก่อนและหลงัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานในชัน้เรยีนวชิาภาษาองักฤษ ทุกดา้น อยู่ในระดบัด ีโดยค่าเฉลีย่หลงัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานสงูกว่าก่อนเรยีน 

   2. พฤตกิรรมบ่งชี้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานในชัน้
เรยีนวชิาภาษาอังกฤษในทุกด้าน ซึ่งประเมนิโดยครู สูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05  

   3. พฤติกรรมบ่งชี้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานในชัน้
เรยีนวชิาภาษาองักฤษในทุกด้าน ซึ่งประเมนิโดยนักเรยีน สูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 

     4. ผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมบ่งชี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของโครงงานทัง้ 5 
โครงงาน พบว่ามเีพยีง 2 โครงงาน มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 โดย
โครงงานที ่5 มคีะแนนสงูกว่าโครงงานที ่1  
 
อภิปรายผล 
        จากผลการศึกษาของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัจนัทรป์ระดษิฐาราม ส านักงานเขตภาษเีจรญิ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานในชัน้เรยีนภาษาองักฤษ ส่งผลให้หลงัการ
ทดลอง นักเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ุกด้าน คอื ดา้นความซื่อสตัย ์ด้านความมวีนิัย ความ
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ใฝ่เรยีนรู ้และด้านความมุ่งมัน่ในการท างาน สูงขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไวน้ัน้ สามารถอภปิรายได ้2 ประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
         1. การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานมกีระบวนการทีเ่อื้อใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัจิรงิตามขัน้ตอน 
เกิดการเรยีนรู้ด้วยตนเองตามเงื่อนไข สู่การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ทัง้ 4 ด้าน โดยมี
ประเดน็อภปิราย ดงันี้ 

1.1 ดา้นความซื่อสตัย ์ 
พฤตกิรรมทีบ่่งบอกถงึคุณลกัษณะดา้นความซื่อสตัยส์ุจรตินัน้ หมายถงึ คุณลกัษณะที่

แสดงออกถงึการยดึมัน่ในความถูกต้อง ประพฤติตรงตามความเป็นจรงิต่อตนเองและผู้อื่นทัง้ทาง
กาย วาจา ใจ โดยมพีฤตกิรรมทีเ่ป็นตวับ่งชีไ้ดแ้ก่ 1) ประพฤตติรงตามความเป็นจรงิต่อตนเองทัง้
ทางกาย วาจา ใจ โดยการใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็นจรงิ ปฏบิตัตินโดยค านึงถงึความถูกต้อง ละอาย
และเกรงกลวัต่อการกระท าผดิ และปฏบิตัติามค ามัน่สญัญา 2) ประพฤตติรงตามความเป็นจรงิต่อ
ผูอ้ื่นทัง้ทางกาย วาจา โดยการไม่ถอืเอาสิง่ของหรอืผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตนเอง ปฏบิตัตินต่อ
ผูอ้ื่นดว้ยความซื่อตรง และไมห่าประโยชน์ในทางทีไ่มถู่กตอ้ง  
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แมว้่าผลจะปรากฏว่า นักเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ด้านความซื่อสตัย์จดัอยู่ในระดบัดทีัง้ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้ แต่เมื่อดูคะแนนเฉลี่ยพบว่า 
คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองเท่ากบั 2.35 อยู่ในระดบัสูงกว่าสูงกว่าก่อนทดลองที่มคี่าเฉลี่ยกบั 1.94  
ทัง้นี้เพราะกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานมกีจิกรรมทีส่่งเสรมิใหน้ักเรยีนมคีวามซื่อสตัย ์เช่น
ก่อนเริม่ปฏบิตัโิครงงาน มกีารตกลงกตกิาบางอย่างที่จ าเป็น เช่น แบ่งหน้าที่ปฏบิตังิาน เก็บของให้
เรยีบรอ้ยหลงัท างานเสรจ็ เป็นต้น ซึ่งนักเรยีนต้องปฏบิตัติามกตกิาที่วางไว้เพื่อให้สามารถด าเนิน
กจิกรรมไดอ้ย่างราบรื่น  นอกจากนี้ในระหว่างการด าเนินโครงงาน นักเรยีนจ าเป็นต้องน าอุปกรณ์มา
ประกอบการท ากจิกรรม แต่อาจจะมนีักเรยีนบางคนที่ไม่ได้น าอุปกรณ์มา ซึ่งจากการสงัเกตพบว่า
นักเรยีนเหล่านัน้จะขอเพื่อน ไม่หยบิฉวยโดยไม่ขออนุญาตเจา้ของก่อน ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่านักเรยีนมี
ความซื่อสตัย ์นอกจากนี้ชิ้นงานทีก่ าหนดใหใ้นแต่ละโครงงานนัน้ เป็นชิน้งานทีม่กีารใชภ้าษาร่วมกบั
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน  ดงันัน้ในขัน้หลงัโครงงาน เมื่อมกีารประเมนิตนเองและ
ประเมนิเพื่อน และมกีารแลกเปลี่ยนงาน ตรวจทานงานของเพื่อน จากการสงัเกตพฤตกิรรมพบว่า 
นกัเรยีนประเมนิตนเองและประเมนิเพื่อนดว้ยความซื่อสตัย์ ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ นอกจากนัน้จากการที่
นักเรยีนต้องปฏบิตังิานทัง้เดี่ยวและงานกลุ่ม ซึ่งแต่ละชิ้นงานนัน้ เจา้ของผลงานต้องการให้มคีวาม
แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ จึงท าให้ไม่มีการลอกผลงานของเพื่อน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
คุณลกัษณะดา้นความซื่อสตัยข์องนักเรยีน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรนุช กมลรตัน์ (2549: 47-
49) ทีศ่กึษาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดัชยัมงคลที่
ใช้สื่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษชุด Projects: Play & Learn ผลปรากฏว่านักเรยีนกลุ่มตวัอย่างมี
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคส์งูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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1.2 ดา้นความมวีนิยั 
                จากแนวทางการพฒันาการวดัและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้ระบุไว้ว่า มวีนิัย หมายถงึ คุณลกัษณะที่
แสดงออกถงึการยดึมัน่ในข้อตกลง กฎเกณฑ ์และระเบยีบขอ้บงัคบัของครอบครวั โรงเรยีน และ
สงัคม โดยมตีัวบ่งชี้พฤติกรรมได้แก่ ปฏิบตัิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบัของ
ครอบครวั โรงเรยีนและสงัคม ไม่ละเมดิสทิธขิองผู้อื่น ตรงต่อเวลาในการปฏบิตัิในการปฏบิตัิ
กจิกรรมต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนั และรบัผดิชอบในการท างาน 

การสอนแบบโครงงานนับเป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนยดึมัน่ในขอ้ตกลง 
กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของหอ้งเรยีนหรอืสงัคม ฝึกใหผู้้เรยีนรูจ้กัตดัสนิใจเลอืกและรบัผดิชอบงานดว้ย
ตนเอง ผูเ้รยีนจะต้องรูจ้กัการก ากบัตนเองซึง่เป็นการฝึกความมวีนิัยตัง้แต่การเขา้เรยีน การส่งงาน
ตามเวลาทีก่ าหนด รวมถงึการเกบ็ชิน้งานของโครงงาน  ชิน้งานโครงงานทัง้หมดจะต้องมกีารจดัเกบ็
ให้เรยีบร้อยในรูปของแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรอืแฟ้มที่เน้นกระบวนการ เพื่อให้สามารถ
น าไปใชเ้มือ่ตอ้งการซึง่ส่งผลใหเ้กดิเป็นการฝึกทกัษะการจดัระบบการเรยีนของตนเองดว้ย (เบอรก์, 
โฟการต์ี้เบลเกรด. 2546 อ้างองิจาก ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2548) จากผล
การวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า แมว้่าคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านความมวีนิัยจดัอยู่ในระดบัดทีัง้ก่อน
และหลงัการจดัการเรยีนรู ้แต่เมื่อดูคะแนนเฉลีย่ปรากฏว่า คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองเท่ากบั 2.23  
อยูใ่นระดบัสูงกว่าสูงกว่าก่อนทดลองทีม่คี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.76 ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัผลการ
ประเมนิทีน่กัเรยีนประเมนิตนเองในดา้นความมวีนิยัหลงัการทดลอง ซึง่มคีะแนนเฉลีย่หลงัการทดลอง
เท่ากบั 2.21  อยู่ในระดบัสูงกว่าก่อนทดลองที่มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.87 จากการสงัเกตของผู้วจิยั 
สามารถกล่าวไดว้่าการทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยโครงงาน ส่งผลใหน้ักเรยีนมวีนิัยสูงขึน้ เช่น นักเรยีน
ส่งงานตรงเวลามากขึน้ รูจ้กัปรบัปรุงพฒันาผลงานมากขึน้ ดงัเหน็ได้จากการปฏบิตัโิครงงานที่ 3 
Our Housework Graph ทีก่ าหนดใหผู้เ้รยีนไดส้อบถามเพื่อนเรื่องการท างานบา้น ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่ม
ต้องแสดงข้อมูลความก้าวหน้าของการสอบถาม และรวบรวมสถิติ ปรากฏว่า  ผู้เรยีนแต่ละกลุ่ม
สามารถแสดงขอ้มูลดงักล่าวตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้แต่แรก และเมื่อถึงขัน้ตอนการท ากราฟหรอื
แผนภมูแิสดงสถติ ิหลาย ๆ กลุ่มไดพ้ฒันาการน าเสนอขอ้มลูเป็นแผนภูมอิย่างหลากหลาย ปรบัปรุง
แผนภูมเิมื่อได้รบัค าแนะน าหรอืได้รบัขอ้คดิเห็นจากครูหรอืเพื่อน  เช่น เมื่อเพื่อนในกลุ่มเห็นว่า
แผนภูมิของกลุ่มตนเอง มีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิแท่งเหมือนกับอีกกลุ่ม จึงได้
เสนอแนะให้ท าแผนภูมเิป็นรูปวงกลม ซึ่งทุกคนในกลุ่มก็เห็นด้วย และต่างก็ช่วยกนัวาดแผนภูมิ
วงกลมออกมาใหม่อย่างสวยงาม และส่งงานตรงตามเวลาทีก่ าหนด แสดงว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบ
โครงงานส่งผลใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ ตรงต่อเวลาในการปฏบิตักิจิกรรมมากขึน้ ซึง่ตรงกบัค า
กล่าวของ ฟิลลปิ, เบอรว์ูด; และดนัฟอรด์ (2544: 14-16)  ทีว่่าการท าโครงงานฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กั
ตดัสนิใจเลอืกและรบัผดิชอบงานดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สริพิร ศรสีมวงษ์ (2549: 58) 
ซึ่งได้ท าการวิจ ัยเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ และคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีน



57 

 

