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 The aim of this research was to investigate the effectiveness of the project-based  
learning technique towards the students’ use of English and desirable characteristics,  
namely thinking skill, knowledge-searching skill, responsibility, team working and  
expressiveness. The samples of this study were 50 students of Prathomsuksa 5 in the first  
semester of the 2004 academic year at Assumption College, Primary Section.  The  
students were selected by simple random sampling.  
           The tools used in this research included lesson plans, an English proficiency test,  
a desirable characteristics observation form and a self evaluation form.  The data was  
statistically analyzed by mean, standard deviation and t-testing for dependent samples. 
 
 The results of the study revealed that after using the project-based learning  
technique:  
1. The students’ use of English was significantly increased at the .01 level. 
2. The students’ desirable characteristics namely thinking skill, knowledge-searching skill, 
responsibility, team working and expressiveness have been improved. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ภูมิหลัง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 มุงเนนการจัดการศึกษาที่ใหความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือพัฒนาตนใหมีความสมดุลโดยยึด
หลักผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนที่มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (กรมวิชาการ.  2544 : 2) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดใหสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนกลุมสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปน
มนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
ใชภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน ในการคนควาหาความรู ศึกษา
ตอ และประกอบอาชีพ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ โดยยังคงความ
ภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย (กรมวิชาการ.  2544 : คํานํา) ดังน้ันการจัดกระบวนการ
เรียนรูภาษาตางประเทศเพื่อตอบสนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  จึงตองจัดในลักษณะบูรณาการ โดยคํานึงถึง
ความแตกตางของผูเรียน ยึดผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง คิดเปน ทํา
เปน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ใฝรูอยางตอเน่ือง และปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม มีความรู ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ตามมาตรฐานหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีหลากหลายเนน
การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง และแบบบูรณาการ ซ่ึงการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีหน่ึงที่สอดคลองกับ
จุดมุงหมายดังกลาว ซ่ึงกรมวิชาการ (2546 : 2) ไดกลาวถึงแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
(Project-based Approach) เปนแนวคิดที่อยูบนพ้ืนฐานปรัชญาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่เนนองคประกอบ 3 ดานใหเกิดในตัวผูเรียนคือ องคประกอบดานความรู(Knowledge) ดาน
กระบวนการ (Process) และคุณธรรม จริยธรรม คานิยม (Attitude) ผนวกกับกรอบสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ซ่ึงประกอบดวย 4 สาระหลักคือ ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร (Communication) ภาษาและวัฒนธรรม (Culture) ภาษากับความสัมพันธกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน (Connection) และภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก (Community) 
กลาวคือ การจัดการเรียนรูแบบโครงงานมุงพัฒนาผูเรียนโดยองครวม สรางรากฐานทักษะการเรียน 
(Study Skill) พัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skill) ทักษะทางสังคม อารมณ จริยธรรม  



  
     2 

(Social Skill) และทักษะทางภาษา (Language Skill) โดยเนนการบูรณาการขามขอบขายสาระการ
เรียนรูควบคูกันไป และ การจัดการเรียนการสอบแบบโครงงานไมไดมุงเนนแตความสามารถทาง
ภาษาของผูเรียนเทานั้นแตเนนการดึงทุกอยางในชีวิต “เด็กมี เด็กเปน โดยองครวม” ออกมาใช
แกปญหาอยางเปนรูปธรรมโดยมีภาษาอังกฤษเปนสื่อ  และเนนใหนักเรียนมีความรับผดิชอบกับการ
เ รียนของตน  ซ่ึ งสอดคลองกับแนวคิดปจ จุบันที่ เนนการพึ่ งตนเองของผู เ รียน  (Learner 
Independence) ผูเรียนที่มีระดับความสามารถตางกันสามารถเรียนรวมกันไดอยางเทาเทียมกัน 
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือทํางานใหสําเร็จลุลวงไปตามโครงงานที่กําหนด และทําใหผูเรียนรูสึกผูกพันกับ
การเรียนมากขึ้น ซ่ึงสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนตอเน่ืองขึ้นไป (ฟลลิป; เบอรวูด; และ   
ดันฟอรด.  2544 : 11) 
 โครงงานเปนวิธีที่ดีในการสอนภาษาใหกับนักเรียน เน่ืองจากเหตุผลหลายประการดังน้ี คือ 
โครงงานเปนกิจกรรมบูรณาการ  เปนชิ้นงานที่มีลําดับชัดเจน  ผูเรียนจะทํากิจกรรมที่มีประโยชน
และ มีความเชื่อมโยงกันไปสูผลงานสุดทายที่เห็นและจับตองได  ซ่ึงทําใหนักเรียนมีความรูสึกถึง
ความสําเร็จที่แทจริงเม่ือโครงงานเสร็จ  โครงงานเปนตัวอยางที่ดีของการเรียนรูโดยประสบการณ 
คือ ผูเรียนตองใชภาษาในการทํางานใหบรรลุผล  จึงเทากับวาโครงงานทําหนาที่นําเสนอ  ฝกทําให
เกิดการบูรณาการทักษะทางภาษาในลักษณะที่เปนธรรมชาติ  ผูเรียนจะซึมซับรูปแบบภาษาที่สอง
ไดจากการที่พบเห็นซ้ําๆ เชนเดียวกันกับที่เกิดในภาษาแม (ฟลลิป; เบอรวูด; และดันฟอรด. 2544: 
14-16)  
  ในดานความสามารถในการใชภาษา โครงงานยังเปนกิจกรรมหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนไดใช
ภาษาดวยตนเอง ดังคํากลาวของกุศยา แสงเดช (2545 : 92) ที่วาโครงงานเปนกิจกรรมที่บงบอกถึง
ความสามารถในการใชภาษาของผูเรียนอยางเปนรูปธรรม เปนกิจกรรมที่เชื่อมตอระหวางภาษาที่
เรียนมากับการนําภาษาไปใชในสถานการณจริง และละเอียด จุฑานันท (2543 : 1) ยังไดกลาวถึง
การทําโครงงานวาจะเปนแรงกระตุน ใหผูเรียนขยายความรูดานคําศัพท และสํารวจเนื้อหาภาษาที่
จําเปนตอการปฏิบัติภาระงานใหเสร็จสมบูรณ การทําโครงงานจะเชื่อมชองวางระหวาง สิ่งที่ผูเรียน
เรียนรูในหองเรียน กับสิ่งที่ผูเรียนจําเปนตองมี เพ่ือใชสื่อสารในสถานการณของชีวิตจริง ผูเรียนจะมี
โอกาสนําภาษาที่เรียนอยางเปนทางการมาฝกปฏิบัติจริง เปนการเปดโอกาสกวางใหผูเรียนได
มุงเนนการแสดงออกถึงขอมูล และความคิด มากกวาจะเนนไปที่ตัวภาษาเอง อันจะทําใหผูเรียน
สามารถใชภาษาอังกฤษสื่อความคิดหรือผลิตผลการออกแบบไดชัดเจน เจาะจงและเปนจริง  
 ในดานคุณลักษณะอันพึงประสงค การพัฒนาผูเรียนในลักษณะโครงงาน เปนการพัฒนาใน
ลักษณะองครวม คือ พัฒนาทุกดาน ไมไดเนนที่การสอนภาษาเทานั้น เพราะในแตละโครงงาน
ประกอบไปดวยทักษะตางๆ เชน ทักษะทางปญญา ทักษะทางกาย ทักษะทางสังคม และการ
พ่ึงตนเองของผูเรียน แนวการสอนเชนนี้ยังพัฒนาการดานอารมณ และบุคลิกภาพ คือเปดโอกาสให
ผูเรียนไดผลิตชิ้นงานที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตนเอง ชิ้นงานที่บงบอกถึงความคิด รสนิยม 
และความสนใจของผูเรียน นอกจากนี้ยังเนนการกระตุนใหผูเรียนแสดงความรูสึกและแสดงความ
คิดเห็น ผูเรียนมีโอกาสนําความรูจากในหองเรียนมาใช ขณะเดียวกันก็มีความรูทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก
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เรื่องที่กําลังทําอยู นอกจากนี้การทําโครงงานจะฝกใหผูเรียนไดตัดสินใจเลือกและรับผิดชอบงานของ
ตนเอง รวมทั้งรูจักคนควาและพัฒนาทักษะที่จะเปนตอการเรียน ซ่ึงจะนําตนเองไปสูการเรียนรูแบบ
พ่ึงตนเองโดยไมตองอาศัยครู (ฟลลิป; เบอรวูด; และ ดันฟอรด.  2544 : 14–16) 
 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เปนโรงเรียนเอกชนทีสอนนักเรียนชายลวนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 – 6 วิสัยทัศนของโรงเรียน (ฝายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม.  
2547 : 3) เนนใหนักเรียนเปนบุคคลที่พัฒนาทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และจิตใจ 
นักเรียนสามารถบูรณาการความรูมาแกไขปญหาอยางเปนระบบ ในดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน  โรงเรียนมีเปาหมายมุงใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค เชน การมีวินัยในตนเอง  ความกตัญู  ความซื่อสัตย  ความประหยัด  ความเสียสละ  
การบําเพ็ญประโยชน  ความเปนสุภาพชน  การตรงตอเวลา  ความสามัคคี  ความวิริยะอุตสาหะ  
ความสมถะเรียบงาย  และมีภูมิปญญาไทย เปนตน นอกจากนี้ยังมุงใหนักเรียนทุกคนเปนผูใฝรูใฝ
เรียน ศึกษาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตางๆ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการคนควาหาขอมูล
ไดดวยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ และมีความคิดสรางสรรค ประกอบ
กับการวิเคราะหสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผานมา และ การทดสอบความสามารถทาง
ภาษา อังกฤษของนักเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 พบวา นักเรียนที่ไมไดเรียน
หลักสูตรตางประเทศของโรงเรียน หมายถึง นักเรียนที่ไมไดเรียนในหลักสูตรที่มีครูเจาของภาษา
เปนผูสอน ไมไดมีโอกาสฝกใชภาษาอังกฤษสื่อสารในทักษะตางๆ เชน ฟง พูด อาน เขียน ใน
สถานการณจริงกับครูเจาของภาษานั้น มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษต่ํากวานักเรียนที่
เรียนในหลักสูตรตางประเทศทั้งในดานการใชภาษา คําศัพท การอานจับใจความ การฟง และการ
พูด (ศูนยวิจัยทางสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.  2544 : 96) และจากการสอบถามความ
คิดเห็นของครูเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคบางประการของนักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญ
ยังขาดคุณลักษณะดังตอไปน้ี คือการรูจักศึกษาคนควาดวยตนเอง การมีกระบวนการคิดที่ดี ความ
รับผิดชอบ และการกลาแสดงออก จากวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียน  การวิเคราะหสภาพการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียน
หลักสูตรตางประเทศของโรงเรียนกับนักเรียนที่ไมไดเรียนในหลักสูตรดังกลาว ทําใหผูวิจัยได
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกใชภาษาอังกฤษสื่อสารไดจริงทั้ง 
4 ทักษะ น่ันคือ การจัดการเรียนรูแบบโครงงานซึ่งเปนแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับ ความคาดหวัง และจุดมุงหมายที่ใหผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรและคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของโรงเรียน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมาใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพ่ือใหผู เ รียนไดพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษา และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเจตนารมณของหลักสูตรและ
โรงเรียนตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาความสามารถ
ในการใชภาษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
 2.  เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการศึกษาครั้งน้ีทําใหไดแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ซ่ึงเปนแนวทางใหกับ
ครูผูสอนในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อสนองเจตนารมณของหลักสูตรตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม ปการศึกษา 2547 ทั้งหมด 10 หองเรียน จํานวน 500 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม ปการศึกษา 2547 จํานวน 1 หองเรียน 50 คน ใชวิธีสุมนักเรียนแบบ
เจาะจงจากหองที่โรงเรียนไดมอบหมายใหผูวิจัยเปนผูรับผิดชอบการสอน 
 ระยะเวลาในการวิจัย 
  ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2547 โดยใชระยะเวลาในการทดลอง 
8 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมเปน 24 คาบ 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 ใชเน้ือหาชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Projects: Play & Learn ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 (กรมวิชาการ. 2546) โดยคัดเลือกมา 3 บท ดังน้ี 
 บทที่ 1   Our Guest 
 บทที่ 2   Our Housework 
 บทที่ 3   Our Free Time 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน 
  2.  ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร ไดแก 
   2.1   ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
   2.2   คุณลักษณะอันพึงประสงค 5 ดาน คือ 
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    2.2.1    ทักษะการคิด 
    2.2.2    ทักษะการแสวงหาความรู 

 2.2.3    คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
 2.2.4    คุณลักษณะการรวมมือ ความสามัคคี 