อัสสัมชัญ แผนกประถม ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถพัฒนา
คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีน ด้านความรบัผิดชอบสูงขึ้นด้วย และงานวิจยัของสุรยิา  
จนัทร์เนียม (2541: 56) ที่พบว่า จากการเรยีนการสอนโดยวชิาภาษาองักฤษกบัโครงงานกบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรยีนการศกึษา นกัเรยีนมคีุณลกัษณะดา้นความ
รบัผดิชอบในการท างานสงูขึน้ตามล าดบั   

1.3 ดา้นความใฝเ่รยีนรู ้
        จากแนวทางการพฒันา การวดัและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ระบุไว้ว่า ความใฝ่เรียนรู้ หมายถึง 
คุณลกัษณะทีแ่สดงออกถงึความตัง้ใจ เพยีรพยายามในการเรยีน แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ ัง้
ภายในและภายนอกห้องเรยีนอย่างสม ่าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บนัทึกความรู ้
วเิคราะห ์สรปุเป็นองคค์วามรูแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ถ่ายทอด เผยแพร ่และน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้  
  การสอนด้วยรูปแบบโครงงานเป็นการสอนที่ผู้เรยีนต้องศึกษาสบืค้นลงลกึในเรื่องที่
ผูเ้รยีนสนใจ โดยผู้เรยีนต้องเป็นผู้ลงมอืปฏบิตัจิรงิและมสี่วนร่วมตัง้แต่ก่อนลงมอืปฏบิตัจินถงึการ
ประเมนิผล โดยสบืคน้ขอ้มลูเพื่อหาค าตอบจากค าถามของตนเอง ภายใต้การช่วยเหลอื แนะน า โดย
การอ านวยความสะดวกและสนบัสนุนจากผูส้อน การทีจ่ะท างานแต่ละชิน้ใหส้ าเรจ็ผูเ้รยีนต้องมคีวาม
ตัง้ใจ มคีวามเพยีรพยายามในการท างานให้ส าเรจ็และเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู ้แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกห้องเรยีนอย่างสม ่าเสมอ และน าไปใช้ในชวีติประจ าวนัได้  
(กรมวชิาการ. 2546) จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า พฤตกิรรมบ่งชี้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ด้านความใฝ่เรยีนรูข้องนักเรยีนจากผลการประเมนิของครู อยู่ในระดบัดโีดยคะแนนเฉลี่ยหลงัการ
ทดลองเท่ากบั 2.27  อยู่ในระดบัสูงกว่าสูงกว่าก่อนทดลองที่มคี่าเฉลี่ยที่ 1.92 เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกบักบัผลการประเมนิตนเองของนักเรยีนซึง่พบว่า มคีะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองที ่2.16  อยู่ใน
ระดบัสูงกว่าสูงกว่าก่อนทดลองทีม่คี่าเฉลีย่ 1.91  สอดคลอ้งกบัผลจากการสงัเกตของผูว้จิยัขณะที่
นกัเรยีนท ากจิกรรมโครงงาน พบว่านกัเรยีนมพีฒันาการเรื่องการใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาขอ้มลู
มาใช้ประกอบการท าโครงงาน  โดยเหน็ได้จากชิ้นงานที่มกีารใช้เทคโนโลยมีาจดัการในการสรา้ง
ชิน้งาน โดยเฉพาะโครงงานที ่5 A Shop Book  ซึง่นักเรยีนแสดงพฤตกิรรมบ่งชี้คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ด้านความใฝ่เรยีนรูค้่อนข้างสูง โดยพบว่า ผู้เรยีนมกีารศกึษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดย
สบืคน้ขอ้มลูราคาสนิคา้จากรา้นสะดวกซือ้ นิตยสาร  ใบปลวิ หรอืแมก้ระทัง่ไปสอบถามจากแม่ครวั
ในโรงเรยีน และแมค่า้ในตลาด รวมทัง้จากโฆษณาทางโทรทศัน์ และเวบ็ไซต์ทีเ่กี่ยวขอ้งมาสรา้งเป็น
ชิน้งาน A Price Book และ A Shop Book ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าการท าโครงงานท าใหน้ักเรยีนไดรู้จ้ ัก
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย มกีารเลอืกใช้สื่ออย่างเหมาะสม แล้วน ามาบนัทกึไว ้
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ จงจติร  เลศิวฒันาพร (2551) ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรื่องการพฒันาทกัษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาองักฤษประกอบการประเมนิตามสภาพจรงิ พบว่า นักเรยีนมทีกัษะการแสวงหาความรูด้้วย
ตนเองสูงกว่าก่อนการจดักจิกรรมโครงงานภาษาองักฤษ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ
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มทีกัษะการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองสูงขึน้ และตรงกบังานวจิยัของขนิษฐา นาคน้อย (2550: 50-
53) ซึง่ไดศ้กึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานทีม่ต่ีอความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร ์
ก าแพงเพชร พบว่า นักเรียนมีความพยายามในการเรยีนมากขึ้นเพื่อให้ประสบผลส าเร็จในใน
โครงงาน จงึอาจกล่าวได้ว่า โครงงานท าให้ผู้เรยีนมกีารศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะท าจากแหล่ง
ความรูท้ี่หลากหลาย ส่งผลใหน้ักเรยีนได้รบัการพฒันาด้านการใฝ่เรยีนรู ้ (ทศินา แขมมณี. 2551: 
140)  
 1.4 ดา้นความมุง่มัน่ในการท างาน 
         พฤตกิรรมบ่งชี้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ดา้นความมุ่งมัน่ในการท างาน ไดแ้ก่ เอาใจ
ใส่ต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ี่ไดร้บัมอบหมาย ตัง้ใจและรบัผดิชอบในการท างานใหส้ าเรจ็ ปรบัปรุงและ
พฒันาการท างานด้วยตนเอง ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปญัหาและอุปสรรคในการท างาน  
พยายามแกป้ญัหาและอุปสรรคในการท างานใหส้ าเรจ็  และชื่นชมผลงานดว้ยความภาคภมูใิจ  

จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า พฤตกิรรมบ่งชีคุ้ณลกัษณะอนัพงึประสงค์ดา้นความ
มุ่งมัน่ในการท างานของนักเรยีนซึ่งประเมนิโดยครูหลงัทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง โดยนักเรยีนมี
คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองเท่ากบั 2.17 อยู่ในระดบัสูงกว่าสูงกว่าก่อนทดลองที่มคี่าเฉลีย่กบั 1.84 
ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบักบัผลการประเมนิตนเองของนักเรยีน ที่มคีะแนนเฉลี่ยด้านความมุ่งมัน่
ในการท างานหลงัการทดลองเท่ากบั 2.43  อยู่ในระดบัสูงกว่าสูงกว่าก่อนทดลองที่มคี่าเฉลี่ย 2.18 
ทัง้นี้เป็นเพราะการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน มลีกัษณะการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่เป็น
ขัน้ตอนที่ส่งเสรมิใหผู้จ้ดัท าโครงงานมสี่วนร่วมในการปฏบิตังิานทุกขัน้ตอนดว้ยตวัเอง ท าใหผู้เ้รยีน
เหน็คุณประโยชน์ของสิง่ที่รบัรู้  ตวัอย่างเช่นจากการท าโครงงานเรื่อง Our Housework Graph  
นักเรยีนทุกกลุ่มจะต้องพยายามสอบถามพฤตกิรรมการท างานบ้านของเพื่อนแต่ละคนในห้องว่ามี
ความถีใ่นการปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด  แลว้น ามาท าเป็นกราฟในรปูแบบทีห่ลากหลาย เพื่อน าเสนอ
หน้าชัน้เรยีนและจดัเป็นนิทรรศการ และเนื่องจากการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานนัน้เปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนได้น าเสนอผลงานนัน่เอง ท าให้สามารถสรา้งแรงจูงใจในการเรยีนรูแ้ละการท างานให้ผูเ้รยีน 
ส่งผลต่อความใส่ใจ ความกระตอืรอืรน้และความอดทนในการแสวงหาความรู ้การศกึษาความรู ้และ
การใชค้วามรู ้(ทศินา แขมมณี. 2551: 139) นอกจากนัน้ จากการสงัเกตพฤตกิรรมการท างานของ
นักเรยีนในขณะที่ปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานแต่ละโครงงาน พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ได้พยายาม
ท างานที่ตนได้รบัมอบหมายอย่างเต็มที่และพยายามที่จะปรบัปรุงผลงานของตนให้ดีขึ้น ซึ่งจาก
คะแนนเฉลีย่ของคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นความมุ่งมัน่ในการท างานหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน
ทุกขอ้ โดยเฉพาะความกระตอืรอืรน้ต่องานที่ไดร้บัมอบหมายที่มคี่าเฉลี่ยก่อนการทดลองเพยีงแค่ 
1.85 แต่หลงัจากการทดลองพบว่ามคี่าเฉลีย่ถงึ 2.31 แสดงว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานส่งผล
ให้นักเรยีนมีความกระตือรอืร้นในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั        
วลิเลีย่ม (Williams. 1998) ทีไ่ดศ้กึษาการประเมนิผลการเรยีนของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาที่
เรยีนจากโครงงาน ซึง่พบว่า นักเรยีนมสี่วนร่วมในโครงงาน มโีอกาสได้ท ากจิกรรมที่มจีุดมุ่งหมาย 
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และเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องทีเ่รยีนอยู่ ท าใหเ้กดิความเขา้ใจไดด้ขีึน้ และสามารถวดัประเมนิผลการเรยีนรู้
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อตกิานต์  ทองมาก (2552: 73) ทีไ่ดท้ าการ
วิจยัเรื่องการใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาองักฤษ และทกัษะการคดิของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบา้นควนสวรรค ์จงัหวดั
ตรงั พบว่า นกัเรยีนมพีฒันาการดา้นทกัษะการแกป้ญัหาในการท างานดขีึน้ตามล าดบั  
         นอกจากนี้  ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ระดับ
พฤตกิรรมบ่งชีคุ้ณลกัษณะอนัพงึประสงคด์้วยสถติ ิOne Way Anova พบว่า โครงงานที่ 1 และ
โครงงานที ่5 มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทีร่ะดบั .01 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาใน
การปฏบิตัโิครงงานจากโครงงานที่ 1 จนกระทัง่ถงึโครงงานที ่5 ท าให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู ้รูจ้กั
ช่วยเหลอืตนเองและผูอ้ื่น ไขว่ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง สามารถปรบัปรุงพฤตกิรรมต่าง ๆ ในทางทีด่ี
ขึน้ สอดคล้องกบัค ากล่าวของ วฒันา  มคัคสมนั (2550: 25) ที่ว่า เด็กต้องได้ปฏบิตักิิจกรรมที่
สอดคล้องกบัความสนใจและความต้องการของตน มโีอกาสที่จะท างานทัง้ล าพงั และท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่น เพื่อที่จะได้พบกบัทัง้ความส าเรจ็และความลม้เหลวในการคน้หาค าตอบ สรา้งองคค์วามรูข้ ึน้มา
ดว้ยตนเองอย่างเป็นกระบวนการ สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง การด์เนอร ์(Gardner. 1983) 
ซึง่กล่าวว่า คนเราจะเรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ดเมือ่มกีารลงมอืปฏบิตัจิรงิ 
         จากผลการวเิคราะห์ขอ้มลูดงักล่าวขา้งต้น อาจสรุปได้ว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานใน
ชัน้เรยีนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ท าให้ผู้เรยีนมพีฤติกรรมบ่งชี้
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสตัยส์ุจรติ ความมวีนิัย ความใฝ่เรยีนรู ้และ
ความมุ่งมัน่ในการท างาน  สูงขึน้ทุกดา้น ทัง้นี้เนื่องจาก การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานนัน้ เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีกระบวนการ มีขัน้ตอน ที่ท าให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถ ท้าทายความคดิ นอกจากนัน้ความรู ้ความสามารถต่าง ๆ ที่มอียู่ในตวัผู้เรยีนจะถูก
กระตุ้นใหไ้ดแ้สดงออกมาอย่างเตม็ที ่และการเรยีนรูแ้บบโครงงานยงัช่วยส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม
ใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนไดอ้กีดว้ย (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ.์ 2551: 6) 
          2. ลกัษณะของโครงงาน นอกจากกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานจะช่วยพฒันา
คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีนดงัที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว ลกัษณะของโครงงานเป็นอีก
ปจัจยัหน่ึงทีส่่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน โดยมปีระเดน็อภปิราย ดงันี้ 

ผูเ้รยีนในวยัประถมศกึษาตอนปลาย เป็นวยัทีมุ่่งผลสมัฤทธิใ์นการท างาน เป็นช่วงเวลาที่
ให้ความสนใจกบัการเป็นที่ยอมรบัของเพื่อนวยัเดยีวกนัและสมาชกิของกลุ่มเพื่อน อยากให้คุณครู
และเพื่อนยอมรบัและให้ค าชื่นชม อยากน าเสนอผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่นและไม่
เหมอืนใคร จงึมกัจะใชพ้ลงังานของตนไปท ากจิกรรมทีส่รา้งสรรค ์ ดงันัน้ผูเ้รยีนจงึเตม็ใจทีจ่ะท าตาม
มาตรฐานของกลุ่ม ทัง้ในดา้นการแต่งกาย ค าพดู และพฤตกิรรม (ประณต เคา้ฉิม: 2554. ออนไลน์) 

ส าหรบัการวิจยัครัง้นี้  ผู้วจิยัได้เลือกโครงงานที่มลีกัษณะเป็นโครงงานที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรยีนได้ปฏิบตัิร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม โดยการปรกึษาหารอื ร่วมกันคิดหาข้อมูล แล้วร่วมกัน
สรา้งสรรคผ์ลงานหรอืชิน้งานดว้ยรปูแบบต่าง ๆ และน าเสนอผลงานดว้ยตนเองอย่างหลากหลาย ซึง่
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ส่งผลใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ รบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย กระตอืรอืรน้และตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัิ
ชิน้งานนัน้ ๆ อยา่งเตม็ที ่

จากการสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน พบว่าโครงงานทีผู่เ้รยีนตัง้ใจปฏบิตัมิากทีสุ่ดคอื 
โครงงาน A Price Book ซึง่เป็นโครงงานทีม่ลีกัษณะการส ารวจโดยผูเ้รยีนต้องไปส ารวจขอ้มลูราคา
สนิคา้ชนิดต่าง ๆ จากแหล่งหมวดหมู่ จดัท าเป็นสมุดราคาสนิคา้ ซึง่จากการสงัเกตของผูว้จิยั พบว่า 
ผูเ้รยีนไดม้กีารพูดคุยกนัในกลุ่ม เพื่อตกลงกนัว่าจะเริม่ต้นหาขอ้มลูสนิคา้จากแหล่งเรยีนรูใ้ด เช่น ถ้า
หากจะไปหาขอ้มลูราคาสนิคา้ทีต่ลาดสด จะไปกนักีค่น ใครสามารถไปไดบ้า้งและไปเวลาไหน หรอืถ้า
หากจะไปขอใบปลวิราคาสนิค้าจะขอได้จากที่ใด ส่วนใครที่มคีอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านก็นัดเพื่อนไป
คน้ควา้หาขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต แลว้น าขอ้มลูกลบัมารวมกนัในกลุ่ม มกีารแบ่งหน้าทีก่นัอย่างชดัเจน  
ซึง่หลงัจากทีไ่ดข้อ้มลูกลบัมาแลว้ พบว่าในขณะทีผู่เ้รยีนก าลงัตรวจสอบและจดัหมวดหมู่สนิคา้อยู่นัน้ 
สมาชกิในกลุ่มกไ็ดเ้ล่าถงึวธิกีาร รวมไปถงึประสบการณ์ในการไปถามราคาสนิคา้จากผูข้าย การไปขอ
ใบปลวิจากร้านค้า การไปค้นจากนิตยสาร การเดนิส ารวจในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งในบางครัง้อาจจะมี
อุปสรรคบา้ง แต่หลาย ๆ คนกส็ามารถน าขอ้มลูกลบัมาใหก้ลุ่มตนเองได ้หลงัจากท าชิน้งานเสรจ็แลว้ 
ผูเ้รยีนตอ้งน าเสนอผลงานทีไ่ดจ้ดัท า ดว้ยการเล่าเรื่องราวเป็นภาษาองักฤษใหรุ้่นน้องไดฟ้งั จงึท าให้
สมาชกิในกลุ่มต้องตกลงกนัเพื่อหาขอ้ยุตใิห้ได้ว่าสมาชกิคนใดบ้างจะรบัผดิชอบการเล่าเรื่องราวใน
ครัง้นี้ ซึ่งก่อนที่จะถึงเวลาปฏิบตัิจรงิ พบว่าผู้เรยีนในแต่ละกลุ่มได้มกีารนัดหมายกันในเวลาพัก
กลางวนั หรอืหลงัเลกิเรยีนบา้ง เพื่อซกัซอ้มและน าไปฝึกฝนเพื่อใหเ้กดิความคล่องแคล่วและถูกต้อง
ชดัเจน และมกีารน าเสนอที่หลากหลายรูปแบบและน่าสนใจยิง่ขึ้น เช่น มเีกมค าถามประกอบการ
น าเสนอ จดัหาพธิกีรมาด าเนินรายการอกีดว้ย  

ส าหรบัโครงงานทีม่ลีกัษณะเป็นโครงงานทีใ่หผ้ลผลติหรอืชิน้งานนัน้ เป็นการน าความรูท้ีม่ ี
อยู่มาประดษิฐห์รอืสรา้งสิง่ใหม่ ๆ ขึน้มา และในส่วนของโครงงานที ่1 A “Who am I?” Letter และ
โครงงานที ่2 A Bookmark for Your Buddy ซึง่เป็นโครงงานทีใ่หผ้ลผลติหรอืชิน้งาน ผูเ้รยีนไดป้ฏบิตัิ
กจิกรรมด้วยการเขยีนจดหมายหาบดัดี ้โดยไม่ให้รูต้วั ส่งจดหมายสัน้ ๆ เพื่อแสดงความห่วงใยบดัดี้
ของตนเอง และจดัท าที่ค ัน่หนังสอืเพื่อแสดงความขอบคุณ โดยใช้รปูแบบการเขยีนที่ได้เรยีนมาแล้ว 
จากการสงัเกตพฤติกรรมของผู้เรยีนพบว่า ในช่วงต้นของโครงงานผู้เรยีนมคีวามกระตือรอืร้นที่จะ
เขยีน เกิดความตื่นเต้น อยากที่จะรู้ว่าบดัดี้ของตนเป็นใคร แต่บางคนก็ไม่กระตือรอืร้นเลย เพราะ
ไมไ่ดร้บัการตอบรบั หรอืปฏกิริยิาตอบสนองจากบดัดีข้องตนเลย ท าใหผู้เ้รยีนบางคนเกดิความเฉื่อย
ชา ซึง่แตกต่างจากโครงงานทีผู่เ้รยีนไดเ้ดนิออกไปส ารวจขอ้มลูดว้ยตนเอง ทัง้ส ารวจจากสถานทีน่อก
โรงเรยีน เช่น ตลาดสด รา้นคา้ หรอืแมก้ระทัง่หา้งสรรพสนิคา้  ผูเ้รยีนไดเ้คลื่อนไหวร่างกายโดยการ
สมัภาษณ์ สอบถาม มปีฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อนหลาย ๆ คน  ดงันัน้ถ้าหากกิจกรรมโครงงานลกัษณะ
ดงักล่าวท าใหผู้เ้รยีนไม่กระตอืรอืรน้หรอืเกดิความเฉื่อยชา กค็วรทีจ่ะกระตุ้นใหผู้เ้รยีนทุกคนไดต้อบ
เพื่อน โดยใชว้ธิกีารต่าง ๆ เช่น บอกกตกิาในการปฏบิตักิจิกรรมใหทุ้กคนไดเ้ขา้ใจตัง้แต่เริม่ต้น โดย
แจง้ให้ผู้เรยีนทราบว่า ในตอนท้ายโครงงานมกีารน าผลงานของทุกคนมาจดัแสดง รวมทัง้สอบถาม
หน้าชัน้เรยีนว่าใครยงัไม่ได้รบัจดหมายจากบดัดี้ของตนบ้าง หรอือาจมกีารน าจดหมายหรอืที่ค ัน่
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หนังสอืมาแสดงหน้าห้อง หรอืจดัท าเป็นนิทรรศการเลก็ ๆ เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนไดช้ื่นชมผลงานของ
กนัและกนั และมคีวามภาคภมูใิจในงานทีท่ า ซึง่จะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนผลติชิน้งานมากขึน้ 

จากข้อมูลดงักล่าว  จะเห็นว่าโครงงานประเภทส ารวจและรวบรวมข้อมูลนัน้เหมาะกับ
ผูเ้รยีนในระดบัประถมศกึษามากกว่าโครงงานประเภทใหผ้ลผลติหรอืชิ้นงาน  เนื่องจากผู้เรยีนชอบ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย ท้าทายความคิด และน ามาสู่การ
สรา้งสรรคผ์ลงานตามจนิตนาการอนัหลากหลาย และชอบปฏบิตักิจิกรรมกลุ่มมากกว่าปฏบิตักิจิกรรม
เดีย่ว สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของอตกิานต์  ทองมาก (2552: 75) ทีพ่บว่าหลงัจากผูเ้รยีนไดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน ผูเ้รยีนชอบการท างานเป็นกลุ่ม สนุกสนานกบัการคน้คว้าหาขอ้มูล เช่น 
กจิกรรมโครงงาน Young Guide ซึง่เป็นโครงงานประเภทส ารวจและรวบรวมขอ้มลู 