    2.2.5    คุณลักษณะการกลาแสดงออก 

 
นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 ในการศึกษาครั้งน้ีไดนิยามศัพทเฉพาะดังน้ี 
 1.   โครงงานภาษาอังกฤษ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเน้ือหาจากชุดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ Projects: Play & Learn ของกรมวิชาการ (2546) ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ คือ 
เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในรูปของการผลิตชิ้นงานกลุมและเดี่ยว เนนการพัฒนาผูเรียนโดย
องครวม คือ ทักษะการคิด รางกาย สังคม อารมณ และจริยธรรม 
 2.   ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถที่ผูเรียนนําภาษาไปใช
ในการทํากิจกรรม โดยผานทักษะกระบวนการฟง พูด อาน เขียน โดยการวัดจากแบบทดสอบ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 3.   คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนในดานตางๆ
ดังน้ี  
 3.1   ดานทักษะการคิด คือ การรูจักสังเกต  เปรียบเทียบ จําแนกแยกแยะ ขยาย
ความ สรุปความ  วางแผนคาดการณและตัดสินใจ พิจารณาเลือกวิธีการแกปญหาและการคิด 
จินตนาการ 
 3.2   ทักษะในการแสวงหาความรู คือ รูจักใชแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรูและการ
รูจักหาวิธีแกปญหาในการใชภาษาอังกฤษ 
 3.3   คุณลักษณะดานความรับผิดชอบ คือ รูจักปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
อยางถูกตองครบถวนตามเกณฑที่กําหนด การปรึกษาวางแผนปรับปรุงและพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
 3.4   คุณลักษณะการรวมมือ ความสามัคคี คือ การรูจักรวมมือกันทํางานอยางเต็มที่ 
มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รูจักปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม และเปนผูนําผูตาม 
ที่ดี 
 3.5   คุณลักษณะการกลาแสดงออก คือ การกลาแสดงออกในดานตอไปน้ี คือ การ
กลาถาม ตอบเปนภาษาอังกฤษ การพูดบรรยายหนาชั้น การแสดงกิจกรรมหนาชั้นตามที่ไดรับ
มอบหมาย การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนและครู การสนทนากับครูและเพ่ือน หรือ
ชาวตางประเทศเปนภาษาอังกฤษ 
 โดยวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคเหลานีจ้ากแบบบันทกึพฤติกรรมและแบบประเมนิตนเอง
ของนักเรียนดานคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
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สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
โครงงานมีความสามารถในการใชภาษาสูงขึ้นกวากอนเรียน 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
โครงงานมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสูงขึ้นกวากอนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยขอเสนอรายละเอียดตามหัวขอดังน้ี 
1.   หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 

1.1   จุดมุงหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
1.2   แนวคิดการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
1.3   สาระและมาตรฐานการเรยีนรูภาษาอังกฤษ 
1.4   แนวทางจัดการเรียนรูในชวงชั้นที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 

2.   เอกสารเก่ียวกับโครงงาน 
 2.1   ความหมายของโครงงาน 
 2.2   ลักษณะของโครงงาน 
 2.3   จุดเดนของโครงงาน 
 2.4   ประเภทของโครงงาน 
 2.5   ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโครงงาน 
 2.6   การประเมินผลโครงงาน 
 2.7   ประโยชนการทําโครงงาน 
3.    เอกสารเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
4.    เอกสารเกี่ยวกับคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
 4.1   ทักษะการคิด 
 4.2   ทักษะการแสวงหาความรู 
 4.3   คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
 4.4   คุณลักษณะการรวมมือ ความสามัคค ี
 4.5   คุณลักษณะการกลาแสดงออก 
5.    งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 5.1   งานวิจัยในประเทศ 
 5.2   งานวิจัยตางประเทศ 
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1.    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
       หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดจัดทําขึ้นเนื่องจากผลการติดตามและ
ดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พบวา หลักสูตรเดิมที่ใช
มานานกวา 10 ป มีขอจํากัดอยูหลายประการ  ไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมความรู
ไดเทาที่ควร  ในสวนของการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ผูเรียนยังมีความรู
ความสามารถไมเพียงพอที่จะใชในการติดตอสื่อสาร และ คนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่มี
อยูหลากหลายในยุคสารสนเทศ  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรใหมน้ีมุงเนนความสําคัญทั้งดาน
ความรู  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือ
พัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได  สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  สถานศึกษาจัด
กระบวนการ เรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะ  กระบวนการคิด   การจัดการ  การเผชิญสถานการณ
และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหผู เรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  
ผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไว (กรมวิชาการ.  2544 : 1-2) 
         1.1      จุดมุงหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 มุงพัฒนาคนไทยดานองคความรูและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค  ใหคนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุขและมี
ความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดมุงหมายซ่ึงถือเปน
มาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปน้ี (กรมวิชาการ.  2544 : 5) 
   1.   เห็นคุณคาในตวัเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนา 
หรือ ศาสนาที่ตนนับถอื มีคณุธรรม จริยธรรม และคานยิมอันพึงประสงค 
   2.   มีความคิดสรางสรรค ใฝรูใฝเรียน รักการอาน การเขียน และ รักการคนควา 
   3.   มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ มีทักษะ และศักยภาพ ในการจัดการ การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
   4.   มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด 
การสรางปญญา และทักษะในการดํารงชีวิต 
   5.   รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกที่ดี 
   6.   มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน
ผูบริโภค 
   7.   เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึด
ม่ันในวิถีและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีประมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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      8.   มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา
ไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
  9.   รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
 ดังนั้น ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544น้ี จะตอง
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวขางตนควบคูไปกับการเรียนรูเน้ือหาสาระการเรียนรู 
อันเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีศักยภาพในตนเอง 
      1.2     แนวคิดการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 22  (กรมวิชาการ.  2544 : 26 – 
28) กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  ดังน้ันครู ผูสอน และผูจัดการศึกษา
จะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นํา  ผูถายทอดความรู   ไปเปนผูชวยเหลือสงเสริมและ
สนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาและใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน  เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นไปใช
สรางสรรคความรูของตน  การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นอกจากจะมุง
ปลูกฝงดานปญญา  พัฒนาการคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมี
วิจารณญาณแลว ยังมุงพัฒนาความสามารถทางอารมณ  โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของ
ตนเอง เขาใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน สามารถแกปญหา ขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม 
 การเรียนรูในสาระการเรียนรูตางๆมีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลายผูสอนตอง
คํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย และสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจ และความสามารถของ
ผูเรียนเปนระยะๆอยางตอเน่ือง ดังน้ันการจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้นควรใชรูปแบบวิธีการที่
หลากหลาย  เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน 
การเรียนรูจากธรรมชาติ  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ  การเรียนรูคู
คุณธรรม  การจัดการเรียนการสอนจึงจัดไดหลายลักษณะ เชน 
 1.   การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว คือ ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูโดยเชื่อมโยง
สาระการเรียนรูตางๆกับหัวขอเรื่องที่สอดคลองกับชีวิตจริง หรือสาระที่กําหนดขึ้นมา ทําใหผูเรียนได
ใชทักษะกระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรูความจริงจากหัวขอเรื่องที่กําหนด 
 2.   การบูรณาการแบบคูขนาน คือ ครูผูสอนตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมกันจัดการเรียนการ
สอนโดยอาจยึดหัวขอเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง แลวบูรณาการเชื่อมโยงแบบคูขนาน 
 3.   การบูรณาการแบบสหวิทยาการ คือ การนําเนื้อหาจากหลายกลุมสาระมาเชื่อมโยง
เพ่ือจัดการเรียนรูโดย ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนรวมกัน  ในเรื่องเดียวกัน  แตแบงไปทํากิจกรรม
ตามแตรายวิชาของตน 
 4.   การบูรณาการแบบโครงการ คือครูผูสอน และนักเรียนรวมกันสรางสรรคโครงการขึ้น
โดยใชเวลาการเรียนตอเน่ือง เปนลักษณะของการเรียนเปนทีม  มีเปาหมายเดียวกัน 
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       สรุป  ในการจัดการเรียนรูเพ่ือตอบสนองจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 น้ันมีหลากหลายวิธี โดยผูสอนตองจัดใหเหมาะสมกับผูเรียนในอันที่จะพัฒนาใหมี
คุณลักษณะสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรได 
        1.3      สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ.  2544 : 15) ได
กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียนเม่ือเรียนจบจาก
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตใหมี
คุณภาพ สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได   สาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
รายละเอียดดังน้ี 
      สาระที่ 1    ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
    มาตรฐาน ต 1.1    เขาใจกระบวนการอาน และการฟง สามารถตีความเรื่องที่ฟง
และอานจากสื่อประเภท ตางๆ และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ 
    มาตรฐาน ต 1.2    มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
แสดงความรูสึกโดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
    มาตรฐาน ต 1.3    เขาใจกระบวนการพูด การเขียนและสื่อสาร ขอมูล ความคิดเห็น 
และความคิดรวบยอดไดอยางสรางสรรค  มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 
  สาระที่ 2    ภาษาและวัฒนธรรม 
    มาตรฐาน ต 2.1    เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษาและปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
    มาตรฐาน ต 2.2    เขาใจความเหมือนและความตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษาที่เรียน กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชไดดวยเจตคติที่ดี 
     สาระที่ 3     ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
    มาตรฐาน ต 3.1    สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆ ในโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม  
    มาตรฐาน ต 3.2    สามารถใชภาษาตางประเทศเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูการ
ทํางาน การประกอบอาชีพ  การสรางความรวมมือและการอยูรวมกันในสังคม 
  สรุปไดวา ในการเรียนรูภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ไมไดมีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีแคความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
อยางเดียว แตผูเรียนยังตองมีความสามารถในดานการเรียนรูวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู
อ่ืน และการใชภาษาใหเหมาะสมและสัมพันธกับชุมชนโลก 
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       1.4      แนวการจัดการเรียนรูในชวงชั้นที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6) 
  ชวงชั้นที่ 2  ระดับประถมศึกษาที่ 4–6   การจัดการเรียนรูจะคลายกับชวงชั้นที่ 1 คือ 
สนองตอบตอความสนใจของผูเรียน เนนการเรียนรูตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ปฏิบัติจริงเพ่ือ
พัฒนาทักษะพ้ืนฐานการติดตอสื่อสาร แตจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกตามความสนใจดวยตัวเอง 
มุงเนนทักษะการทํางานเปนกลุม   การสอนแบบบูรณาการโครงงาน การใชหัวเรื่องในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อมุงใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด การคนควา แสวงหาความรู สรางความรูดวยตนเอง 
สามารถสรางสรรคผลงานแลวนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน (กรมวิชาการ.  2544 : 28) 
  สรุปไดวา ในการจัดการเรียนรูในชวงชั้นที่ 2 น้ีเร่ิมเนนใหผูเรียนไดเรียนรูตามสภาพ
จริงฝกปฏิบัติจริงในการพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสาร การใหผูเรียนไดเลือกตามความสนใจ การ
เนนทักษะการทํางานกลุม ซ่ึงลักษณะการจัดการเรียนรูแบบโครงงานนับเปนวิธีการที่สอดคลองกับ
การจัดการเรียนการสอนในชวงชั้นน้ี 
 