อาจกล่าวไดว้่าโครงงานในงานวจิยัครัง้นี้ทัง้ประเภทส ารวจ และประเภทผลติชิ้นงาน เป็น
โครงงานที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้กระบวนการคิดระดับสูง รู้จ ักวางแผน วิเคราะห ์
สงัเคราะห ์และคดิประดษิฐ ์เป็นการสรา้งสรรคเ์พื่อใหเ้กดิชิน้งานทีด่ทีีสุ่ด ผูเ้รยีนร่วมมอืท างาน มกีาร
จัดท าชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย ตามจินตนาการ ตามความคิดสร้างสรรค์ โดยไม่มีการ
ลอกเลยีนแบบเพื่อน เช่นในการจดัการเรยีนรูโ้ครงงานที่ 3 Our Housework Graph ผู้เรยีนต้อง
ส ารวจสถติกิารท างานบา้นของเพื่อน โดยใชบ้ทสนทนาทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้ โดยถามจากเพื่อนจรงิ ๆ ไม่
มกีารเดาสุ่มขอ้มลูแลว้น ามาท าเป็นกราฟ พบว่า ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มจดัท ากราฟไม่เหมอืนกนั บางกลุ่ม
จดัท าแผนภูมแิท่ง บางกลุ่มจดัท ากราฟแบบวงกลม บางกลุ่มจดัท าด้วยแผนภูมริูปภาพ พยายาม
สรา้งสรรคผ์ลงานของตนใหโ้ดดเด่นกว่ากลุ่มอื่น ๆ สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ฟิลลปิ; เบอรว์ูด; และ
ดนัฟอรด์ (2544) ทีว่่า โครงงานเป็นกจิกรรมทีพ่ฒันาผูเ้รยีนทุกดา้น ไม่ไดเ้น้นทีก่ารสอนภาษาเท่านัน้ 
แต่ยงัสอนให้ผู้เรยีนเกิดทกัษะทางปญัญา เช่น การอ่าน การตัง้สมมุตฐิาน และการวางแผน ทกัษะ
ทางกาย เช่น การวาดภาพ และการเขยีน ทกัษะทางสงัคม เช่นการท างานร่วมกนั และการพึง่ตนเอง
ของผูเ้รยีนอกีด้วย ซึง่ได้แก่ การรูจ้กัหาทางท างานใหส้ าเรจ็ การรูจ้กัหาขอ้มลู การประเมนิผลงานที่
ได ้เป็นตน้ 

จากขอ้มลูที่กล่าว อาจสรุปไดว้่าการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงานในชัน้เรยีนภาษาองักฤษ 
ซึ่งมกีารวางแผนการปฏบิตังิานเป็นขัน้ตอนอย่างชดัเจนต่อเนื่อง ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้วชิา
ภาษาองักฤษตามความถนัดและความสนใจของผูเ้รยีน ไดฝึ้กใช้ภาษาในสถานการณ์จรงิ  ส่งเสรมิ
ให้ผู้เรยีนมพีฤตกิรรมบ่งชี้คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์จ านวน 4 ดา้น ได้แก่ ความซื่อสตัย ์ความมี
วนิยั ความใฝเ่รยีนรู ้และความมุง่มัน่ในการท างาน สูงขึน้ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุรยิา จนัทร์
เนียม (2541: 19-20) ทีพ่บว่า โครงงานภาษาองักฤษช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการปฏบิตังิาน 
มวีธิกีารท างานอย่างเป็นระบบ ท างานตามแผนทีว่างไว้ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์รูจ้กัการท างาน
เป็นกลุ่ม และสอดคลอ้งกบั จริาภรณ์  ศริทิว ี(2542: 35) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่าสิง่ทีน่ักเรยีนจะไดร้บัจาก
การศกึษาด้วยโครงงาน คอื ความรู ้กระบวนการ ทกัษะการแสวงหาความรู ้ความสามารถในการ
ถ่ายโยงความรู ้เจตคตทิีด่ต่ีอการศกึษา และคุณสมบตัทิางบวกอื่น ๆ ไดแ้ก่ ความคดิเริม่สรา้งสรรค ์
ความเชื่อมัน่ในตนเอง ความมวีนิัย ความรบัผดิชอบ การท างานร่วมกบัผู้อื่น ฯลฯ  ซึ่งตรงกบัค า
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กล่าวของ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ ์(2551: 6-7) ที่ว่า การเรยีนรู้แบบโครงงานยงัช่วยส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม เช่น ความขยนั ความประหยดั ความซื่อสตัย ์และค่านิยมอื่น ๆ เกดิขึน้อกีดว้ย  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

1.1 ในการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานครัง้นี้ สามารถพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนักเรยีนดา้นความซื่อสตัย ์ความมวีนิัย ความใฝ่เรยีนรู ้และความมุ่งมัน่ในการท างาน สมควรที่
จะน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น ๆ และระดบัชัน้อื่น ๆ ดว้ย เพื่อใหน้ักเรยีน
ไดเ้กดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์ปดว้ย  สอดคลอ้งกบัความต้องการ
ในการจดัการศกึษาทีต่อ้งการพฒันาใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะการเรยีนรูจ้รงิ 

1.2 การส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ัง้ 4 ดา้น ผูส้อนจะต้องคอย
ชี้แนะพฤติกรรมให้นักเรยีนก่อนในช่วงแรกอย่างใกล้ชิด ทัง้ในการท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม 
เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น การรู้จกัแบ่งปนัสิง่ของ การรบัฟงัความคดิเห็นของ
ผูอ้ื่น การยอมรบัความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ 

1.3 จากการวจิยัพบว่าผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะสรา้งสรรคแ์ละน าเสนอ
ผลงานใหโ้ดดเด่นกว่ากลุ่มอื่น ๆ ดงันัน้ผูส้อนควรมรีางวลั หรอืเกยีรตบิตัรใหก้บัผูเ้รยีน เช่น รางวลั
ผูร้บัผดิชอบงานดเีด่น รางวลัผลงานดเีด่น รางวลัผู้ที่มคีวามประพฤตดิ ีเพื่อให้ผู้เรยีนได้เกดิความ
ภาคภมูใินตนเอง และมกี าลงัใจในการพฒันาตนเองต่อไป 

 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ 

2.2 ศกึษาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรยีนด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับหลกัสูตร
การเรยีนรู ้

2.3 เปรยีบเทยีบวธิกีารสอนแบบโครงงานและวธิกีารสอนใหม่ๆ ทีมุ่่งพฒันาคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และใชร้ะยะเวลาทีย่าวกว่านี้ 
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	����
����
�
���
�����  1 
��	
��������������  ���
������� (������ �)   "�#����$��%���&��' 5 
�)�������'  2          �&���%��  2553   �,�   1   "�',-�� 
��.'��  Our Guest  -)������'  1 A 7Who am I?? letter A����� �.�.C����D E��D�	,��FD 
 
1.  ���
�����
�
���
�� 
 �. 1.1  �G�HIJ����),���.'����'KL�J���
�I��.'��������
� M J��J�C�),�)NC�OP�
��
����O�	A� 
 �. 1.3 �Q����G�����G
,��  ),�)NC�,R��C  J��),�)NC�OP�H���.'���
�M -C���
E�CJ�����G���  

�. 3.1  H"����
�������H����".'��-��),������R��	
���������������.'� J��E.#�S�
H���E�T� J�,�O),����J����UC-������DG���� 
 
2.  ��
������� 
 �������������E.'��.'�),�I��N�� ����),� ��)C�C ���".'��-�� I���V��N'���'
"
,�HO�A���������NC��������C��
����O�	A�J����,NI�FWF  X%'�E.#�S��Q)�WH����������� 
 
3.  ��
���
�
���
�� 
 3.1 ),���� (K) 
        )Q��E�D�R�,� fox, elephant, giraffe, mouth, nose, eye, ear 

)Q��E�D���'�,��R Forest animals : lion, rabbit, zebra, cheetah 
   ��N�"
����' 2 (Past simple) ; was, called, asked, came, went, looked, saw 
 3.2 ����� / ���R,��� (P) 
         ��KL�  ��E�C ��������C��
����O�	A�  ���������),�I������J���E 
  �����R�N�� 
 3.3 )	F����F����E%������)D (A) 
        ��,N���,  Hmn��������,  �	
���'�H����Q��, ��IN��o�F� 

      4. ��
!
���"��#
�$�% 
  &"'�(��)
*%��
�(�� 

1. ����R)Q$����'�,��R�N�� 
2. ���C�O�	��FDI���.#���.'�� 
3. ���QJRRmp�O�C 
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5. ��
!
���"��# 
!
��,���

!
���"��# 


��$�-.��/ 

 
1. ����R

)Q$�
���'�,��R�N�� 

 

4 3 2 1 
��R)Q$�rC�
��
�)�
��J)�
, 
"�C�I� ��RrC�
$���	�)Q$� 

��R)Q$�rC�
"�C�I� ��RrC�
�	�)Q$� 

��R)Q$�rC� 
J�
���r�

)�
��J)�
, GC
),���'�HI 

��R)Q$�rC�
��V��
,����� 
GC),���'�HI 

2. ���Q
JRRmp�O�C 

�QJRRmp�O�CrC�
$�������	�G�� 
A�����V�
���R��R 
����R���� 

�QJRRmp�O�CrC�
$�������	�G�� 

�QJRRmp�O�CrC�
$��������.�R�	�
G�� A������C 
E�H"� 

�QJRRmp�O�C"� 
�Qr�
$������ 

 
6.  �"��

���
�
���
�� 

1�'��2%�3�
((�� (Pre 8 project stage) 
 Presentation 
1. )����UC���HO���������rC��N��sE��
,���'��V�C�����Q��'HO�),�����%�,
�O�.�����
H��n 

J��$�)Q$�HO����������CI������C������'rC��N�,
�
I���V��N�����'�,��R��r� J��rC��N�
��������,D��r� ()����R�	���R��'��V�r�rC�) 

2. )����	�HO���������KL�,
�N����'��������KL���V���.'���,���'�,��R���,D�
� M H��n J��
�G���)Q,
 forest R����C� I���#�HO���������"
,����)NC,
�����,D��r�R����'���
H��n ()��,C 
mind map R����C� J���G���)Q��E�D��'��������R��R����C� 

1�'�
�)�2�(3�
((�� (While 8 project stage) 
 Practice 
3. )��HO���������C��E���,D�
� M H��N��O��J��I�JRR����� Studentus Book J��,

�G���".'����,D�EN'���N���'GCO�r� 
4. )����UC���HO���������KL� J��HO����������
���.'��E����C��E�����RGF���'KL� -C�

)���CO�	C�����V���� M J��HO���������I�R)�
��R".'����,D��O����G��'HO�r,� (1 w 7) ��R
�E�����R (a w j) -C��C)Q��E�DI�R�NR� 

5. )����UC���HO���������KL�J���
���.#���.'��E����������)��#� HO���������E����C��.#�
��.'���N��-C�H"��E�����R J��)����	�),��G�HIHO�$������ 
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6. )����R$���������,
H)����I��R�CC�#���R�� ��,No�����
������
�r� HO���������
"
,������N��� ,
J���
�I��N����'�N�-�R����
�r� 

7. )��HO���������KL���.#���.'����' 6 w 7 E����C��E�����RJ��,HO���������E����C
),�O��,
G�� nice )����,I��R),��G�HI J��HO����������C,
��.#���.'��I���V���
�r��
�r� 

8. )���oNR��z����
�R�CC�#��� J��JI��HO���R,
H�"
,� 2 ���COD��#I���
�R�CC�#���
JRR�C��,��R���,DH��N�� 

 Production 
9. ���������QJRRmp�O�C��' 1 w 2 H� Activity Book 

7. �*�%��
�
���
�� 

 1. ��� Project 1A Listen to 7The Buddy Story? 
 2. �E���,D �"
� "�� ���K ��.� �N�-� ����
� ���� �	��GIN#�I�� 
 
8.  $���K�)#�(��
�%� (��������
,�	#�!L�)� / �����
�
���
�� �*�% �����

����N&� 
/O�"�

����
��� ��#� P#P) 

8.1 ),��Q��PI  .............................................................................................................. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8.2  �LWO  .................................................................................................................... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
9. 1�%���%	�� / 	����(	��R1 / /�S�� 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
            

 ��".'�.............................................A����� 
           (���,C����D  E��D�	,��FD) 
 
���RI�  )�
�.�)���������������E.#�S������� � "�#����$��%���&��' 5 
             ��	
�����������������
������� ���,N"�� �����,��%��oN�� (2547) 
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	����
����
�
���
�����  2 
��	
��������������       ���
������� (������ �)  "�#����$��%���&��' 5 
�)�������'  2          �&���%��  2553   �,�   1   "�',-�� 
��.'��  Our Guest  -)������'  1 7A Who am I?? letter A����� �.�.C����D E��D�	,��FD 
 
1.  ���
�����
�
���
�� 

�. 1.3 �Q����G�����G
,��  ),�)NC�,R��C  J��),�)NC�OP�H���.'���
�M -C���
E�CJ�����G���  

�.2.1 �G�HI),����E��oD��O,
�����R,�T�o���G���I�G���� J���Qr�H"� rC�
��
��O������R������ 

�.2.2  �G�HI),��O�.��J��),�J���
���O,
���J��,�T�o���G���I�G���� 
��R��J��,�T�o���r�� J���Q�H"���
�$������J���O���� 

�. 3.1  H"����
�������H����".'��-��),������R��	
���������������.'� J��E.#�S�
H���E�T� J�,�O),����J����UC-������DG���� 
 �. 4.1  H"����
�������H��$���FD�
�M ��#�H��$��%�� "	�"� J�����)� 
 
2.  ��
������� 
 ���G���ICO�� ��V����.'�),���I�N� �QHO�A�������rC����I���G���J���.'�),�$%�R	))�
���R	))�O�%'� ���G����.'�),���'$������ �
���QHO�A����R��NC),��G�HIrC��
�G%#�J����V����EN'�
��������G���rC����C�,� 
 
3.  ��
���
�
���
�� 
 3.1 ),���� (K) 
        )Q��E�D�R�,��,��,�R�HRO�� mouth, nose, eye, ear, hair 

)Q)	F��E�D tall, thin, big, small 
   �����-�)R��������
�O��� �"
� Iuve got a small nose, Ium thin. 
 3.2 ����� / ���R,��� (P) 
         ��KL�  ��E�C ���G���ICO����#� M R��������F������ 
 3.3 )	F����F����E%������)D (A) 
        ��,N���,  Hmn��������,  �	
���'�H����Q��, X.'�����D�	I�N� 

      4. ��
!
���"��#
�$�% 
  &"'�(��)
*%��
�(�� 
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4. ���G���ICO����#� M R��������F������-C�r�
��R	".'�,
��V�H)� �E.'��
�HO�R�CC�#
rC��
� 

 
5. ��
!
���"��# 

!
��,���

!
���"��# 


��$�-.��/ 

 
1. ���G���ICO��
��#� M R��������F�
�����-C�r�
��R	".'�,

��V�H)� �E.'��
�HO�R�CC�#
rC��
� 
 

4 3 2 1 
�G���ICO��
rC�$������ 
R����"�C�I� 
�	����-�) 

�G���ICO��
rC�)
��G��
$������ R����
rC�)
��G�� 
�G���ANC
��P����� 

�G���ICO��
rC� R����rC�
J�
���r�
"�C�I�
��
��'),� �G���
ANC������ 

�G���ICO��
ANC��V��
,�HOW
 
����J��rG�	�
���-�) �G���
r�
rC� 

 
6.  �"��

���
�
���
�� 
 1�'�
�)�2�(3�
((�� (While 8 Project stage) 
 Presentation 

1. )��JI��HO�����������R,
 ��������I�rC��G���ICO����N�� 7Who am I? letter $%�
R�CC�#H��Q����C��,��R��'�	��GIN#�I���G���$%�����
� -C�R��������F�G����J�
r�
��R	".'� 

Practice 
2. )�����)Q��E�D���'�,��R�,��,�G���
��� ����
� J��������-�) Iuve 

got~~~~~,  I am ~~~~~. �E.'�R��������F������I�R��E�� Twinkle, Twinkle, 
Rabbit Dear O�.�I� Activity 2  R����������HO��G���ICO��R��������F�G���������H�
���C�JA
��.'��
�� I�J�
HI,
��V�)QR������'������  

Production 
3. ���������Q���C� A4 G�#��E������RC���,��
����QICO��I�O����.� )��HO�

�����������)QR���� (I�G�� 2) ��H����C� H���O,
���'���������Q����G��� )���CN�HO�),�
"
,��O�.� J��"�#J��HO����������OP�G��ANCE�CJ��J��rG 

4. )���oN�,No���E�R���C���V�X��ICO�� HO���������E�R�� H"��,�J���UCO��
X�� I
O��X��$%�R�CC�# J��,CJ�������HI"�R  

5. ����������'�G���ICO������R����J��, �QICO���
�)�� �E.'�HO�)���Qr�JI��E.'�� M 

7. �*�%��
�
���
�� 
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 1. ���C�G�C A4 
 2. �, 
 3. ���r�� 
 4. ��
���QO��RH�
ICO�� 
 
8.  $���K�)#�(��
�%� (��������
,�	#�!L�)� / �����
�
���
�� �*�% �����

����N&� 
/O�"�

����
��� ��#� P#P) 

8.1 ),��Q��PI ................................................................................................................ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8.2  �LWO....................................................................................................................... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
9. 1�%���%	�� / 	����(	��R1 / /�S��~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
                

��".'�.............................................A����� 
            (���,C����D  E��D�	,��FD) 
       
���RI�  )�
�.�)���������������E.#�S������� � "�#����$��%���&��' 5 
             ��	
�����������������
������� ���,N"�� �����,��%��oN�� (2547) 
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	����
����
�
���
�����  3 
��	
��������������       ���
������� (������ �)  "�#����$��%���&��' 5 
�)�������'  2          �&���%��  2553   �,�   1   "�',-�� 
��.'��  Our Guest  -)������'  1 7A Who am I?? letter A����� �.�.C����D E��D�	,��FD 
 
1.  ���
�����
�
���
�� 

�. 1.3 �Q����G�����G
,��  ),�)NC�,R��C  J��),�)NC�OP�H���.'���
�M -C���
E�CJ�����G���  

�.2.1 �G�HI),����E��oD��O,
�����R,�T�o���G���I�G���� J���Qr�H"� rC�
��
��O������R������ 

�.2.2  �G�HI),��O�.��J��),�J���
���O,
���J��,�T�o���G���I�G���� 
��R��J��,�T�o���r�� J���Q�H"���
�$������J���O���� 

�. 3.1  H"����
�������H����".'��-��),������R��	
���������������.'� J��E.#�S�
H���E�T� J�,�O),����J����UC-������DG���� 
 �. 4.1  H"����
�������H��$���FD�
�M ��#�H��$��%�� "	�"� J�����)� 
 
2.  ��
������� 
 ������)NCr�$%�����������G������� �������N������ ����RKL��������N������G��
A���.'� �������R����RA� �QHO�A���������NC�����I�������R),�)NC�OP�G��A���.'� J�����I��)NC 
r��
������
����O�	A� 
 
3.  ��
���
�
���
�� 
 3.1 ),���� (K) 
        )Q��E�D�R�,��,��,�R�HRO��  

)Q��E�D�R�,����'�,��R)Q)	F��E�D  
   �����-�)R��������
�O��� �"
� Iuve got a small nose, Ium thin. 
  )Q��N�"
����' 2 
 3.2 ����� / ���R,��� (P) 
         ������������N������ 
 3.3 )	F����F����E%������)D (A) 
        ��,N���,  Hmn��������,  �	
���'�H����Q��, X.'�����D�	I�N� 

      4. ��
!
���"��#
�$�% 
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78

  &"'�(��)
*%��
�(�� 
5. �������N������C�,�A�����'rC��Q�J��, 

 
5. ��
!
���"��# 

!
��,���

!
���"��# 


��$�-.��/ 

 
1. �������N������

C�,�A�����'rC��Q
�J��, 

 

4 3 2 1 
    

 
6.  �"��

���
�
���
�� 

1�'�)#�(3�
((�� (Post 8 Project Stage) 
1. )��JI��HO�����������R,
 H��	� M -)�����
�� O���I�-)����I����������N�

����� 
2. )��E�C)	���R��������HO�����)NC$%��NI������'�QA
��,
��������rC��Q��r�R�� (�"
�

��R)Q$� ��J�C�),�)NC�OP� ��)C�C �������E�� ���) J���G���H��N'���'���QrC�C�
��
����� 2 ��
� -C��G�����V������� � X%'�)���G���HO���������C���V���,��
�R����C� 
�"
� 

  I could name the animals. 
  I could write about myself. 
  I could answer the questions. 
O�R����-�)���������G���r�
rC� HO��G�����V���r���
��J��)��I��G�����V�

������ �HO���.'��
���)��J��, 
3. )��HO��������������N�)	F����F����E%������)DG������� -C�JI�JRR�����N�

J��HO�����������V�A�������N������ 
4. )��J�����������
,������N��� E������#�J�C�),�)NC�OP�$%����-�"�DG����

�����N������ �������N�A���.'� J���N'���'rC���RI��������N� E������#�HO���C�),�)NC�OP�J��
G������J���EN'���N� 

7. �*�%��
�
���
�� 

 1. "N#���G������������'�QA
�� 
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 2. ��	C���
 1 ��
� �
� 1 )� 
 