2.     เอกสารเกี่ยวกับโครงงาน 
        การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนแนวคิดหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการฝกปฏิบัติ โดยผูวิจัยขอนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 
      2.1      ความหมายของโครงงาน 
  คําวาโครงงานมีผูใหความหมายไวหลากหลาย ซ่ึงผูวิจัยขอสรุปดังน้ี  สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ (2545 : 3); สุธาทิพย สุดหนองบัว (2545 : 29); กรมวิชาการ (2544 : 19); 
ละเอียด จุฑานันท (2543 : 1); สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542 : 28); สม
ชัย ชวลิตธาดา (2542 : 11); จิราภรณ ศิริทวี (2542 : 15); และสุริยา จันทรเนียม (2541 : 17) ได
ใหความหมายคลายคลึงกันวา โครงงาน เปนกระบวนการเรียนรู เปนงานวิจัยเล็กๆของนักเรียนที่
ศึกษาคนควาตามความสนใจเกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง และดําเนินการศึกษาภายในเวลาที่ตกลงกัน
จนไดผลออกมาตามที่ตั้งจุดประสงคไวดวยวิธีการตางๆอยางเปนระบบ  จากแหลงความรูที่
หลากหลาย  โดยที่ครูผูสอนคอยแนะนําและใหคําปรึกษาแกผูเรียนอยางใกลชิด ตั้งแตการเลือก
หัวขอที่จะศึกษาคนควา ดําเนินการวางแผน กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานและนําเสนอผลงาน 
  ฟลิป; เบอรวูด; และดันฟอรด (2544 : 11); และกุศยา แสงเดช (2545 : 92) ไดให
ความหมายคลายคลึงกันวา โครงงานเปนกิจกรรมหรือชิ้นงานที่มีลําดับชัดเจน มีความเชื่อมโยงไปสู
ผลงานสุดทายที่เห็นและจับตองได ผูเรียนจะรูสึกถึงความสําเร็จเม่ือโครงงานเสร็จเนื่องจากผูเรียนได
ลงมือปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอน เปนการพัฒนาโดยองครวม เนนการพัฒนาทักษะตางๆไมใชแค
ภาษาเทานั้นเปนกิจกรรมที่บงบอกความสามารถในการใชภาษาอยางเปนรูปธรรมผูเรียนจะตองใช
ภาษาทํางานใหบรรลุผล โดยซึมซับรูปแบบภาษาในลักษณะที่เปนธรรมชาติ 
  จากความหมายโครงงานที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา โครงงานเปนการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่มุงพัฒนาใหผูเรียนรูจักพึ่งตนเองและพัฒนาความสามารถในทุกดานแบบองครวม  โดยใช
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กระบวนการที่เปนระบบ สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ซ่ึงเปนการวิจัยกับนักเรียนระดับประถม  ดังนั้น
ความหมายของโครงงานที่ใช คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบประสบการณที่ใหผูเรียนซึม
ซับรูปแบบภาษาอยางเปนธรรมชาติ  เนนการพัฒนาผูเรียนทุกดานแบบองครวม โดยกระบวนการที่
จัดเปนระบบ ชิ้นงานที่กําหนดมีลําดับชัดเจนและเชื่อมโยงผลงานที่เปนรูปธรรมเพ่ือใหผูเรียนรูสึกถึง
ความสําเร็จหลังจากโครงงานเสร็จ 
        2.2     ลักษณะของโครงงาน 
  ฟลิป; เบอรวูด; และดันฟอรด (2544 : 14-16) ไดกลาวถึงลักษณะโครงงานเหมาะ
สําหรับนักเรียนระดับประถมในแงตางๆ ดังน้ี 
  1. โครงงานเปนกิจกรรมบูรณาการ คือ ชิ้นงานมีลําดับชัดเจน การที่ผูเรียนไดทํา
กิจกรรมที่มีประโยชนคุมคาและมีความเชื่อมโยงกันไปสูผลงานชิ้นสุดทายที่เห็นและจับตองได ซ่ึงทํา
ใหผูเรียนรูสึกถึงความสําเร็จที่แทจริงเม่ือโครงงานเสร็จ 
  2.   โครงงานพัฒนาผูเรียนโดยองครวม (Holistic Learner) คือ พัฒนาทุกดานไมได
เนนที่การสอนภาษาเทานั้น เพราะในแตละโครงงานยังประกอบดวยทักษะตางๆที่ผูเรียนเรียนอยูใน
วิชาอ่ืนและจากภายนอกหองเรียนดวยคือ 
   -  ทักษะทางปญญา ไดแก การบรรยาย การสรุปความ การใชจินตนาการ การ
ตั้งสมมติฐาน การอาน และการวางแผน 
   -  ทักษะทางกาย การบังคับกลามเนื้อ ไดแก การระบายสี การวาดภาพ การตัด 
การพับ และการเขียน 
   -  ทักษะทางสังคม ไดแก การแขงขัน การทํางานรวมกัน การตัดสินใจรวมกัน 
และการประจักษถึงผลสําเร็จของงานอันเกิดจากการมีสวนรวมของทุกคน 
   -  การพึ่งตนเองของผูเรียน (Learner Independence) ไดแก การรูจักเลือก และ
รับผิดชอบผลที่ตามมา การรูจักหาทางทํางานใหสําเร็จ การรูจักหาขอมูล การทดลองปฏิบัติ และการ
ประเมินผลงานที่ได 
  นอกจากนี้โครงงานยังสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ และบุคลิกภาพ เปดโอกาสให
ผูเรียนไดผลิตชิ้นงานที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตัวเอง ชิ้นงานเหลานี้บงบอกถึงความคิด 
รสนิยม และความสนใจของผูเรียน การทําโครงงานทําใหผูเรียนมีโอกาสนําความรูจากในหองเรียน
มาใช กระตุนใหผูเรียนรูจักแสดงความคิดเห็นซึ่งควรคาแกการสนับสนุน  ขณะเดียวกันก็ชวยให
ผูเรียนมีความรูทั่วไปเพ่ิมขึ้นในเรื่องที่กําลังทําอยู  หัวขอในโครงงานมีความหลากหลายและเปด
โอกาสใหผูเรียนสามารถดึงความรูที่ไดจากการเรียนวิชาอ่ืนมาใชได 
  3.   โครงงานเปนการบูรณาการความรูทางภาษากับทักษะ เปนการเรียนรูโดย
ประสบการณ (Experiential Learning) คือ ภาษาที่นํามาสอนและฝกขณะทําโครงงานนั้นเกี่ยวของ
โดยตรงกับงานที่ทํา เปนภาษาที่ผูเรียนจะตองใชเพ่ือใหงานบรรลุผล ผูเรียนจะซึมซับรูปแบบภาษา
ที่สองไดจากการพบเห็นซํ้าๆ เชนเดียวกับที่เกิดในภาษาแม 
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  4.    โครงงานเปนรูปแบบการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง การทํา
โครงงานฝกใหผูเรียนรูจักตดัสินใจเลือกและรับผิดชอบงานดวยตนเอง  รวมทั้งรูจักคนควาและ
พัฒนาทักษะที่จําเปนตอการเรียน 
  5.   โครงงานสนองความตองการของชั้นเรียนที่ผูเรียนมีความสามารถตางกันในการ
ทําโครงงาน  ผูเรียนแตละคนจะมีโอกาสสรางงานตามศักยภาพของตน  และเม่ือมีผูเห็นคุณคาใน
งานที่ตนทํา ผูเรียนจะเกิดความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมขึ้น เกิดความรูสึกที่ดีกับการเรียนภาษาอังกฤษ
และมีแรงจูงใจที่จะทําใหดียิ่งๆขึ้นไป 
  6.   โครงงานมีความยืดหยุนในหลักสูตร สามารถใชโครงงานเปนสวนเสริมหลักสูตร
ใหสมบูรณยิ่งขึ้นหรือเปนแกนกลางของหลักสูตรที่สรางขึ้นก็ได ดังน้ันโครงงานจึงเหมาะมากสําหรับ
ครูที่มีเวลาไมมากจะสอนใหผูเรียนเห็นผล เชน เม่ือสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม เชน ใน
โรงเรียนภาคฤดูรอนซึ่งมีเวลาเพียงสามสัปดาห หรือ เม่ือมีเวลาพบผูเรียนไมกี่ชั่วโมงตอสัปดาหและ
เวลาสําหรับการทําโครงงานที่กําหนดในตารางสอนมีไมมากนัก 
  จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาลักษณะโครงงานเปนลักษณะที่บูรณาการแบบองครวม
เสริมสรางทักษะทางภาษาและทักษะอ่ืนๆที่จําเปนตอผูเรียนควบคูกันไปไดอยางแยบยล มีความ
ยืดหยุน และตอบสนองความแตกตางของผูเรียนไดเปนอยางดี 
           2.3    จุดเดนของโครงงาน 
  โครงงานมีจุดเดนหลายประการ ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานไดกลาวไวตางๆ ดังน้ี 
  พรรณีย บัวโต (สุธาทิพย สุดหนองบัว.  2545 : 31; อางอิงจากพรรณีย บัวโต. 2542); 
ฟลลิป; เบอรวูด; และดันฟอรด (2544 : 11); และละเอียด จุฑานันท (2543 : 3) ไดกลาวในทํานอง
เดียวกัน ดังน้ี 
  1.   โครงการเปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ
ตั้งแตเริ่มทําโครงงาน โดยสงเสริมใหผูเรียนกลาตัดสินใจและใชเหตุผลรวมกันในการดําเนินกิจกรรม
นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูเรียนไดทํากิจกรรมอยางอิสระภายใตการวางแผนงานและดําเนินงาน
รวมกัน  ชวยใหผูเรียนไดบูรณาการทักษะการเรียนรูภาษา และตอบสนองความตองการความสนใจ
ที่แตกตางกันของผูเรียน  ผูเรียนมีโอกาสใชภาษา ปฏิสัมพันธกับสื่อจริง เพ่ิมพูนความรูและ
ประสบการณ  สงเสริมความคิดสรางสรรค 
  2.   โครงงานเนนความรวมมือมากกวาการแขงขัน  งานจะสําเร็จไดก็ตอเม่ือนักเรียน
ทํางานชวยเหลือรวมมืออยางอิสระภายใตขอตกลงรวมกัน ความรวมมือของนักเรียนไมใชเฉพาะ
เพียงกลุมเดียว แตเปนตางกลุมที่ชวยเหลือกันรวมทั้งผูเกี่ยวของอ่ืนๆที่ใหการสนับสนุนสงเสริมจน
งานสําเร็จในที่สุด 
  3.   โครงงานเนนการประเมินตนเองและความสําคัญของผลงานแตที่สําคัญคือ เนน
กระบวนการ โครงงานจะสิ้นสุดหรือจบลงดวยผลงานในตอนทาย ซ่ึงสามารถใหคนอ่ืนรับรูมีสวนรวม 
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ทําใหโครงงานเปนสิ่งที่มีจุดหมายจริงๆ  อยางไรก็ตามคุณคาของโครงงานไมไดอยูที่ผลงานใน
ตอนทาย  แตอยูที่กระบวนการในการทํางานที่นําไปสูจุดหมายปลายทาง 
  4.   โครงงานภาษาอังกฤษเนนความสามารถในการใชภาษามากกวาเนนไวยากรณ 
  5.   โครงงานนําไปสูการบูรณาการที่แทจริง ทั้งดานทักษะและกระบวนการแสวงหาขอมูล
จากแหลงความรูตางๆที่สะทอนใหเห็นภาระงานใชชีวิตจริง 
  6.   โครงงานเปนสิ่งจูงใจ  ชวยสรางความเชื่อม่ัน  การรูคุณคาในตัวเอง และความเปน
อิสระในการดูแลใหแกนักเรียนพอๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาการเรียนรู เ น้ือหาและ
ความสามารถทางสติปญญาของนักเรียน 
  จากจุดเดนของโครงงานดังกลาวจะเห็นไดวา โครงงานจะเนนที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญเนน
กระบวนการจัดกิจกรรมที่เปนระบบ และเนนการประเมินผลตนเองและชิ้นงาน 
        2.4     ประเภทของโครงงาน   
  โครงงานมีหลายประเภทแตกตางกัน โดยสรุปไดดังน้ี  พรรณีย บัวโต (2542 : 29);  
จิราภรณ ศิริทวี (2542 : 35); ละเอียด จุฑานันท (2543 : 6–8); และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
(2545 : 4–7) ไดกลาวถึงประเภทของโครงงานวาโครงงานแบงได 4 ประเภทดังน้ี 

1.  โครงงานประเภทการสํารวจและรวบรวมขอมูล 
 โครงงานประเภทนี้ ผูทําโครงงานเพียงตองการสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนํา 

ขอมูลเหลานั้นมาจําแนกเปนหมวดหมู และนําเสนอในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเห็นลักษณะหรือ
ความสัมพันธในเรื่องที่ตองการศึกษาใหชัดเจน ในการทําโครงงานประเภทสํารวจขอมูล ไมจําเปน
จะตองมีตัวแปรเขามาเกี่ยวของ นักเรียนเพียงแตสํารวจ  รวบรวมขอมูลและนําขอมูลที่ไดมาจัดให
เปนหมวดหมูและนําเสนอก็ถือวาเปนการสํารวจรวบรวมขอมูลแลว 

2.  โครงงานประเภททดลอง  
 ในการทําโครงงานประเภททดลองตองมีการจัดการกับตัวแปร  4 ชนิดที่มีผลตอ 

การทดลอง คือ 
 1.  ตัวแปรตน หรือ ตัวแปรอิสระ หมายถึง สิ่งที่เปนเหตุของการทดลอง 

      2.  ตัวแปรตาม หมายถึง ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรตน 
 3.  ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งที่ตองควบคุมใหเหมือนกัน เพ่ือไมใหตัวแปร 

ตามเปลี่ยนแปลง 
                      4.  ตัวแปรแทรกซอน หรือตัวแปรควบคุม ในบางครั้งอาจควบคุมไมไดเน่ืองจาก 
จะมีผลแทรกซอนทําใหผลการทดลองผิดพลาด  ซ่ึงแกไขไดโดยการตัดขอมูลที่ผิดพลาดทิ้ง 

3.    โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ 
  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ เปนการนําเอาความรูที่มีอยูมาประดิษฐหรือสราง

สิ่งใหมที่เปนประโยชนอยางมากมาย เชน การเขียนหนังสือ สรางบทละคร เปนตน 
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4.    โครงงานประเภททฤษฎี 
     โครงงานประเภททฤษฎี เปนการใชจินตนาการของตนเองมาอธิบายหลักการ 
หรือแนวความคิดใหม  ซ่ึงอาจอธิบายในรูปของสูตร  สมการ หรือ อธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นและ
ไมสามารถอธิบายไดโดยหลักการเดิม  การทําโครงงานประเภทนี้ ผูทําโครงงานจะตองมีความรูใน
เร่ืองที่ทําเปนอยางดี จึงสามารถอธิบายไดอยางมีเหตุผลและนาเชื่อถือ ไมเหมาะที่จะทําในระดับ
นักเรียนมากนัก 
  นอกจากนี้ โครงงานยังสามารถแบงตามลักษณะการจัดการเรียนการสอน (ศุภสิริ 
โสภาเกตุ.  2544 : 22) เปน 2 ประเภท ดังน้ี 
   1.   โครงงานตามสาระการเรียนรู เปนโครงงานที่บูรณาการความรู ทักษะคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมในกลุมสาระการเรียนรูเปนพ้ืนฐานในการกําหนดโครงงานและการปฏิบัติ 
   2.   โครงงานตามความสนใจ เปนโครงงานที่ผูเรียนกําหนดขั้นตอนตามความถนัด 
ความสนใจและความตองการ  โดยนําเอาความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมจากกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ มาบูรณาการกําหนดเปนโครงงานและการปฏิบัติ 
  สรุปไดวา โครงงานแตละประเภทแตกตางกันตรงที่ลักษณะดําเนินการ แตทุกประเภท
ของโครงงานตางมีลักษณะเดียวกันคือเปนการเรียนรูที่ มุงใหเกิดการปฏิบัติจริง และเปน
กระบวนการที่ผูเรียนตองมีจุดมุงหมาย และมีการดําเนินการเพื่อไปสูเปาหมายซึ่งทําใหนักเรียนรูสึก
ถึงความสําเร็จ และความภาคภูมิใจ ในการวิจัยครั้งน้ี ประเภทของโครงงานที่ใชคือ โครงงานตาม
สาระการเรียนรู 
        2.5     ข้ันตอนในการจัดกิจกรรมโครงงาน 
  ในการจัดกิจกรรมโครงงาน มีขั้นตอนสําคัญๆ ดังน้ี (Fried-Booth.  1986 : 6–7; 
ละเอียด จุฑานันท.  2543 : 8–10; กรมวิชาการ.  2544 : 252; สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (ศุภสิริ โสมาเกตุ.  2544 : 36–40; อางอิงจาก สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ.  2542); กุศยา แสงเดช.  2545 : 4-6; และกรมวิชาการ. 2544 (กรมวิชาการ. 
2546: 4-6; อางอิงจากกรมวิชาการ. 2544 ก) 

1.  ขั้นวางแผนในหองเรียน (Classroom Planning) 
    ครูและนักเรียนศึกษาอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับเนื้อหาและขอบขายของโครงงาน
ที่จะทํา วาจะศึกษาเรื่องอะไร เลือกหัวเรื่องที่สนใจ และรวมกลุมกันทํางาน  บางโครงงานอาจจะเปน
รายบุคคลก็ได โดยครูคาดคะเนเกี่ยวกับภาษาที่จําเปนตองใชในโครงงาน (ครูสอนเนื้อหาที่จําเปน
กอนผูเรียนทําโครงงาน) เตรียมวิธีการเก็บขอมูลใหชัดเจน วิธีการเก็บรวบรวมเอกสารที่จําเปนเชน 
แผนพับแผนปลิว ภาพประกอบ ฯลฯ 

2.  ขั้นดําเนินงานโครงงาน (Carry Out the Project) 
            นักเรียนออกจากหองเรียนไปทํางานตามที่วางแผนไว  สัมภาษณบุคคล 
บันทึกเสียง รวบรวมวัสดุ สิ่งพิมพ บูรณาการทักษะทุกทักษะในการทํางาน 
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3.  ขั้นทบทวนและติดตามงาน (Reviewing and Monitoring the Work) 
            ในขั้นนี้จะมีทั้งการอภิปรายและการประเมินยอนกลับ ทั้งระหวางและหลังการทํา
โครงงาน ครูคอยใหคําวิพากษและเสนอแนะ  กลุมนักเรียนชวยกันวิเคราะหงานและรวมกันติดตาม
ผลทุกระยะ  ทุกคนตองเขาใจวาตนเองมีหนาที่รับผิดชอบอยางไร และงานชิ้นน้ีควรจะเสร็จเม่ือไร 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ.  2546 : 4-6; 
อางอิงจาก กรมวิชาการ.  2544 ก) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน โดยแบงเปน 3 
ขั้นตอนดังน้ี 
  1.   ขั้นกอนโครงงาน (Pre – Project Stage) เปนการเตรียมตัวผูเรียนในดานภาษา
ซ่ึงแบงเปนขั้นตอน ดังน้ี 
   1.1   ขั้นนําเสนอ (Presentation) เปนการนําเสนอภาษาในบริบทที่หลากหลาย
เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูภาษา เห็นวาความเกี่ยวโยงของภาษากับชีวิตจริง ทั้งในและนอกหองเรียน 
   1.2   ขั้นฝก (Practice) เปนการใหผูเรียนไดฝกใชภาษาที่เรียนในรูปของกิจกรรม
ที่สนุกสนานเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียน 
  2.   ขั้นดําเนินโครงงาน (While / During–Project Stage) 
       ขั้นตอนนี้ผูเรียนจะไดนําภาษาที่เรียนไปใช (Production) บูรณาการกับทักษะและ
สาระการเรียนรูอ่ืนๆในรูปของกิจกรรมที่มีการกําหนดชิ้นงานและลําดับการปฏิบัติอยางชัดเจนโดย
ใหผูเรียนเปนผูกระทําสิ่งตางๆดวยตนเอง และครูมีบทบาทเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก คือ 
   2.1    แนะแนวโครงงานใหผูเรียนไดรูจัก หากผูเรียนยังไมคุนเคยกับวิธีการเรียน 
   2.2    ตกลงกฎกติกาบางอยางที่จําเปน เชน แบงหนาที่ปฏิบัติงาน เก็บของให
เรียบรอยหลังทํางานเสร็จ 
   2.3    จัดอุปกรณหรือโตะใหอยูในสภาพที่ตองการ 
   2.4    ใหคําสั่งที่ชัดเจน หากจําเปนอาจใชภาษาไทย และตองมีการตรวจสอบวา
ผูเรียนเขาใจวิธีทํางานเปนกลุม เพ่ือใหโครงงานบรรลุผลสําเร็จไดดวยดี 
   2.5    เดินตรวจและใหความชวยเหลือตามความจําเปนขณะผูเรียนทํางาน 
เพ่ือใหแนใจวาผูเรียนทํางานตามแผนที่วางไว 
   2.6    ประเมินพัฒนาการของผูเรียนระหวางทําโครงงานโดยจดบันทึกพัฒนาการ 
ของผูเรียนแตละคน 
  3.   ขั้นหลงัโครงงาน (Post–Project Stage) กิจกรรมในขั้นตอนนี้ไดแก 
    3.1   การประเมินตนเอง ทั้งในสวนของผูเรียนและครูผูสอน ในสวนของผูเรียน
สามารถทําไดหลากหลายจากการใหผูเรียนแสดงความรูสึก และสะทอนความคิด เพ่ือประเมินและ
ปรับปรุงงานที่ไดทําไป ในสวนของครูผูสอนก็สามารถเขียนขอยอนคิดไตรตรอง เพ่ือประเมินการ
สอนของตน และนําขอมูลไปพัฒนาการเรียนการสอนได 
    3.2   การประเมินเพ่ือนในชวงของการประเมินผลโครงงาน ทั้งในสวนของทักษะ
กระบวนการคือตั้งแตเริ่มตนโครงงานจนถึงเม่ือสําเร็จโครงงานที่วางไว และในสวนของชิ้นงานหรือ
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ผลงานบั้นปลาย การประเมินทําไดหลายรูปแบบ เชน การกําหนดเกณฑประเมินรวมกันระหวาง
ครูผูสอนและผูเรียนกอนการทําโครงงาน การแลกกันดูและตรวจทานงานของเพื่อนพรอมทั้งให
ขอคิดเห็นเชิงสรางสรรค การนําชิ้นงานของทุกคนหรือผูที่ไดรับคัดเลือกติดบนผนังหอง นําลงใน
วารสารของหองหรือนําไปใชประโยชนอ่ืนๆไดในชีวิตจริง การลงคะแนนในการประกวดผูมีทักษะ 
กระบวนการและชิ้นงานดีเดนดานตางๆตามเกณฑที่ไวรวมกันกําหนดไวลวงหนา ซ่ึงครูอาจใชผล
การประเมินโดยเพื่อนนี้ประกอบการพิจารณาวัดผลควบคูกับการประเมินผลของครู และในบางกรณี
อาจมีการประเมินผลโดยผูปกครองรวมดวย 
   3.3    การฉลองความสําเร็จรวมกัน โดยการแสดงความชื่นชมกับทุกคน ไมวาจะ
ไดรับรางวัลในการประกวดหรือไมก็ตาม ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนรูสึกไดถึงพัฒนาการและความสําเร็จของ
ตน  เห็นคุณคาของตนเองและเพ่ือน มีความสุขและความเชื่อม่ันที่จะปฏิบัติงานในการเรียนตอไป 
การฉลองความสําเร็จน้ีอาจเปนในรูปของการรองเพลงรวมกัน การใหคําชมเชย หรือการจัดงาน
สังสรรคเล็กๆนอยๆก็ไดตามความเหมาะสม 
   3.4    การเก็บชิ้นงานของโครงงาน ชิ้นงานในโครงงานทั้งหมดจะตองมีการจัดเก็บให
เรียบรอยในรูปของแฟมสะสมผลงานหรือแฟมที่เนนกระบวนการ เพ่ือใหสามารถนําไปใชเม่ือ
ตองการ และขณะเดียวกันเปนการฝกทักษะการจัดระบบการเรียนของตนดวย 
  สรุปไดวา การจัดกิจกรรมโครงงานมีลักษณะคลายคลึงกันในกระบวนการ และอาจมี
ความแตกตางในรายละเอียดของแตละขั้นตอน ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชขั้นตอนการจัด
กิจกรรมโครงงานของกรมวิชาการ ดังกลาวขางตน มาใชในการจัดดําเนินกิจกรรมการเรียนรู 
        2.6     การประเมินผลโครงงาน 
  การประเมินผลงานโครงงานใชการประเมินผลตามสภาพจริง คือการวัดประเมินที่
แสดงใหเห็นสภาพที่แทจริงของผูเรียน และสภาพจริงของการเรียนการสอน จากสิ่งที่ผูเรียนได
แสดงออก (Student’s Performance) ซ่ึงสะทอนใหเห็นความสามารถอยางหลากหลายในการพัฒนา
คนอยางชัดเจน สอดคลองกับสมรรถภาพที่มีในตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติจริง (กุศยา แสงเดช. 
2545 : 198) ผูวิจัยขอนําเสนอการประเมินผลตามสภาพจริง ตามหัวขอดังน้ี 
  2.6.1    ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง 
  2.6.2    ลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพจริง 
  2.6.3    รูปแบบและวิธีในการประเมินผลตามสภาพจริง 
  2.6.4    การประเมินตามเกณฑโดยใชรูบริค 
   