8.  $���K�)#�(��
�%� (��������
,�	#�!L�)� / �����
�
���
�� �*�% �����

����N&� 
/O�"�

����
��� ��#� P#P) 

8.1 ),��Q��PI  ............................................................................................................... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8.2  �LWO....................................................................................................................... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
9. 1�%���%	�� / 	����(	��R1 / /�S�� 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
                

  ��".'�.............................................A����� 
               (���,C����D  E��D�	,��FD) 
       
 
 
���RI�  )�
�.�)���������������E.#�S������� � "�#����$��%���&��' 5 
             ��	
�����������������
������� ���,N"�� �����,��%��oN�� (2547) 
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	����
����
�
���
�����  4 
��	
��������������       ���
������� (������ �)  "�#����$��%���&��' 5 
�)�������'  4          �&���%��  2553   �,�   1   "�',-�� 
��.'��  Our Guest  -)������'  2  A Thank You Card A����� �.�.C����D E��D�	,��FD 
 
1.  ���
�����
�
���
�� 

� 1.1     �G�HIJ����),���.'����'KL�J���
�I��.'��������
� M J��J�C�),�)NC�OP�
��
����O�	A� 

� 1.2     ����������.'�������H���J������'��G�����G
,�� J�C�),�����%� J��
),�)NC�OP���
�������N�oN�E 

�. 1.3 �Q����G�����G
,��  ),�)NC�,R��C  J��),�)NC�OP�H���.'���
�M -C���
E�CJ�����G���  

�.2.2  �G�HI),��O�.��J��),�J���
���O,
���J��,�T�o���G���I�G���� 
��R��J��,�T�o���r�� J���Q�H"���
�$������J���O���� 

�. 3.1  H"����
�������H����".'��-��),������R��	
���������������.'� J��E.#�S�
H���E�T� J�,�O),����J����UC-������DG���� 
 �. 4.1  H"����
�������H��$���FD�
�M ��#�H��$��%�� "	�"� J�����)� 
 
2.  ��
������� 
 �������������E.'��.'�),� ����),� ���".'��-����.'���, 
 
3.  ��
���
�
���
�� 
 3.1 ),���� (K) 
        )Q��E�DHO�
 shocked 
  �Q�,� : Thank you very much.,  Be nie to each other. 

)Q��N�"
����' 2  passed,  walked,  became,  lived 
 3.2 ����� / ���R,��� (P) 
         ���������),���
����O�	A� 
  �������J�C��
�������R 
 3.3 )	F����F����E%������)D (A) 
        ��,N���,  Hmn��������,  �	
���'�H����Q��, X.'�����D�	I�N� 

      4. ��
!
���"��#
�$�% 
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  &"'�(��)
*%��
�(�� 
6. �����CN�SD A Thank you card 
7. ���������),� 

 
5. ��
!
���"��# 

!
��,���

!
���"��# 


��$�-.��/ 

 
1. �����CN�SD         

A Thank you card 
 

4 3 2 1 
���CN�SD Thank 
you card rC�
��
��,��� 
�G���G��),�
H���DCrC�
$������"�C�I� 

���CN�SD Thank 
you card rC� 
�G���G��),�
H���DCrC�
$������"�C�I� 

���CN�SD Thank 
you card rC� 
J�
�G���
G��),�H�
��DCrC�$������
�E�����P�����  

���CN�SD Thank 
you card rC� 
J�
r�
���$
�G���G��),�
rC� ����)��
J���Q���� 

2. ���������),� ��),���.#���.'��
H��N��rC�
��
��,C��P, 
�G�HI$������ 
$���RrC�
��
�
)�
��J)�
, 

��),���.#���.'��
H��N��rC� 
�G�HI$������ 
��R)Q$�rC� 

��),���.#���.'��
H��N��rC�H�
R���� ��R
)Q$�rC���V�
R�G�� 

��),���.#���.'��
H��N��rC�
�E�����P�����
��
��#� r�

���$��R
)Q$�rC���� 

 
6.  �"��

���
�
���
�� 

1�'��2%�3�
((�� (Pre 8 Project Stage) 
 Presentation 
1. )��E�C)	���R��������$%��N����'rC�KL�A
��  
2. )����UC������-�) Two weeks passed. The lion said~~~~ )���CO�	C���

�E.'�HO����������C,
�N�-�I�E�C��r� 
3. ����������UCJRR����� Student book C��EJ��E�C)	�,
��NC��r�G%#�R�� HO���������

�
�J��KL���� (�sE������' 1) r�E���� M ��� )����#�)Q$��E.'���,I��R),��G�HIr�C�,� 
4. )��HO���������KL�����
� J��HO�"
,����������)Q��N��
� M �E.'�"
,�HO��G�HI��.#���.'��

rC��
�G%#� J��,HO����������C,
�O�	��FDI���V���
�r� J��,)
��HO���UCO����.��
�C�)Q��R 
 Practice 
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5. ���������QJRRmp�O�C Activities 4 w 7 Project 1 H� Activity book 

7. �*�%��
�
���
�� 

 1. ��� Project 1C  Listen to �The Buddy Storyu 
 
8.  $���K�)#�(��
�%� (��������
,�	#�!L�)� / �����
�
���
�� �*�% �����

����N&� 
/O�"�

����
��� ��#� P#P) 

8.1 ),��Q��PI ................................................................................................................ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8.2  �LWO....................................................................................................................... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
9. 1�%���%	�� / 	����(	��R1 / /�S�� 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
                

  ��".'�.............................................A����� 
               (���,C����D  E��D�	,��FD) 
       
 
 
���RI�  )�
�.�)���������������E.#�S������� � "�#����$��%���&��' 5 
          ��	
�����������������
������� ���,N"�� �����,��%��oN�� (2547) 
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                                          	����
����
�
���
�����  5 
��	
��������������       ���
������� (������ �)  "�#����$��%���&��' 5 
�)�������'  2          �&���%��  2553   �,�   1   "�',-�� 
��.'��  Our Guest  -)������'  2  A Thank You Card A����� �.�.C����D E��D�	,��FD 
 
1.  ���
�����
�
���
�� 

� 1.2     ����������.'�������H���J������'��G�����G
,�� J�C�),�����%� J��
),�)NC�OP���
�������N�oN�E 

�. 1.3 �Q����G�����G
,��  ),�)NC�,R��C  J��),�)NC�OP�H���.'���
�M -C���
E�CJ�����G���  

� 2.1  �G�HI),����E��oD��O,
�����R,�T�o���G���I�G���� J���Qr�H"� rC�
��
��O������R������ 

�.2.2  �G�HI),��O�.��J��),�J���
���O,
���J��,�T�o���G���I�G���� 
��R��J��,�T�o���r�� J���Q�H"���
�$������J���O���� 

�. 3.1  H"����
�������H����".'��-��),������R��	
���������������.'� J��E.#�S�
H���E�T� J�,�O),����J����UC-������DG���� 
 �. 4.1  H"����
�������H��$���FD�
�M ��#�H��$��%�� "	�"� J�����)� 
 
2.  ��
������� 
 ��������.'���J������'��G�������R�E.'��O�.�R�CC�#G���� 
 
3.  ��
���
�
���
�� 
 3.1 ),���� (K) 
        )Q��E�DHO�
 shocked 
  �Q�,� : Thank you for everything, Hereus a card for you. 
  ������-�))Q$� Yes w No : Did you make a (yellow) bookmark?  

    Are you my  buddy? 
  ���-�)��R��R / ��N��o      Yes, I did.  /   No, I didnut.  
 3.2 ����� / ���R,��� (P) 
         ��������.'���J������'��G����� 
  ��������QR���G�R)	F 
 3.3 )	F����F����E%������)D (A) 
        ��,N���,  Hmn��������,  �	
���'�H����Q��, X.'�����D�	I�N� 
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      4. ��
!
���"��#
�$�% 
  &"'�(��)
*%��
�(�� 

R���G�R)	F 
 
5. ��
!
���"��# 

!
��,���

!
���"��# 


��$�-.��/ 

 
6. �����CN�SD         

A Thank you card 
(R���G�R)	F) 

 

4 3 2 1 
���CN�SD Thank 
you card rC�
��
��,��� 
�G���G��),�
H���DCrC�
$������"�C�I� 

���CN�SD Thank 
you card rC� 
�G���G��),�
H���DCrC�
$������"�C�I� 

���CN�SD Thank 
you card rC� 
J�
�G���
G��),�H�
��DCrC�$������
�E�����P�����  

���CN�SD Thank 
you card rC� 
J�
r�
���$
�G���G��),�
rC� ����)��
J���Q���� 

7. ��������.'���
J������'��G����� 

�.'���
J������'��
G�������R�E.'��
rC���
��,C��P, 
�G�HI$������ 
$���RrC�
��
�
)�
��J)�
, 

�.'���
J������'��
G�������R�E.'��
rC� �G�HI
$������ ��R
)Q$�rC� 

�.'���
J������'��
G�������R�E.'��
rC���V�R�G�� 

�.'���
J������'��
G�������R�E.'��
r�
rC� r�

���$��R
)Q$�rC���� 

 
6.  �"��

���
�
���
�� 


�)�2�(3�
((�� (While 8 Project Stage) 
 Presentation 
1. )��JI��HO�����������R,
 ��������I������QR���G�R)	F�E.'���RHO�R�CC�#H�,����'I�

ER��� HO���������C���,��
�R�����')���������  
2. )��E�C)	���R��������$%��Q�,�J�����JRR��'�G���H�R���G�R)	F  
 Practice 
3. )��JI����C��QO��R�G���R���HO��������� HO��,����������QR���HO����PI 
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4. )��mp����JRR����'��������I�����H"���.'�r���RR���G�R)	FHO�R�CC�#G���� ,C
�E�
� M R����C�HO��CP��OP�R�-����R (C���,��
�H� studentus book) �E.'���Q����J��
�R�,������-�)�
�r���# 

  Anna : Did you make a (pink) bookmark? 
  Ploy  : Yes, I did.  / No. I didnut. 
  Anna : Are you my buddy? 
  Ploy : Yes, I am. / No, Ium not. 
  Anna : Hereus a card for you. Thank you very much. 
   