      2.6.1     ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง 
                  ในการประเมินผลตามสภาพจริง มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมาย
หลากหลาย ผูวิจัยขอสรุปดังน้ี 
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               การประเมินผลตามสภาพจริง เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติซ่ึงหมายถึง
ประเมินความสําเร็จของการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งของผูเรียน ผูประเมินอาจเปนบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือหลายฝายดังตอไปน้ี คือ ครูผูสอนเปนผูประเมิน (Teacher Assessment) ผูเรียน
ประเมินตนเอง (Self Assessment) เพ่ือนประเมิน (Peer Assessment) หรือผูเกี่ยวของอ่ืนๆ เชน 
ผูปกครอง ครูแนะแนว ครูประจําชั้น เปนตน (กุศยา แสงเดช.  2545 : 198-199; และศิริพร 
มาวรรณา. 2546 : 23) 
    การประเมินผลตามสภาพจริง มีแนวทางในการประเมิน 3 ประการ ดังน้ี (สงบ ลักษณะ.  
2545 : 35) 
    1.   วัดครบถวนตามจุดประสงคการเรียนรูไดจริง เปนการวัดความสามารถทางความรู
ความคิด ความสามารถทางการปฏิบัติ และการวัดคุณลักษณะทางจิตใจไดจริง 
    2.   วัดไดตรงตามความจริง คือ สิ่งที่วัดไดน้ันเปนขอมูลในการแสดงพฤติกรรมที่
สะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียน 
    3.   เลือกสรร  คิดคนเครื่องมือและเทคนิคการวัดผล ซ่ึงอาจไดจากการสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน  สังเกตการปฏิบัติภาระงาน (Task) ที่จัดใหปฏิบัติในสถานการณที่ผูสอนจะ
กําหนดสังเกตจากรองรอยจากหลักฐานผลการปฏิบัติภาระงานของผูเรียน เปนตน 
    สรุป การประเมินผลตามสภาพจริง เปนการประเมินผลที่ใชวิธีการหลากหลายในการวัด
ตัวผูเรียนตามลักษณะสภาพจริงซ่ึงผูประเมินสามารถเลือกและปรับใชตามความเหมาะสม 
     2.6.2      ลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
  การประเมินสภาพจริงมีลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี (สุธาทิพย สุดหนองบัว. 2545 : 45– 
46; อางอิงจาก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2542) 
  1.  งานที่ใหนักเรียนปฏิบัติตองเปนงานที่สอดคลองกับชีวิตจริงในชีวิตประจําวันโดย
เปนเหตุการณจริงมากกวากิจกรรมจําลองขึ้นเพ่ือใหทดสอบ 
  2.   เปนการประเมินดวยวิธีที่หลากหลาย ซ่ึงประเมินนักเรียนทุกดาน ทั้งความรู
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะนิสัย โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมสอดคลองกับวิธีแหงการ
เรียนรู และพัฒนาการของนักเรียน เนนการตอบสนองดวยการแสดง สรางสรรค ผลิตหรือทํางานใน
การประเมิน ตองประเมินหลายๆครั้งดวยวิธีหลากหลายและเหมาะสม เนนการลงมือปฏิบัติมากกวา
การประเมินความรู 
  3.   นักเรียนจะประเมินตนเองตลอดเวลา และพยายามแกไขจุดดวยของตนเอง 
จนกระทั่งไดผลงานที่ผลิตอยางมีคุณภาพ นักเรียนเกิดความพึงพอใจในผลงานของตนเอง 
  4.   ใชความคิดระดับสูง ผลงานที่เกิดจะเปนผลงานที่มาจากการคิด วิเคราะห
สังเคราะห ประเมินทางเลือก ลงมือกระทํา ตลอดจนใชทักษะการแกปญหาเมื่อพบปญหาที่เกิดขึ้น 
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  5.   มีปฏิสัมพันธทางบวก นักเรียนตองไมรูสึกเครียด หรือเบื่อหนายตอการประเมิน
ครู ผูปกครองและนักเรียนตองรวมมือกันในการประเมิน และใชผลการประเมินมาแกไขปรับปรุง
นักเรียน 
  6.   งานและมาตรฐานตองชัดเจน คือมีขอบเขตสอดคลองกับจุดหมาย หรือสภาพที่
คาดหวัง ที่ตองการใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว 
  7.   ตองมีการสะทอนตนเอง เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็นหรือ
เหตุผลตอการแสดงออก การกระทํา หรือผลงานตนเองวาปฏิบัติหรือไม ชอบหรือไม 
  8.   มีความสัมพันธกับชีวิตจริง มีความสอดคลองกับชีวิตประจําวัน พฤติกรรมที่
ประเมินตองเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันทั้งในโรงเรียนและบาน ดังน้ันผูปกครองจึง
เปนสวนหนึ่งที่มีบทบาทในการประเมินตามสภาพจริง 
  9.   เปนการประเมินอยางตอเน่ือง ตองมีการประเมินตลอดเวลา และทุกสถานที่อยาง
ไมเปนทางการ ซ่ึงจะทําใหเห็นพฤติกรรมที่แทจริง เห็นพัฒนาการ คนพบจุดเดน และจุดดอยของ
นักเรียน 
  10.  เปนการบูรณาการความรู  งานที่ใหนักเรียนปฏิบัติน้ันควรเปนงานที่ตองใช
ความรู ความสามารถและทักษะที่เกิดการเรียนรูในสหสาขาวิชา 
  สรุปไดวา ลักษณะการประเมินผลตามสภาพจริง เปนลักษณะที่ประเมินผูเรียนใน
ลักษณะองครวม มีความตอเน่ือง และบูรณาการความรูแบบสหสาขาวิชา 
     2.6.3       รูปแบบและวิธีในการประเมินผลตามสภาพจริง 
  รูปแบบการประเมินสามารถทําได 2 ลักษณะ ดังน้ี (ศิริพร มาวรรณา.  2546 : 23; 
อางอิงจาก กรมวิชาการ.  2542 : 6) 
  1.   การทดสอบอยางเปนทางการ เปนการประเมินดวยขอสอบมาตรฐาน จัดทําขึ้น
โดยหนายงาน โดยเฉพาะหรือโรงเรียนกําหนดใหมีการสอบเพื่อดูคุณภาพการศึกษา เชน ขอสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอสอบวัดความพรอม เปนตน 
  2.   การประเมินอยางไมเปนทางการ ยุทธวิธีการประเมินที่ไมเปนทางการจะเนน “4p” 
ของกระบวนการประเมินผลตามสภาพจริง คือ การแสดง (Performance), กระบวนการ (Process), 
ผลผลิต (Products) และแฟมสะสมงาน (Portfolio) การประเมินเหลานี้แมจะไมเปนทางการ แต
จะตองมีการกําหนดเกณฑรูบริค (Rubric) เพ่ือความมั่นใจในความยุติธรรม และสามารถแปลผลได 
  ในดานวิธีในการประเมิน มีนักการศึกษาไดกลาวถึงวิธีการประเมินในรูปแบบการ
ประเมินตางๆสอดคลองกัน ดังน้ี (ศิริพร มาวรรณา.  2546 : 23–25; อางอิงจาก กรมวิชาการ.  
2542 : 6; สุธาทิพย สุดหนองบัว.  2545 : 47; อางอิงจาก สํานักคณะกรรมการประถมศึกษา
แหงชาติ.  2542; และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2543 : 295)   
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   1.   การประเมินการแสดงออกและกระบวนการของนักเรียน (Performance and 
Process) มีวิธีการและเครื่องมือที่ใชหลายประการ เชน การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม แบบ
สํารวจรายการ มาตรสวนประมาณคา เปนตน 
   2.   การประเมินกระบวนการและผลผลิตของนักเรียน (Process and Products) ไดแก 
การแสดงผลผลิตผลงานของนักเรียน ซ่ึงจะเปนสื่อกลางในกระบวนการเรียนรูของนักเรียนเปน
ผลผลิตที่ไดจากการสํารวจ คนพบ คนควา การทดลอง และการแกปญหา รายการผลผลิตที่นักเรียน
จะแสดงความรู ทักษะ ความรูสึกและลักษณะนิสัยเชนการเลือกกิจกรรมแผนภาพ แผนภูมิการสาธิต 
เกมและกฎเกณฑของเกม การสาธิต เปนตน เครื่องมือในการประเมินผลผลิตของนักเรียนนั้นครูอาจ
ใชเครื่องมือที่หลากหลายในลักษณะเดียวกับการประเมินการแสดงออกของนักเรียน 
   สรุปไดวา รูปแบบและวิธีการประเมินมีหลากหลายวิธี ซ่ึงผูประเมินสามารถเลือกใชตาม
ความเหมาะสม สําหรับการวิจัยครั้งนี้ จะใชรูปแบบการประเมินทั้ง 2 แบบคือใชแบบที่เปนทางการ
คือ การใชแบบทดสอบ และแบบไมเปนทางการ คือ แบบสังเกตพฤติกรรม และวิธีการประเมินจะใช
ทั้ง 2 แบบคือ ประเมินทั้งกระบวนการ การแสดงออกของนักเรียนและผลงานของนักเรียน 
   2.6.4      การประเมินตามเกณฑโดยใชรูบริค 
     เกณฑการประเมิน หรือ แนวทางการใหคะแนนหรือรูบริค มีเกณฑการใหคะแนน 2 
แบบ ดังน้ี (ศิริพร มาวรรณา.  2546 : 32–34; อางอิงจาก กรมวิชาการ.  2542 : 54) 
  1.   เกณฑการใหคะแนนเปนภาพรวม (Holistic Score) คือ การใหคะแนนงานชิ้นใด
ชิ้นหนึ่งโดยดูภาพรวมของชิ้นงานนั้นวามีความเขาใจความคิดรวบยอด การสื่อความหมาย 
กระบวนการที่ใชและผลงานเปนอยางไร แลวเขียนอธิบายคุณภาพของงาน หรือ ความสําเร็จของ
งานเปนชิ้นๆ โดยอาจจะแบงระดับคุณภาพตั้งแต 0–4 หรือ 0–6 สําหรับในขั้นตน การใหคะแนน
รูบริคอาจจะแบงวิธีการใหคะแนนหลายวิธี ดังน้ี 
    วิธีที่ 1   การจัดแบงงานตามระดับคุณภาพ แบงเปนกองทั้งหมด 3 กอง คือ  
       กองที่ 1    คืองานที่มีคุณภาพเปนพิเศษ (และเขียนอธิบายลักษณะของคุณภาพ
เปนพิเศษประกอบ) 
       กองที่ 2    คืองานที่ยอมรับได (และเขียนอธิบายลักษณะของงานที่ยอมรับได) 
       กองที่ 3    คืองานที่ยอมรับไดนอย หรือยอมรับไมได (และเขียนอธิบายลักษณะ
ของงานที่ยอมรับไดนอย) 
     ขั้นตอนการประเมิน คือ นําชิ้นงานที่ไดจากแตละกองที่แบงไวมาใหคะแนนเปน
ระดับ ดังน้ี คือ 
      งานกองที่ 1   ใหคะแนน 6 หรือ 5 
      งานกองที่ 2   ใหคะแนน 4 หรือ 3 
      งานกองที่ 3   ใหคะแนน 2 หรือ 1 
สําหรับงานที่ไมไดใชความพยายามเลยใหคะแนน 0 
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     วิธีที่ 2    การกําหนดระดับความผิดพลาดของงาน โดยพิจารณาจากความบกพรอง
ของคําตอบวามีมากนอยเพียงใด แลวหักจากระดับสูงสุดมาทีละระดับ ดังน้ี 
   คะแนน 4    หมายถึง คําตอบถูกแสดงเหตุผลถูกตอง แนวคิดชัดเจน 
   คะแนน 3    หมายถึง คําตอบถูก เหตุผลถูกตอง อาจมีขอผิดพลาดเล็กนอย 
   คะแนน 2    หมายถึง เหตุผลหรือการคิดคํานวณผิดแตมีแนวทางไปสูคําตอบ 
   คะแนน 1    หมายถึง แสดงวิธีคิดเลก็นอยแตไมไดคําตอบ 
   คะแนน 0    หมายถึง ไมตอบ หรือตอบไมถูกเลย 
         วิธีที่ 3    กําหนดระดับคําและคําอธิบาย เชน รูบริคของความสามารถในการเขาใจ
เน้ือหาสาระของนักเรียนโดยแสดงออกมาในรูปของการเขียน ไดเปน 4 ระดับ ดังน้ี 
   4    หมายถึง การสาธิตหรือแสดงออกใหเห็นถึง การเขาใจที่สมบูรณครบถวน
ถูกตอง แมนยําในหลักการความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณที่กําหนดรวมทั้ง
เสนอแนวคิดใหมที่แสดงถึงความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงกฎเกณฑ หรือลักษณะของขอมูล 
   3    หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงการเขาใจที่สมบูรณครบถวนถูกตอง ใน
หลักการความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงหรือสถานการณที่กําหนด 
   2    หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจไมสมบูรณครบถวนถูกตองใน
หลักการความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงหรือสถานการณที่กําหนดในบางสวน 
   1    หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงความเขาใจไมสมบูรณครบถวนถูกตองใน
หลักการความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงานหรือสถานการณที่กําหนดในบางสวน 
   0    หมายถึง ไมแสดงความคิดเห็นใดๆ 
 มาตรวัดนี้บรรยายความสามารถการแสดงออกตั้งแตระดับ 0 ซ่ึงต่ําสุดไปจนถึง ระดับ 4 
ซ่ึงเปนความสามารถสูงสุด โดยปกติระดับของรูบริคจะตองมีการพิจารณาวาระดับใดที่จะยอมรับได
จะเห็นวาตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไปมีคําอธิบายถึงการแสดงออกที่ยอมรับไดเพราะนักเรียนแสดงออกถึง
ความเขาใจที่สมบูรณครบถวนถูกตองในหลักการความคิดรวบยอด ขอเท็จจริงของงานหรือ
สถานการณที่กําหนด 
  2.   เกณฑการใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ (Analytic Score) เพ่ือใหมองคุณภาพ
งานหรือความสามารถของนักเรียนไดชัดเจน จึงไดมีการแยกองคประกอบของการใหคะแนนและ
อธิบายคุณภาพของงานในแตละองคประกอบเปนระดับ โดยทั่วไปแลวจะมีการแยกองคประกอบของ
งานเปน 4 ดาน คือ 
  2.1    ความเขาใจในความคิดรวบยอดขอเท็จจริง เปนการแสดงใหเห็นวานักเรียน
เขาใจความคิดรวบยอด หลักการในปญหาที่ถามกระจางชัด 
  2.2    สื่อความหมาย สื่อสาร คือ ความหมายในการอธิบาย นําเสนอ การบรรยาย 
เหตุผล และแนวคิดใหผูอ่ืนเขาใจไดดีมีความสรางสรรค 
  2.3    การใชกระบวนการและยุทธวิธีกระบวนการที่นําไปสูความสําเร็จไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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  2.4    ผลสําเร็จของงาน ความถูกตองแมนยําในผลสําเร็จของงานหรือ อธิบายที่มา
และตรวจสอบผลงาน 
  ครูตองใหนักเรียนทราบเกณฑการประเมินเม่ือนักเรียนทํางานใดงานหนึ่ง ถางานนั้น
ไดรับการออกแบบใหสามารถวัดได 4 องคประกอบ ครูก็จะตองสรางเกณฑการประเมิน เพ่ือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการบรรลสุมรรถภาพที่อยูในงานนั้นๆ 
  จากหลักเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกใชเกณฑการให
คะแนนแบบที่ 1 คือ เกณฑการใหคะแนนแบบเปนภาพรวม ซ่ึงวิธีการใหคะแนนของเกณฑแบบที่ 1 
ผูวิจัยเลือกใชวิธีการใหคะแนนวิธีที่ 2  คือวิธีกําหนดระดับความผิดพลาดของงานเพื่อใชในการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนซึ่งจะกลาวตอไป 
       2.7      ประโยชนการทําโครงงาน 
  สุธาทิพย สุดหนองบัว (2545 : 34–35); และสุริยา จันทรเนียม (2541 : 19–20) ได
กลาวถึงประโยชนของโครงงานสอดคลองกัน ซ่ึงผูวิจัยขอสรุปดังน้ี 
  โครงงานทําใหผูเรียนไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับโลกการเรียนรูภาษาไดจริง ทั้งในดาน
เน้ือหา และการใชภาษาเปนสื่อในการทํากิจกรรมตามโครงงาน ผูเรียนมีโอกาสเลือกและตัดสินใจ
ดวยตนเอง รูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน เปนการสรางแรงจูงใจและความสนใจใหกับผูเรียน
อยางแทจริง นอกจากนี้โครงงานภาษาอังกฤษชวยสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงาน มี
วิธีการทํางานอยางเปนระบบ ทํางานตามแผนที่วางไว มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักการทํางาน
เปนกลุม และมีความเชื่อม่ันกลาแสดงออก โครงงานตอบสนองความสามารถของผูเรียนทุกระดับให
ทํากิจกรรมรวมกัน โดยทุกคนในกลุมทําตามภาระหนาที่ของตน ตามความสนใจและตองการโดย
โครงงานจะสรางสมดุลการใชภาษาตามความถูกตอง และความคลองแคลวของผูเรียน 
  จากประโยชนที่ไดกลาวมาสรุปไดวาโครงงานเปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยผูเรียนพัฒนาทั้ง
ในดานความสามารถทางภาษา ทักษะการทํางาน คุณลักษณะอันพึงประสงคไดเปนอยางดี 
 

3.    เอกสารเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษา 
       ธรรมชาติการใชภาษาจะไมแยกทักษะการฟง พูด อาน เขียนออกจากกัน   แตจะใชภาษาใน
ลักษณะของทักษะสัมพันธหรือลักษณะบูรณาการ (Integrated Skills) ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาในหองเรียน   ครูจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการ 
บูรณาการทางทักษะและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ (Child–Centered 
Instruction) ครูผูสอนจะตองออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดแสดงบทบาทเปนทั้งผู
สงสารและผูรับสารคือจะตองเปนพลวัต (Dynamic) มีปฏิสัมพันธ (Interaction) มีกระบวนการและ
ผลผลิต (Process / Product) และสามารถนําไปใชได (Application) (กุศยา แสงเดช.  2545 : 75) 
       ดังน้ันความสามารถในการใชภาษาในที่น้ี หมายถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสาร น่ันคือ การใชภาษาในการสื่อความหมายในสถานการณที่เปนจริง มิใชยึดความถูกตองตาม
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หลักไวยากรณแตเพียงอยางเดียว กลาวคือ นอกจากผูเรียนจะมีความสามารถที่จะใชภาษาอยาง
ถูกตองตามหลักภาษาศาสตรแลว ยังจะตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของสังคม การใช
ความสัมพันธของขอความ และการใชกลวิธีในการสื่อความหมายอีกดวย ดังนั้น ความสามารถทาง
ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Competence) จึงหมายถึงความสามารถในดานตางๆ 
ดังตอไปน้ีคือ (สุภัทรา อักษรานุเคราะห.  2532 : 3–4; อางอิงจาก Swain.  1984 : 7-178) 
       1.   ความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองตามหลักภาษาศาสตร หรือ ตามหลักไวยากรณ 
(Linguistic or Grammatical Competence) หมายถึง การใชทักษะทั้งสี่ คือ การฟง การพูด การ
อานและการเขียน โดยมีองคประกอบทางภาษา (Language Components) ซ่ึงไดแก ระบบเสียง 
ศัพท และไวยากรณ เปนแกนในการสื่อความหมาย โดยทักษะการฟงจะตองเร่ิมจากสามารถจําแนก
เสียงได ไปจนถึงฟงขอความในระดับความเร็วปกติของเจาของภาษาไดเขาใจทักษะการพูดจะตอง
ออกเสียงคํา วลี และประโยคใหถูกตองไปจนถึงสนทนาโตตอบดวยสําเนียงและจังหวะที่เจาของ
ภาษาพอฟงแลวเขาใจได ทักษะการอานจะตองรูจักกลไกของการอาน คือ รูจักสัญลักษณของการ
ออกเสียง การสะกดคํา ซ่ึงการออกเสียงและสะกดคําในภาษาอังกฤษนั้นไมไดตรงกันเสมอไป และ
ทักษะการเขียนนั้น จะตองรูจักกลไกของการเขียน คือรูจักเขียนตัวสะกดเครื่องหมายวรรคตอน การ
เรียบเรียงประโยค การใชเครื่องสัมพันธความ(Discourse Markers) และการเขียนขอเขียนลักษณะ
ตางๆกัน เปนตน 
        2.   ความสามารถทางสังคมภาษาศาสตร (Sociolinguistic Competence) คือ สามารถที่จะใช
ภาษาอยางถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของสังคม กลาวคือ มีความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางสังคม
อันประกอบไปดวยวัฒนธรรม สถานภาพทางสังคมและบทบาทในสังคมของบุคคลโดยสามารถ
เลือกใชใหถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตางๆได 
        3.   ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความ (Discourse Competence) คือมี
ความรูเกี่ยวกับการใชระเบียบวิธีของสัมพันธระหวางประโยค โดยใชความรูทางไวยากรณและ
ความสามารถในการเชื่อมโยงความหมายทางภาษาใหเขากันไดอยางถูกตอง มีความเขาใจและ
ทํานายความขางหนาเกี่ยวกับรูปลักษณะของภาษาที่จะเกิดขึ้นในปริบท (Context) ไดถูกตอง 
        4.   ความสามารถในการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย (Pragmatic Competence or 
Strategic Competence) คือมีความรูเกี่ยวกับการปรับตัวเขากับสถานการณ ตลอดจนการใช กิริยา 
ทาทาง สีหนา และน้ําเสียงประกอบในการสื่อความหมาย การใชกลวิธีน้ีเปนการแสดงออกทั้งในทาง
คําพูด (Verbal) และไมใชคําพูด (Nonverbal) 
       สรุปไดวา ความสามารถในการใชภาษา คือความสามารถในการสื่อความหมาย ฟง พูด อาน 
เขียนในลักษณะบูรณาการ คือ ไมแยก 4 ทักษะออกจากกัน เปนความสามารถที่จะสื่อความหมาย
ไดอยางทั้งถูกตองตามหลักภาษาศาสตร และ สังคมภาษาศาสตร รวมทั้ง เขาใจบริบท และกลวิธีใน
การสื่อความหมายดวย 
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4.     เอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค 
        หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ.  2544 : 5) ไดกําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค (ดังกลาวในหัวขอ 1.1) เพ่ือพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปน
คนดีมีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพเปน
แกนกลางใหแตละสถานศึกษานําไปกําหนดเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาตอไป 
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมจึงไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
ลักษณะสอดคลองกับหลักสูตรดังกลาว ดังน้ีคือ (ฝายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม.  
2547 : 7) 
        1.   นักเรียนเห็นคุณคาของตนเอง และผูอ่ืน มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญู ซ่ือสัตยและรูจักเลือกปฏิบัติตามคานิยมอัน
พึงประสงค  
        2.   มีความคิดสรางสรรค วิริยะ อุตสาหะ ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน เขียนและรักการคนควา  
        3.   มีความรู อันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการมี
ความรูทักษะภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี ปรับวิธีคิด การทํางาน ไดเหมาะสมกับสถานการณ 
        4.   มีทักษะกระบวนการ โดยเฉพาะ ทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การสราง
ปญญา และทักษะการสราง ดุลยภาพในการดําเนินชีวิต 
        5.   รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเอง ใหมีสุขภาพและบุคลิกที่ดี 
        6.   มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยม เปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 
        7.   เขาใจประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดม่ันในวิถีชีวิต
แบบสมถะ เรียบงาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
        8.   มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ พัฒนาสิ่งแวดลอม 
        9.   รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชน สรางสิ่งที่ดีงาม ใหสังคม และใชชีวิตเพ่ือ
ผูอ่ืน 
       10.   มีความเปนสุภาพบุรุษ ตรงตอเวลา มีความรักภาคภูมิใจ เกื้อกูลในหมูเพ่ือนและสถาบัน
ของตน 
      โดยคุณลักษณะอันพึงประสงคเหลานี้ โรงเรียนไดกําหนดจุดเนนเนนใหเกิดในตัวนักเรียน 12 
ดาน (ฝายวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม.  2547 : 7) ดังน้ี คือ 1. การมีวินัยในตนเอง   
2. ความกตัญู  3. ความซื่อสัตย  4. ความประหยัด  5. ความเสียสละ   6. การบําเพ็ญประโยชน   
7. ความเปนสุภาพชน  8. การตรงตอเวลา  9. ความสามัคคี 10. ความวิริยะอุตสาหะ  11. ความ
สมถะเรียบงาย  12. ภูมิปญญาไทย ประกอบกับวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียนที่มุงใหนักเรียน
นอกจากจะมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวแลว ยังมุงใหนักเรียนสามารถพัฒนากระบวนการ
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เรียนรูดวยตนเอง  สามารถบูรณาการความรูมาแกไขปญหาอยางเปนระบบ เปนผูนําและผูตามที่ดี 
มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดี (ฝายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม.  2547 : 14-
15) 
       จากที่กลาวขางตน  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
โรงเรียนอัสสัมชัญ 5 ดานดังนี้ คือ ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู คุณลักษณะความ
รับผิดชอบ คุณลักษณะความรวมมือ สามัคคี และคุณลักษณะกลาแสดงออกดังจะกลาวใน
รายละเอียดตอไป 
       4.1      ทักษะการคิด 
       มีนักการศึกษาไดกลาวถึงความหมายทักษะการคิด ในลักษณะตางๆกันดังน้ี อุษณีย 
โพธิ์สุข และคณะ (2544 : 11) ไดใหความหมายเกี่ยวกับทักษะการคิดวาเปนความสามารถในการ
แสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมของการใชความคิดอยางชํานิชํานาญ ซ่ึงแตละคนจะมีทักษะการคิด
แตกตางกัน ทักษะการคิดประกอบดวย การมองสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนก การแยกแยะ 
การขยายความ การแปลความ การสรุปความ 
     อวยพร เรืองตระกูลและสุวิมล วองวาณิช (2542 : ออนไลน) ไดใหความหมายของ
ทักษะการคิดวาเปนลักษณะการคิด การวางแผน การคาดการณและการตัดสินใจของนักเรียน ซ่ึง
ประกอบดวยการคิดวิเคราะห การประเมิน การพิจารณาเลือกวิธีการแกปญหา และการคิด 
จินตนาการ 
     จะเห็นวา ทักษะการคิดเปนความสามารถในการแสดงออกที่ประกอบไปดวยทักษะ
ยอยๆเฉพาะอยางประกอบกัน มีระดับความคิดจากงายไปสูยาก มีความซับซอนเปนขั้นตอน อุษณีย 
โพธิ์สุข และคณะ (2544 : 13) ไดกลาวถึงระดับของความคิดวา สามารถแบงได 3 ระดับ ดังน้ี 

1.    การคิดระดับพ้ืนฐานเปนการคิดทั่วไป ไมมีความลึกซึ้ง สลับซับซอนมาก 
       2.    การคิดระดับกลาง เปนการคิดที่มีความสลับซับซอน  เปนการคิดที่ตองใชเชาว
ไหวพริบในการคิดหาคําตอบพอสมควร 
  3.    การคิดระดับสูง เปนการคิดที่มีความสลับซับซอนสูงมาก จะตองใชความรู
ความสามารถ และจะตองใชการฝกฝน มีพ้ืนฐานในการคิดแบบตางๆ จึงจะสามารถคิดหาคําตอบได 
เพราะในการพัฒนาความคิดใหถึงระดับสูงน้ัน จําเปนตองอาศัยทักษะการคิดขั้นตน และขั้นกลางเขา
มาเปนพ้ืนฐานในการคิดเสมอ 
     ทั้งน้ีการพัฒนาความคิดใหไปสูระดับสูงน้ันจะตองอาศัยทักษะการคิดขั้นตนเปนพ้ืนฐาน
โดยในวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะเลือกฝกทักษะการคิดระดับพ้ืนฐานใหกับนักเรียนเน่ืองจากกลุมตัวอยางที่
เปนกลุมเปาหมายเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะเลือกฝกทักษะการคิด
ระดับพ้ืนฐานใหกับนักเรียนเน่ืองจากกลุมตัวอยางที่ เปนกลุมเปาหมายเปนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
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  ในการพัฒนาทักษะการคิดนั้นสามารถทําไดหลากหลายวิธีการโดยนักการศึกษาหลาย
ทานไดนําเสนอตางๆกัน ดังน้ี 
  ทิศนา แขมมณี (อุษณีย โพธิ์สุข; และคณะ.  2544 : 13–14; อางอิงจากทิศนา แขมมณี.
2540 : 16)ไดกลาวถึงการพัฒนาความคิดใหแกนักเรียนวาสามารถทําได 2 วิธี คือ 
 1.   การใชโปรแกรม สื่อการสอน แบบฝกหัด หรือบทเรียนสําเร็จรูป เพ่ือมุงพัฒนาทักษะ
และกระบวนการคิดใหเด็กโดยตรง เน้ือหาไมเนนตามหลักสูตร ถึงแมจะนําเนื้อหามาใชแตก็ไมได
วัดผล เน้ือหาที่สรางขึ้นมุงพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดโดยเฉพาะ 
 2.   การสอดแทรกการคิดโดยผานเน้ือหาวิชาตามหลักสูตรในโรงเรียน เพ่ือเสริมสราง
ทักษะกระบวนการคิด ครูจะใชกระบวนการและวิธีสอนเพื่อเสริมทักษะการคิดลักษณะตางๆ 
สอดแทรกเขาไปในขั้นตอนการสอน 
 มนตรี โคตรคันทา (2546 : ออนไลน) ไดกลาววาการพัฒนาความคิดในระดับตนใหกับ
นักเรียนสามารถทําได 2 ประการ ดังน้ี 
 1.   การซักถาม เปนการฝกใหคิดเร็ว รูจักรื้อฟนความจํา และแยกแยะคําตอบ 
 2.   การอภิปราย เปนการฝกใหคิดอยางมีเหตุผล รูจักพูดอยางมีวิจารณญาณ 
 สรุป การพัฒนาการคิดสามารถทําได 2 แนวทาง คือ เนนฝกเฉพาะทาง กับสอดแทรกใน
ขั้นตอนการสอน ซ่ึงสามารถใชกลวิธีการซักถาม อภิปราย เพ่ือพัฒนาการคิดระดับพ้ืนฐานใหกับ
นักเรียนได ในการวิจัยน้ี ผูวิจัยเลือกพัฒนาทักษะการคิดระดับพ้ืนฐานแกนักเรียนโดยสอดแทรกใน
กระบวนการเรียนการสอน 
 4.2      ทักษะการแสวงหาความรู 
       การคนควาหรือ การแสวงหาความรูวา หมายถึงการที่นักเรียนศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง รูจักคิดหาคําตอบดวยตนเอง (อุษณีย โพธิ์สุข; และคณะ. 2544 : 49) ซ่ึงจุดมุงหมายในการ
ฝกนักเรียนใหมีทักษะการแสวงหาความรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 
(กุศยา แสงเดช.  2545 : 12) คือ 
     1.   เพ่ือใหมีการจัดระบบและแผนการเรียนเปน มีการประเมินผลตนเองเปนระยะ 
     2.   มีโอกาสทบทวนความรูบอยๆ มีกลยุทธในการทบทวน 
     3.   รูจักหาโอกาสฝกภาษาบอยๆ 
     4.   กลาเดาอยางมีเหตุผล และกลาใชภาษาโดยไมกลัวผิด 
      5.   รูจักใชแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรูเพ่ิมเติม 
     6.   คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และเอาชนะความติดขัดทางภาษาได 
     7.   มีความพากเพียร ตั้งใจ มุงม่ันในการทาํงาน 
     8.   เปนกัลยาณมิตร และสามารถทํางานเปนกลุมได 
     วิธีการฝกใหนักเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยการศึกษาคนควาและทํางานปฏิบัติ
จริงดวยตนเอง ในรูปแบบตางๆดังน้ี (มนตรี โคตรคันทา.  2546 : ออนไลน) 