5. )���oN�,No���
���� -C�H"�������-�)H�G�� 4 ��R$��E.'�� M �E.'�OR�CC�#��'J�R�Q��'

)�'�O����.�r�,�HO� 
 Production 
6. HO���������$� w ��R -C�H"�������-�)G�����I�ERR�CC�#G���� J��HO�R���

G�R)	F�E.'�J�C��#QHIH�),���HIH�
-�R�������G���E.'�� 

7. �*�%��
�
���
�� 

 1. ��
�����C� O�.����C�G,��C��V�R�����P� M  
 2. CN�����O�.����.'� M 
8.  $���K�)#�(��
�%� (��������
,�	#�!L�)� / �����
�
���
�� �*�% �����

����N&� 
/O�"�

����
��� ��#� P#P) 

8.1 ),��Q��PI................................................................................................................ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8.2  �LWO....................................................................................................................... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
9. 1�%���%	�� / 	����(	��R1 / /�S�� 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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  ��".'�.............................................A����� 
               (���,C����D  E��D�	,��FD) 
 
���RI�  )�
�.�)���������������E.#�S������� � "�#����$��%���&��' 5 
             ��	
�����������������
������� ���,N"�� �����,��%��oN�� (2547) 
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	����
����
�
���
�����  6 
��	
��������������       ���
������� (������ �)  "�#����$��%���&��' 5 
�)�������'  2          �&���%��  2553   �,�   1   "�',-�� 
��.'��  Our Guest  -)������'  2  A Thank You Card A����� �.�.C����D E��D�	,��FD 
 
1.  ���
�����
�
���
�� 

� 1.2     ����������.'�������H���J������'��G�����G
,�� J�C�),�����%� J��
),�)NC�OP���
�������N�oN�E 

�. 1.3 �Q����G�����G
,��  ),�)NC�,R��C  J��),�)NC�OP�H���.'���
�M -C���
E�CJ�����G���  

� 2.1  �G�HI),����E��oD��O,
�����R,�T�o���G���I�G���� J���Qr�H"� rC�
��
��O������R������ 

�.2.2  �G�HI),��O�.��J��),�J���
���O,
���J��,�T�o���G���I�G���� 
��R��J��,�T�o���r�� J���Q�H"���
�$������J���O���� 

�. 3.1  H"����
�������H����".'��-��),������R��	
���������������.'� J��E.#�S�
H���E�T� J�,�O),����J����UC-������DG���� 
 �. 4.1  H"����
�������H��$���FD�
�M ��#�H��$��%�� "	�"� J�����)� 
 
2.  ��
������� 
 ������)NCr�$%�����������G������� �������N������ ����RKL��������N������G��
A���.'� �������R����RA� 
 
3.  ��
���
�
���
�� 
 3.1 ),���� (K) 
        )Q��E�D�R�,� ��N�"
����' 2 
  �Q�,� : Thank you for everything, Hereus a card for you. 
  ������-�))Q$� Yes w No : Did you make a (yellow) bookmark?  

    Are you my  buddy? 
  ���-�)��R��R / ��N��o      Yes, I did.  /   No, I didnut.  
 3.2 ����� / ���R,��� (P) 
           ������������N������ 
 3.3 )	F����F����E%������)D (A) 
        ��,N���,  Hmn��������,  �	
���'�H����Q��, X.'�����D�	I�N� 
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      4. ��
!
���"��#
�$�% 
  &"'�(��)
*%��
�(�� 

�������N������C�,�A�����'rC��Q�J��, 
 
5. ��
!
���"��# 

!
��,���

!
���"��# 


��$�-.��/ 

 
         - 

4 3 2 1 
    

 
6.  �"��

���
�
���
�� 

1�'�)#�(3�
((�� (Post 8 Project Stage) 
1. )��JI��HO�����������R,
 H��	� M -)�����
�� O���I�-)����I����������N�

����� 
2. )��E�C)	���R��������HO�����)NC$%��NI������'�QA
��,
��������rC��Q��r�R�� (�"
�

��R)Q$� ��J�C�),�)NC�OP� ��)C�C �������E�� ���) J���G���H��N'���'���QrC�C�
��
����� 2 ��
� -C��G�����V������� � X%'�)���G���HO���������C���V���,��
�R����C� 
O�R����-�)���������G���r�
rC� HO��G�����V���r���
��J��)��I��G�����V������� �HO�
��.'��
���)��J��, 

3. )��HO��������������N�)	F����F����E%������)DG������� -C�JI�JRR�����N�J��
HO�����������V�A�������N������ 

4. )���oN�,No���
���� -C�H"�������-�)H�G�� 4 ��R$��E.'�� M �E.'�OR�CC�#��'J�R�Q��'
)�'�O����.�r�,�HO� 

5. HO���������$� w ��R -C�H"�������-�)G�����I�ERR�CC�#G���� J��HO�R���
G�R)	F�E.'�J�C��#QHIH�),���HIH�
-�R�������G���E.'�� 

7. �*�%��
�
���
�� 

 1. "N#���G������������'�QA
�� 
 2. ��	C���
 1 ��
� �
� 1 )� 
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8.  $���K�)#�(��
�%� (��������
,�	#�!L�)� / �����
�
���
�� �*�% �����

����N&� 
/O�"�

����
��� ��#� P#P) 

8.1 ),��Q��PI................................................................................................................ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8.2  �LWO....................................................................................................................... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
9. 1�%���%	�� / 	����(	��R1 / /�S�� 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
                

 ��".'�.............................................A����� 
                       (���,C����D  E��D�	,��FD) 
       
 
���RI�  )�
�.�)���������������E.#�S������� � "�#����$��%���&��' 5 
          ��	
�����������������
������� ���,N"�� �����,��%��oN�� (2547) 
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��������	  ������������������������������� ��!�"�#����$���% &'������()�%��� / +%��,��%
�#'�� �#-��.�)$�%��������/�01���%$����%���.�)02' 
   �#'��  3  ���31%  ���4$�����-0'%���,�'� ����.�)02' / '���� 
   �#'��  2  ���31%  ���4$�����-0'%���,�'� � / '� 
   �#'��  1  ���31%  ���4$�����-0'%�������  / ���,� 
   �#'��  0  ���31%  ���4$�����-0'%�����������(�-.�5�����+� / 6��� 


����

����� 

��������� 

3 2 1 0 
����������������� 

1. 8��.9�%��'���$����% 5��+��%����()�� 
    

2. 8���/'���� ��%�����/-+#��()�� : �0��     
3. 8��5���9�0�)%��%��%��()�����";���%$���%     
4. 8��"�#�4$�$�$��6/��()�'������� ��%�      
��������������� 

5. 8��"<���$�$�����$�+% / �$�������%�������,�=�>���%�4> 
    

6. 8��0�%%��.2����?%-+#0�%$�%��+��0��     
7. 8�������������,�=�>��%�4>$�%��+��0��     
8. 8��.9�%��'��������";��#��������������     

�������� !"�
���
#� 
9. 8��$�?%� �����-+#�-+�%���%��%��()�-0�%������/� 

    

10. 8����0����������� ������������=�>���%�4>'��������$@��      
11. 8��0����3���������9�$������,�=�>���%�4>     
12. 8��-+��"+�)�������/������()����/��0��     

���������$%	���� ���
&��	�� 
13. 8��.9�%��'��������$@��  

    

14. 8��$�?%� .9�%��.�)5'����������'����������� �0�     
15. 8���/� ��"���"�2%���.9�%����%$���%��()������6�'�+�'     
16. 8��������.9�,�?�%�� ���#.�)%%��09���@ +2+��%     

,()�..................................................................................................... ,�?�......................... �+�.�)...................... 
���
���������	'�	(#��
��� 

���?%.�) ................................ ���.�)"�#���� ............................... ,()�&��%%�� .......................................................... 
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	$$!
���"�/O�"�

�����
��� 
)��#���'................................. ,����'�����N�..................................    ".'�-)����............................................ A�������N�........................... 

�#1
��� 

&*�% 8 �����-# 

�������X*�%����V ����������"��� �������NYZ�
���
�� ��������-2(����N���
���(�� 

���E �N
��C�,�
),�
X.'���� 

r�
�Q
�N'�G��
O�.�
A���
�E.'���
��V�G��
����� 

r�
���
A���
�E.'�� 

r�
-�O�
E�CJ�

),�I�N� 

��NR��N
��

G������  
H�

O�������� 

�G������
�����
�,� 

�
���
�
��O�.�
�����
�,���C
O�� 

I�C�Q
"N#���
C�,�),�
��V�

���R��R
����R���� 

��#�HI
����� 

���
,�
�
,���R
�NI���� 

 

�Q����'
rC���R

��RO�
�C�,�
),�

����.��.�
��� 

��	�J��
J�� 
����'��
),����
��R�E.'��
C�,�),�
��P�HI 

��HIH�

�
�O����'
��'rC���R

��RO�� 

�Q����'
rC���R

��RO�
���
�
��P�),� 
���$ 

���I��
���R��	�
J��

E�T��
��Q��
G��
����� 

�Q��
I������'�
����R
),� 
�Q��PI 

1 �CP�"�I�	,�T�D                 

2 �CP�"�C���                 

3 �CP�"���o,�"                 

4 �CP�"��	���                 

5 �CP�"�,��F"��                 

6 �CP�"�o������D                 

7 �CP�"��O��S                 

8 �CP�"���SE�                 

9 �CP�"��EE�                 

10 �CP�"���,��D                 

11 �CP�"�o���                 

12 �CP�"��	�-")                 

13 �CP�"���")	F                 

14 �CP�"��	�-")                 

15 �CP�"�,N�,�o                 
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	$$!
���"�/O�"�

�����
��� 

)��#���'................................. ,����'�����N�...............................    ".'�-)����........................................ A�������N�............................ 

�#1
��� 

&*�% 8 �����-# 

�������X*�%����V ����������"��� �������NYZ�
���
�� ��������-2(����N���
���(�� 

���E 
�N��
C�,�
),�
X.'���� 

r�
�Q
�N'�G��
O�.�
A���
�E.'���
��V�G��
����� 

r�
���
A���
�E.'�� 

r�
-�O�
E�CJ�

),�I�N� 

��NR��N
��

G������  
H�

O�������� 

�G������
�����
�,� 

�
���
�
��O�.�
�����
�,���C
O�� 

I�C�Q
"N#���
C�,�),�
��V�

���R��R
����R���� 

��#�HI
����� 

���
,�
�
,���R
�NI���� 

 

�Q����'
rC���R

��RO�
�C�,�
),�

����.��.�
��� 

��	�J��
J�� 
����'��
),����
��R�E.'��
C�,�),�
��P�HI 

��HIH�

�
�O����'
��'rC���R

��RO�� 

�Q����'
rC���R

��RO�
���
�
��P�),� 
���$ 

���I��
���R��	�
J��

E�T��
��Q��
G��
����� 

�Q��
I������'�
����R
),� 
�Q��PI 

16 �CP�"�O��,���                 

17 �CP�"�o���                 

18 �CP�"��	,NI���D                 

19 �CP�"���,	TN                 

20 �CP�"���NC���                 

21 �CP�"�IN��	                 

22 �CP�"�CQ��"��                 

23 �CP�"�o���                 

24 �CP�"��,N���                 

25 �CP�OWN���N��NE�D                 

26 �CP�OWN��	F�,��D                 

27 �CP�OWN�E	�oN����D                 

28 �CP�OWN��N�N��                 

29 �CP�OWN���,����FD                 

30 �CP�OWN�o�W"��                 
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	$$!
���"�/O�"�

�����
��� 
)��#���'............................... ,����'�����N�.............................    ".'�-)����........................................... A�������N�......................... 