  
  27 

 1.   การทํารายงาน คือใหนักเรียนรูจักคนควาและเขียนรายงาน (โดยเลือกหัวขอจากที่
กําหนดให หรือ เลือกตามความสนใจของตนเอง) 
 2.   การทําใบงาน คือ ใหทํางานที่ไมซับซอนและมีผลงานเปนชิ้นงาน 
 3.   การทําโครงงาน คือ ใหทํางานที่ซับซอน ตองทําเปนขั้นเปนตอนอยางเปนระบบ งาน
เปนรูปธรรมหรือ นามธรรม ผลงานที่เปนรูปธรรมอาจเปนชิ้นงานโดยตรง หรือผลงานที่เปน
นามธรรม คือเปนผลของการจัดการ 
 สรุปทักษะการแสวงหาความรู เปนทักษะที่มุงเนนใหผูเรียนรูจักพึ่งตนเองในการคนควาหา
ความรูและแสวงหาคําตอบดวยตนเอง ในการวิจัยน้ี คุณลักษณะในการแสวงหาความรูคือ รูจักใช
แหลงอางอิงในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติม และรูจักหาวิธีแกไขปญหาการใชภาษา 
 4.3     คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
      ความหมายของความรบัผิดชอบ  เตมิศักด สุวรรณ (2546 : ออนไลน); และ
อมรวรรณ แกวผอง (2542 : 40) ไดใหความหมายในทํานองเดียวกันวา เปนการมุงม่ันตั้งใจ
ปฏิบัติงานในหนาที่ใหบรรลุความมุงหมายดวยความเพียรพยายาม ยอมรับการกระทําของตนเองทั้ง
ในดานที่เปนผลดีและผลเสยี พยายามปรับปรุงการปฏบิัติหนาที่การงานใหดียิ่งขึ้นในสวนทีเ่กี่ยวของ
กับการทํางานของตนและสวนรวม 
     พระราชสุทธิญาณมงคล (2542 : ออนไลน) ไดกลาวถึง ความรับผิดชอบวาเปน
ธรรมจําเปนพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบดวยสิ่งตอไปน้ี คือ ความรูจักตน รูจักตําแหนงของตน รูจักหนาที่
ของตน มีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ดวยความบริสุทธิ์ใจ ความสํานึกวา การละเลยตอการ
ปฏิบัติตามตําแหนงหนาที่เปนความผิด ความเสียหาย 
         พฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะความรับผิดชอบ เติมศักดิ์ สุวรรณ (2546 : ออนไลน); 
และกุศยา แสงเดช (2545:208)ไดกลาวทาํนองเดียวกัน ดังน้ี 
     1.   ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
     2.   รวมปรึกษาและวางแผนกับเพ่ือนในกลุม 
     3.   ปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่ไดนัดหมาย 
     4.   ใหความรวมมือในการทํางานเปนกลุม 
     5.   แนะวิธีทํางานและชวยเหลือเพ่ือนในกลุม 
     6.   ทํางานเสร็จทนัตามกําหนดเวลา 
     7.   เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
     8.   ปรับปรุงและพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
        สรุปไดวาคุณลักษณะความรับผิดชอบคือการที่ผูเรียนรูจักปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มความสามารถ รวมปรึกษาและวางแผนกับเพ่ือนในกลุม ปฏิบัติงานตรงตามเวลา
ที่ไดนัดหมาย รูจักยอมรับขอผิดพลาดและนํากลับไปแกไขใหถูกตอง ปรับปรุงและพัฒนางานใหมี
คุณภาพ ซ่ึงงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะใชคุณลักษณะที่กลาวนี้ ประเมินนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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 4.4     คุณลักษณะการรวมมือ ความสามัคคี 
      ความหมายของความรวมมือ ความสามัคคี มีนักการศึกษากลาวสอดคลองกันดังนี้
พระราชสุทธิญาณมงคล (2542 : ออนไลน); พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (2531 :  
328); ปนัดดา ยิ้มสกุล (2538 : 40); ไพฑูรย สินลารัตน (2530 : คํานํา); และเปลื้อง ณ. นคร (2530 
: 53) ไดกลาวถึงความสามัคคีหมายถึงความปรองดองในระหวางกันและกัน เปนคุณธรรมที่สําคัญที่
ตองปลูกฝงเด็กและเยาวชน เปนสิ่งสําคัญในการสรางและรักษาความสงบของสังคม เปนพ้ืนฐานการ
บริหารงานใหญๆ คิดถึงประโยชนของหมูคณะความสามัคคี ยอมเกิดจากความเอื้อเฟอเผื่อแผกัน 
การพูดจาออนหวาน ชวยเหลือกัน วางตนเสมอกัน ไมใชความรุนแรงตอกันไมถือความขัดแยงกัน
ทางความคิด เปนเรื่องสําคัญและไมเอาแพเอาชนะกัน 
     พฤติกรรมชี้บงของคุณลักษณะ การรวมมือ ความสามัคคี    กุศยา แสงเดช (2545 : 
209); และปนัดดา ยิ้มสกุล (2538 : 42) ไดกลาวถึงพฤติกรรมชี้บงของคุณลักษณะความรวมมือ 
สามัคคี ดังน้ี 
     1.   ปรึกษาและวางแผนกับกลุมในการรวมกิจกรรม 
     2.   ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 
     3.   รวมมือการทํางานกับสมาชิกในกลุม 
     4.   รับฟงและแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม 
     5.   ปรับแนวคิดของตนเองใหสอดคลองกับผูอ่ืน 
     6.   เปนผูนําหรือผูตามที่ดีของกลุม 
        สรุปขอบขายคุณลักษณะการรวมมือ ความสามัคคีคือการที่ผูเรียนรูจักปรึกษาและ
วางแผนรวมกันในการทํางาน รูจักปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะใช
คุณลักษณะตังกลาวนี้ ประเมินนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 4.5    คุณลักษณะการกลาแสดงออก 
          ความหมายของการกลาแสดงออก นักการศึกษาไดใหความหมายตางๆดังน้ี 
 สุจรรยา พลอยเพชร(2545 : 30); สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต (2541 : 133); และหลุย จําปาเทศ (2533 
: 46)ไดใหความหมายของการกลาแสดงออกสอดคลองกันวาเปนการแสดงออกของความรูสึกนึกคิด 
และอารมณที่เหมาะสมของบุคคลอยางเปนธรรมชาติและตามสภาพการที่เปนอยู เปนการแสดงออก
ที่มีเหตุผลที่เปนที่ยอมรับของสังคม โดยปราศจากความวิตกกังวลในใจ 
        สุรีย จันทรโมลี (2540 : 61)ไดใหความหมายของพฤติกรรมกลาแสดงออกวาเปน
การอางสิทธิ การใชสิทธิ สิทธิพึงไดรับ สิทธิพึงแสดงออก การปกปองสิทธิของตนเอง การรักษา
ผลประโยชนของตนเอง การโตแยงดวยเหตุผลและขอเท็จจริงโดยไมใชอารมณ การยืนยันปกปอง
สิทธิตัวเองโดยไมกังวล แสดงออกถึงความตองการของตัวเองโดยไมเสียความสัมพันธ ไมกาวสิทธิ
ของผูอ่ืนไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ไมแสดงความโกรธโจมตีผูอ่ืน แตจะเปนการพูดสื่อสารกันดวย
เหตุผลขอเท็จจริง ไมใชกลไกปองกันตนเอง 
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           กุศยา แสงเดช (2545 : 209)ไดกลาวถึงพฤติกรรมชี้บงคุณลักษณะการกลาแสดงออกดังน้ี 
  1.   กลาถาม-ตอบเปนภาษาอังกฤษ 
  2.   กลาพูดบรรยายหนาชั้น 
  3.   แสดงกิจกรรมหนาชั้นตามที่ไดรับมอบหมาย 
  4.   อาสาเปนตัวแทนกลุมแสดงกิจกรรมหนาชั้น 
  5.   กลาเลียนแบบทาทางของเจาของภาษา 
  6.   กลาสนทนาภาษาอังกฤษกับครู เพ่ือน หรือชาวตางประเทศเมื่อมีโอกาส 
  7.   อธิบายวิธีเลนเกม/กิจกรรมใหแกเพ่ือน 
  8.   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนและครู 
  9.   อภิปรายและเสนอแนวคิดที่เปนประโยชนตอการเลนเกม/กิจกรรม 
 ทั้งน้ีเทคนิคที่ใชในการฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม (ระวีวรรณ คําสม.  2542 : 
49) ไดแก การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงแบบ การใชรางวัล และการชี้แนะ การใหคําแนะนํา 
การแสดงตัวอยาง การซอมบทบาทของพฤติกรรม การใหสิ่งเสริมแรง การทําการบาน และการเขียน
บทพูด 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกพฤติกรรมที่จะนํามาประเมินกับกลุมตัวอยาง ดังน้ี คือ
พฤติกรรมการกลาถามตอบ การพูดบรรยายหนาชั้น การแสดงกิจกรรมหนาชั้นตามที่ไดรับ
มอบหมาย การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนและครู การสนทนาภาษาอังกฤษกับครู
หรือ ชาวตางประเทศและเลือกใชเทคนิคดังกลาวขางตนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
พฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียน 
 

5.    งานวิจัยที่เก่ียวของ 
       ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษารวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทําโครงงานดังน้ี  
         5.1    งานวิจัยภายในประเทศ 
        ธีรนันทน ตานนท (2542ก) ไดพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โดยโครงงาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานได
นุน อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดจํานวน 12 คน พบวา 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี
พฤติกรรมระหวางการปฏิบัติโครงงานในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี คือ พฤติกรรมความสนใจในการ
เรียน ความสนุกสนาน ความกระตือรือรน และ ความเชื่อม่ันกลาแสดงออกตามลําดับ   2) มีผลการ
เรียนรูภาษาอังกฤษดานโครงสรางไวยากรณ โดยนําโครงสรางไวยากรณในระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 มาใชเปนสวนใหญ สําหรับดานคลังคํา นักเรียนสนใจศึกษาคันควาคําศัพทที่เปนคํานาม
เกี่ยวกับสัตวและส่ิงของ โดยคําศัพทสวนใหญเปนคําศัพทที่ไมไดระบุไวในคลังคําศัพทสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมปที่ 3 – 4    3) ความพึงพอใจของนักเรียนทุกคนตอการเรียนรูโดยโครงงานอยู
ในระดับมาก และมีความตองการจัดทําอยางตอเน่ือง 
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 ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความพึง
พอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการเรียนรูโดยโครงงานกับ
การเรียนรูตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2543 ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจงและแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยวิธีการจัดฉลากโดยชั้นประถมศึกษาปที่ 
5/6 เปนกลุมควบคุม จํานวน 45 คน และชั้นประถมศึกษาปที่ 5/7 เปนกลุมทดลอง จํานวน 45 คน 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนรูโดยโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกวากลุม
ควบคุมซ่ึงเรียนรูตามคูมือครู 
  สุธาทิพย สุดหนองบัว (2545) ไดศึกษาการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงงาน โดย
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอเมืองรอยเอ็ด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 
จํานวน 44 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษคิดเปนรอยละ 
81.42 ซ่ึงสูงกวาเกณฑความรอบรูที่กําหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็มและมีจํานวนนักเรียนที่มี
คะแนนผานเกณฑความรอบรูที่กําหนดไว คิดเปนรอยละ 82.93 ซ่ึงสูงกวาเกณฑจํานวนนักเรียนที่
กําหนดไวรอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดและจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการสอนใชโครงงานใน 3 ประเด็น พบวาประเด็นแรกเนื้อหาของโครงงานนักเรียน
สวนใหญมีความคิดเห็นวาโครงงานชวยสงเสริมใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในระดับมากที่สุด   
ประเด็นที่ 2 ในดานกระบวนการในการทําโครงงานของนักเรียน นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวา
โครงงานไดฝกความเปนผูนําและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในระดับมากถึงมากที่สุด  ประเด็น
ที่ 3 ในดานการนําเสนอโครงงาน นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวาการนําเสนอโครงงานทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานและสามารถนําโครงงานไปใชในชีวิตจริงไดในระดับมากที่สุด 
  สุริยา จันทรเนียม (2541) ไดศึกษาการพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาและคุณลักษณะ
ของผูเรียนดวยโครงงานภาษาอังกฤษโดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
แผนการเรียนภาษาไทย–สังคมศึกษา–ภาษาอังกฤษ ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ โครงงาน ป
การศึกษา 2541 โรงเรียนคุรุประชาสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จํานวน 30 คน ผลการวิจัย
พบวา กลุมตัวอยางปฏิบัติตามโครงงานภาษาอังกฤษโดยมีศักยภาพทางดานการใชภาษาในการ
วางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การประเมินผลงานสูงขึ้น และพัฒนาคุณลักษณะของตนเองดาน
ความรวมมือในการทํางาน ความรับผิดชอบในการทํางาน ความเชื่อม่ันและกลาแสดงออกใน
ระดับสูง 
 พิสมัย จันทนมัฏฐะ (2539) ทําการวิจัยเพ่ือการศึกษาการจัดโครงงานวิทยาศาสตรใน
โรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ทุกโรงเรียนมีการจัดทําโครงงานนอก
เวลาเรียน เชน วันหยุดราชการติดตอกัน ผูบริหารโรงเรียนเปนผูกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค
ในการจัดและเอ้ืออํานวยความสะดวกใหในดานสถานที่ รวมกับครูวางแผนการจัดกิจกรรมเชิญชวน 
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โรงเรียนอ่ืนเขารวมกิจกรรม นักเรียนเปนผูเลือกหัวขอเร่ืองที่จะทําโครงงานดวยตนเอง ครูเปนผู
กระตุน ติดตามผลการปฏิบัติงานของนักเรียนดวย การชวยแกปญหา ใหคําปรึกษา ชี้ใหนักเรียน
เห็น ขอดีขอดอยของการทําโครงงาน ปรับปรุงและสงเขารวมประกวดกับสมาคมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการศึกษาไทย ขั้นการประเมินโครงงาน ครูสวนใหญใชการสังเกตการปฏิบัติงาน เนนการ
ประเมินดานเจตคติของนักเรียนตอการจัดทําโครงงาน 
 วัฒนา มัคคสมัน (2539) ทําการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการ
สอนแบบโครงงานเพื่อสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของเด็กอนุบาลผลการวิจัยเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัย คือ 1.หลังการเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น เด็ก
กลุมทดลองมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01   2.หลังการทดลองใชรูปแบบเด็กกลุมที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีการ
เห็นคุณคาในตนเองสูงกวาเด็กที่เรียนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    5.2     งานวิจัยตางประเทศ 
   วิลเลี่ยม (Williams.  1998 : 289) ไดศึกษาการประเมินผลการเรียนของนักเรียนมัธยมที่
เรียนจากโครงงาน ผลการศึกษา คือ นักเรียนมีสวนรวมในโครงงาน นักเรียนมีโอกาสไดทํากิจกรรม
ที่มีจุดมุงหมาย และเกี่ยวของกับเรื่องที่เรียนอยู ทําใหเกิดความเขาใจไดดีขึ้น สวนในการทดสอบ
แบบเกาไมสามารถวัดประเมินผลการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพเทาวิธีของโครงงาน 
     ทอรพ (Thorp. 1997 : 289) ทําการวิจัยการทดลองใชโครงงานกับนักเรียนมหาวิทยาลัย 
ปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา การใหนักเรียนทําโครงงาน ชวยใหผูเรียนพัฒนาการตระหนักในความ
รับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง และการพัฒนาทางดานการศึกษาและการเรียนรูของนักเรียน แต
สิ่งที่ควรคํานึงถึง คือ การพิจารณาเรื่องความตองการดานภาษาของนักเรียน การคํานึงถึงหัวขอที่อยู
ในความสนใจและหาขอมูลงาย และไมควรฝนความรูสึกที่ตองสัมภาษณเจาของภาษา แตโดย
ภาพรวมการทําโครงงานประสบความสําเร็จและชวยลดบทบาทครูใหเปนผูชวยเหลือ แนะนําเพื่อ
นักเรียนมีการตัดสินใจของตนเอง มีอิสระในการเรียนรู 
 ฟอรแมน (Foreman. 1997 : 384)ไดสรุปงานวิจัยเกี่ยวกับโครงงานสอนภาษาอังกฤษแก
นักเรียนผิวดําของชาวแอฟริกัน และอเมริกันวา การศึกษาภาษาอังกฤษของชาวผิวดํายังไมประสบ
ผลสําเร็จ เน่ืองจากการไมรูจักสภาพภูมิหลังของตัวผูเรียน คานิยมในการเรียนของสังคมภายนอก 
การขาดแรงจูงในในการเรียนภาษาอังกฤษใหประสบผลสําเร็จ ความไมเขาใจในทักษะตางๆ และ
ระดับความสามารถของตน รวมทั้งโรงเรียนไมไดมาตรฐานตามเกณฑ 
 คราจซิค (Krajcik.  1994 : 483–497)ไดศึกษารูปแบบการใหความชวยเหลือของครูในการ
ทําโครงงานของนักเรียน พบวา ครูตองใหความชวยเหลือ และเอาใจใสอยางมากกับนักเรียนที่เรียน
ออน นักเรียนที่เกงจะสามารถชวยเหลือตัวเองได นักเรียนจะเปนผูดําเนินการศึกษาคนควาในเรื่องที่
ตนเองสนใจ ใชชีวิตการศึกษาคนควา ปรึกษา ใชเทคโนโลยี มีการประสานงานเพื่อขอความรวมมือ 
ครูตองขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญทั้งดานเน้ือหา และเทคโนโลยี เพ่ือเปนขอมูลในการ
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พิจารณาโครงงานนักเรียน และจากการศึกษายังทําใหทราบวา การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเปนการเรียนแบบรวมมือ ผลที่ไดจากโครงงานเปนการพัฒนาความคิดรวบยอดและสราง
มนุษยสัมพันธทางวิชาการของนักเรียน 
 อีริง(Eyring.  1989 : 422-425) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับประสบการณของครูและการ
ตอบสนองของนักเรียนในการสอนตามโครงงานภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง กรณีศึกษาการ
ทดลองการใชโครงงาน โดยครูไมเคยใชโครงงานมากอน สวนการสอนนั้นใชหลากหลายวิธี แบง
นักเรียนเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ปรากฏวา นักเรียนกลุมทดลองแสดงความพอใจตอ
กิจกรรมตางๆในโครงงาน สัมฤทธิผลทางดานการเรียนรูภาษาของทั้งสองกลุมไมแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ ดานการฟง การอาน ไวยากรณ และการเขียน ก็ไมแตกตางกัน แตการทดสอบดวยวิธี
ตางๆกลุมควบคุมทําไดดีกวากลุมทดลอง กลุมควบคุมทําขอสอบดานคําศัพทไดดีกวากลุมทดลอง
ในขณะที่กลุมทดลองทําโครงงานเขียนไดคลองกวากลุมควบคุม สวนครูประสบปญหาหลายประการ 
เชน ครูจัดทําโครงงานอยางลําบากเนื่องจากไมเคยใชโครงงานมากอน ครูตองทําหนาที่เปนผูจัดทํา
อุปกรณ เปนแหลงขอมูลและ เปนผูจัดการ และวิธีการประเมินผลตองปรับปรุงเพ่ือสงเสริมให
นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินเพ่ือนและใหการประเมินน้ันเปนกลาง และยืดหยุนได 
 ในงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนําแนวคิดการจัดโครงงานของไดแอน ฟลิปส; ซาราห เบอรวูด;
และเฮเลน ดันฟอรดและชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Projects:Play & Learn (กรมวิชาการ. 
2546) มาใชเปนแนวทางและหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการใชภาษาและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนก
ประถม ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.   การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.   การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.   การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 ทั้งหมด 10 หองเรียน จํานวน 500 คน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 ทั้งหมด 1 หองเรียน จํานวน 50 คน ไดมาจากการ
สุมนักเรียนแบบเจาะจงคือ หองเรียนที่ทางโรงเรียนมอบหมายใหผูวิจัยทําการสอน 
 ระยะเวลาในการวิจัย 
 ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 โดยใชระยะเวลาทําการวิจัย 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที จํานวนทั้งสิ้น 24 คาบ 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี แบงเปน 4 สวนคือ 
 1.   แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน 
 2.   แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
 3.   แบบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคและแบบประเมินตนเองดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน    
             4.   เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
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     การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
        1.    แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงาน (ดูภาคผนวก ก หนา 70 - 82) 
            การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
            1.1    ใชเน้ือหาจากหนังสือ Projects: Play & Learn ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (กรมวิชาการ.
2546) เน้ือหาที่ใชนํามา 3 บท ดังน้ี (ดูรายละเอียดภาคผนวก ก หนา 71 - 73) 
   บทที่ 1   เรื่อง Our Guest 
   บทที่ 2   เรื่อง Our Housework 
   บทที่ 3   เรื่อง Our Free Time 
 