�#1
��� 

&*�% 8 �����-# 

�������X*�%����V ����������"��� �������NYZ�
���
�� ��������-2(����N���
���(�� 

���E �N
��C�,�
),�
X.'���� 

r�
�Q
�N'�G��
O�.�
A���
�E.'���
��V�G��
����� 

r�
���
A���
�E.'�� 

r�
-�O�
E�CJ�

),�I�N� 

��NR��N
��

G������  
H�

O�������� 

�G������
�����
�,� 

�
���
�
��O�.�
�����
�,���C
O�� 

I�C�Q
"N#���
C�,�),�
��V�

���R��R
����R���� 

��#�HI
����� 

���
,�
�
,���R
�NI���� 

 

�Q����'
rC���R

��RO�
�C�,�
),�

����.��.�
��� 

��	�J��
J�� 
����'��
),����
��R�E.'��
C�,�),�
��P�HI 

��HIH�

�
�O����'
��'rC���R

��RO�� 

�Q����'
rC���R

��RO�
���
�
��P�),� 
���$ 

���I��
���R��	�
J��

E�T��
��Q��
G��
����� 

�Q��
I������'�
����R
),� 
�Q��PI 

31 �CP�OWN�,	TN,��F                 

32 �CP�OWN����"                 

33 �CP�OWN���	�                 

34 �CP�OWN�F�S���D                 

35 �CP�OWN�F�"��                 

36 �CP�OWN�� ��                 

37 �CP�OWN��"��                 

38 �CP�OWN�E	�oN��FD                 

39 �CP�OWN��	IN��                 

40 �CP�OWN���Is���D                 

���&�'	�(  HO�A�������N� ������ ENI�FE �N����G����������J��HO�)�J��C����# 
3  =  ��E �N������'J�C����HO��OP���
�"�C�I� / C����'�� 
2   =  ��E �N������'J�C����HO��OP�)
��G��"�C�I���V�����N / C� 
1   =  ��E �N������'J�C����HO��OP����� / A
� 
0  = r�
J�C����O�.�J�RI�r�
 ��E �N������'J�C����HO��OP���� / r�
A
� 



��.UV��
!
���"��-.#��W.�%��/K(!
��(�V 

1. �������X*�%����V 

1.1 ���E �N��C�,�),�X.'���� 

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 ��NR��N��C�,�),�X.'���� I�N�HI ��#��
�O��J����RO����E.'�� J��)�� �	�)��#� / ��V����IQ 
2 ��NR��N��C�,�),�X.'���� I�N�HI ��#��
�O��J����RO����E.'�� J��)�� ��.�RI��	�)��#� 
1 ��NR��N��C�,�),�X.'���� I�N�HI ��#��
�O��J����RO����E.'�� J��)�� ��V�R�)��#� 
0 ��NR��N��C�,�),�r�
X.'���� r�
I�N�HI ��#��
�O��J����RO����E.'�� J��)�� 

1.2 r�
�Q�N'�G��O�.�A���G���E.'�����V�G������� 

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 �Q�N'�G��G��������H"� r�
�Q�N'�G��O�.�A���A���.'����V�G������� �	�)��#���'����� 
2 �Q�N'�G��G��������H"� �Q�N'�G��O�.�A���A���.'����V�G���������V�R�)��#���'����� 
1 �Q�N'�G��G��������H"� �Q�N'�G��O�.�A���A���.'����V�G������� R
�� M 
0 r�
�Q�N'�G��G��������H"� ���I��Q�N'�G��O�.�A���A���.'����V�G��������	�)��#���'

����� 
1.3 r�
���A����E.'�� 

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 �Q��C�,�),����$G��������	�)��#� r�
���A���G���E.'�� 
2 �Q��C�,�),����$G���������.�R�	�)��#�  ���A���G���E.'����V�R�)��#� 
1 �Q��C�,�),����$G������� �r�
�	�)��#�  ���A���G���E.'��R
��)��#� 
0 ���A���G���E.'����V����IQ 

1.4 r�
-�O� E�CJ�
),�I�N� 

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 E�C),�I�N���R)�� J���E.'���	�)��#� 
2 E�C),�I�N���R)�� J���E.'�� ��.�RI��	�)��#� 
1 E�C),�I�N���R)�� J���E.'�� ����)��#� 
0 E�C),�I�N���R)�� J���E.'�� ����)��#��� / J�RI�r�
E�C),�I�N���� 
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2. ����������"��� 

2.1 ��NR��N��G������G��O��������  

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 �)�E ��NR��N����G������G��O���������	�G�� �".'�KL�)Q��'��	�)��#���'�G������ 
2 �)�E ��NR��N����G������G��O��������J�
r�
)�R�	�G�� �".'�KL�)Q��'��	�)��#���'�G�

����� 
1 �)�E ��NR��N����G������G��O��������������  r�
)
���".'�KL�)Q��'���.'��G������ 
0 r�
�)�E ��NR��N����G������G��O�������� ���I�r�
�".'�KL�)Q��'�HC M ��.'��G������ 

 

2.2  �G������������,�  

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 �G�O��������,N"������ �������,���'�QO�C�	�)��#� 
2 �G�O��������,N"������ �������,���'�QO�C ����V�R�)��#� 
1 �G�O��������,N"������ �������,���'�QO�C��V�R�)��#� ����V����IQ 
0 �G�O��������,N"������ �r�
������,���'�QO�C��� ���	�)��#� 

 

2.3 �
����
��O�.�����,���CO��  

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 �
�"N#����
���,�O�.�������,���'�QO�C���� )�R�	�"N#��� 
2 �
�"N#����
���,�O�.�������,���'�QO�C��.�RI�)�R�	�"N#��� 
1 �
�"N#����
���,�O�.�������,���'�QO�C��V�R�"N#��� �
�"�H�O��M "N#��� 
0 �
�"N#����
"�O�.�����,���'�QO�C�	�"N#��� J��/O�.� r�
�
���� 

 

2.4 I�C�Q"N#���C�,�),���V����R��R����R����  

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 I�C�Q"N#���C�,�),���V����R��R����R���� ���C ���F�� �	�"N#��� �	�)��#� 
2 I�C�Q"N#���C�,�),���V����R��R����R���� ���C ���F�� J�
r�
)�R�	�"N#��� 
1 I�C�Q"N#���C�,�),���V����R��R����R���� ���C ����)��#� r�
)�R�	�"N#��� 
0 I�C�Q"N#���C�,�),�r�
��V����R��R����R���� GC),����C ��F�� 
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3. �������NYZ�
���
�� 

3.1 ��#�HI�����  

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 ��#�HI�����,N"������ ��	�)��#� 
2 ��#�HI�����,N"������ ���V�R�)��#� 
1 ��#�HI�����,N"������ �����)��#��� 
0 r�
��#�HI�����,N"������ ���� 

 

3.2 ���
,��
,���R�NI����  

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 $� w ��R �
,��NI����������������� ��	��NI���� C�,�),���#�HIJ����P�HI�	�

)��#� 
2 $� w ��R �
,��NI����������������� � C�,�),���#�HIJ����P�HI��V�R�)��#� 
1 $� w ��R �
,��NI����������������� � ��V�R�)��#� 
0 r�
���
,��
,� / �������R�NI���������� � ����R��)�R�	�)��#� 

 

3.3 �Q����'rC���R��RO��C�,�),�����.��.����  

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 �Q����'rC���R��RO������� ��HIH�
H����Q����V���
�C� 
2 �Q����'rC���R��RO������� ��HIH�
H����Q�� 
1 �Q����'rC���R��RO�� ��HIH�
H����Q���E�����P����� 
0 r�
�Q����'rC���R��RO��H������ GC����HIH�
H����Q�� 

 

3.4 ��	�J��J������'��),������R�E.'��C�,�),���P�HI  

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 ������	���)D),���� J������'����R�E.'���	�)��#��E.'��EN'���N�),����HO�
M 
2 ������	���)D),���� J������'����R�E.'����V�R�)��#��E.'��EN'���N�),����HO�
M 
1 ������	���)D),������V�R�)��#� r�
)
��I�J������'��),������R�E.'�� 
0 r�
������	���)D),���� r�
J������'����R�E.'����� 
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4. ��������-2(����N���
���(�� 

4.1 ��HIH�
�
�O����'��'rC���R��RO��  

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 ��#�HI�QO����'rC���R��RO��H�O�������� H���	
� rC���
�$������ ��NR��NrC�)�R$�,� 
2 ��#�HI�QO����'rC���R��RO��H�O�������� H���	
� rC���
�$������ ��NR��NrC� J�
r�
)�R$�,� 
1 ��#�HI�QO����'rC���R��RO��H�O�������� H���	
� rC���
�$��������V�R���
� J��r�
)�R$�,� 
0 ��#�HI�QO����'rC���R��RO��H�O�������� H���	
�r�
rC� r�
$������ �������)Q��'����� 
 

4.2  �Q����'rC���R��RO����
���P�),����$  

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 �Q����'rC���R��RO����
�$������)�R$�,� �������	���FD)�R �
�������,��	�)��#� 
2 �Q����'rC���R��RO����
�$������)�R$�,� �������	���FD)�R �
�������,���.�R�	�)��#� 
1 �Q����'rC���R��RO����
�$������R�� r�
)�R$�,��������	���FD�R���
���r�
)
�����

�,� 
0 �Q����'rC���R��RO����
�r�
$������ r�
)�R$�,� r�
�������	���FD �
���r�
����,� 
 

4.3  ���I�����R��	�J��E�T����Q��G������� 

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 ���I�������RG��ANCE�C ��RKL�),�)NC�OP�G��A���.'� �������R��	�E�T���G����HO�C�G%#� 
2 ���I�������RG��ANCE�C ��RKL�),�)NC�OP�G��A���.'� �������R��	�E�T���G����R�)��#� 
1 ���I�������RG��ANCE�C ��RKL�),�)NC�OP�G��A���.'�R�� �������R��	�E�T���G�������� 
0 r�
���I�������RG��ANCE�C r�
��RKL�),�)NC�OP�G��A���.'� GC�����R��	�E�T���G���� 
 

4.4  �Q��I������'�����R),��Q��PI 

��C�R)�J�� E �N����R�"�# 
3 )��),�O)Q��RC�,�),��	
���'����� ��#�HI�Q��I��Q��PI�	�
,� r�
�N#��� �	�)��#� 
2 )��),�O)Q��RC�,�),��	
���'� ��#�HI�Q��I��Q��PI�	�
,� r�
�N#��� ��V�R�)��#� 
1 )��),�O)Q��RC�,�),��	
���'����� �Q��I��Q��PI�	�
,�  �N#���R
��M 
0 r�
)NC��'I�)��),�O)Q��R �Q��r�
�)���PI 
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