บทที่ คาบที่ เรื่อง หนาที่ทางภาษา โครงสรางไวยากรณ 
1 1 - 6 Our 

Guest 
1. Talking about past events 
2. Requesting 
3  Describing a person 
4. Offering 
5. Asking for information 
6. Reflecting 

1. Past Simple 
2. Imperative sentences 
3. Present Simple Tense 
4. Future Simple Tense 
5. Short answers 

2 7 - 17 Our 
House 
work 

1. Asking for / giving information 
2. Talking about housework 
3. Talking about results 
4. Warning 
5. Reflecting 
6. Sharing information 

1. Interrogative statements 
2. Present Simple 
3. Adverbs of frequency 
4. Imperative sentences 
5. Future Simple Tense 
6. Past Simple Tense 

3 18 - 24 Our 
Free 
Time 

1. Expressing Feelings 
2. Talking about free time    
   Activities. 
3. Persuading 
4. Reflecting 

1. Subject + V.to.be + Obj 
2. Present Simple Tense 
3. Let’s + Verb1 
4. Yes – No Questions 
5. Past Simple 

 
  1.2    นําเนื้อหามาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงานรายคาบ คาบละ 50 
นาที เปนเวลา 8 สัปดาห รวมเปน 24 คาบ และกําหนดโครงงานจากเนื้อหาทั้งหมด  5  โครงงาน 
ดังน้ี 
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  โครงงานที่ 1    “Who am I” letter 
  โครงงานที่ 2    “A Bookmark for your Buddy” 
  โครงงานที่ 3    “Our Housework Graph” 
  โครงงานที่ 4    “Our Housework & Accident Book” 
  โครงงานที่ 5    “Show Time”  
        1.3   นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( ดูภาคผนวก ก หนา 74 - 82) ที่สรางเสร็จแลวไปให
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจแกไขและนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
        1.4   นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง 
   2.    แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (ดูภาคผนวก ข หนา 83 - 89) 
          ผูวิจัยมีขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบและหาคุณภาพ ดังน้ี 
 2.1   ศึกษาแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ.  2544 : 13–18) หลักการสรางแบบทดสอบของแมดสัน (Madsen.  
1983 : 12–56, 76–177); และคู มือสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
Projects: Play & Learn (กรมวิชาการ.  2546 : 268–284) 
 2.2   สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษใหครอบคลุมเน้ือหาและ
จุดประสงค จํานวน 1 ชุด มีทั้งหมด 40 ขอ 
 2.3   นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองระหวางเน้ือหากับจุดประสงค  ความถูกตองในการใชภาษาและนํามา
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
 2.4   นําแบบทดสอบจํานวน 40 ขอ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 ซ่ึงเปนนักเรียนกลุมตัวอยาง 
   3.     แบบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค และแบบประเมินตนเองดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียน ( ดูภาคผนวก ค หนา 91, 92) 
 การสรางแบบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคและแบบประเมินตนเองดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
 3.1   ศึกษาตัวอยางแบบบันทึกพฤติกรรมจากงานวิจัยของศิริพร มาวรรณา (2546 : 90–
121) หนังสือการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเรียนรูดวยตนเอง (กรมวิชาการ.  2544 : 
261–262) คูมือการเขียนแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญระดับมัธยมศึกษา (ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช.  
2544 : 136–199) แนวทางการประเมินผลทางเลือกใหมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (กรมวิชาการ.  2544:49–
82)คูมือสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชั้นประถมศึกษาปที่ 5 Projects: Play & Learn (กรม
วิชาการ.2546:268–284) 
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 3.2   สรางแบบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคและแบบประเมินตนเองดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนบันทึกความถี่ของพฤติกรรม โดยใชเกณฑการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค (ดังรายละเอียด ขอ 4) 
 3.3   นําแบบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคและแบบประเมินตนเองดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
ตรวจแกไข และนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
 3.4   นําแบบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคและแบบประเมินตนเองดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
     4.    เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน (ดูภาคผนวก ค หนา  
93 - 96)  
  การสรางเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังน้ี 
 4.1   ศึกษาตัวอยางเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากงานวิจัยของ สุริยา 
จันทรเนียม (2541 : 30–42) เกณฑการประเมินพฤติกรรมดานคุณลักษณะของกุศยา แสงเดช 
(2545 : 208–216) ตัวอยางเกณฑการประเมินทักษะกระบวนการของกรมวิชาการ (2546 : 208–
216) ตัวอยางเกณฑการประเมินทักษะกระบวนการของกรมวิชาการ (2546 : 274–281) และเกณฑ
การแปลความหมายคาเฉลี่ยแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบลิเคิรท (พวงรัตน  
ทวีรัตน.  2543 : 107-108) 
 4.2    สรางเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 5 ดาน ไดแก 
       1.   ทักษะการคิด 
       2.   ทักษะการแสวงหาความรู 
       3.   คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
       4.   คุณลักษณะการรวมมือ ความสามัคคี 
       5.   คุณลักษณะการกลาแสดงออก 
     โดยแตละคุณลักษณะจะกําหนดเปน 5 ระดับคะแนน ดังน้ี 
     ระดับ 4  คือ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่กําหนดใหระดับสูงมาก 
     ระดับ 3  คือ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่กําหนดในระดับสูง 
     ระดับ 2  คือ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่กําหนดในระดับพอใช 
     ระดับ 1  คือ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่กําหนดในระดับผาน 
     ระดับ 0  คือ  ยังไมพรอมรับการประเมิน 
     ความหมายของคะแนนเฉลี่ย คือ  
                   3.51 - 4.00  หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับสูงมาก 
                   2.51 - 3.50  หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับสูง 
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      1.51 - 2.50  หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับปานกลาง 
      0.51 - 1.50  หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับต่ํา 
                     0.00 - 0.50 หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับต่ํามาก  
  4.3    นําเกณฑการประเมินคุณลักษณะที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญตรวจแกไขและนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
 4.4    นําเกณฑการประเมินคุณลักษณะที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
โดยการสังเกตพฤติกรรมในดานตางๆระหวางการจัดการเรียนรู 
       

การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยใช
แบบแผนการทดลอง One - Group Pretest - Posttest Design (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540 :  60 - 61) 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
ทดลอง    T1    X    T2 

 
ความหมายของสัญลักษณ 
 T1 หมายถึง   การทดสอบความสามารถในการใชภาษาและการวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงคกอนการทดลอง 
 X   หมายถึง   การทดลองการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษ 
 T2 หมายถึง   การทดสอบความสามารถในการใชภาษาและการวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงคหลังการทดลอง 
  
 วิธีการดําเนินการทดลอง 

1.  สุมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนอัสสัมชัญ  แผนกประถม 
ปการศึกษา 2547  แบบเจาะจงมา  1  หองเรียน  จํานวน  50  คนเปนกลุมตัวอยาง 
           2.  ทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษกอนทดลองโดยใชแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  
           3.  วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนกอนทดลองโดยใหนักเรียนจับกลุมจัดทํา
โครงงานพจนานุกรมภาพในหัวขอเร่ืองที่สนใจในชั่วโมงเรียนและสงในเวลาที่กําหนด และบันทึก
พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนทั้ง 5 ดานแบบกลุมในระหวางนักเรียนทําโครงงาน
จากนั้นเม่ือนักเรียนทําโครงงานกอนทดลองเสร็จใหนักเรียนทําแบบประเมินตนเองดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ในระหวางนักเรียนประเมินตนเอง ครูตีความเกณฑการประเมิน (ดูรายละเอียดที่
ภาคผนวก ค หนา 97 - 102) แตละขอและใหนักเรียนประเมินตนเองไปพรอมกัน 
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           4.  ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบเปนเวลา 
24 คาบและใหนักเรียนทําโครงงานทั้งหมด 5 โครงงาน โดยครูบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียนและใหนักเรียนประเมินตนเองดานคุณลักษณะอันพึงประสงคหลังเสร็จโครงงาน
แตละโครงงาน  ในระหวางนักเรียนประเมินตนเอง ครูตีความเกณฑการประเมินแตละขอให
สอดคลองกับการทําโครงงานแตละโครงงาน ( ดูภาคผนวก ค หนา 97 - 102 )และใหนักเรียน
ประเมินตนเองไปพรอมกัน 
           5.  เม่ือทดลองครบ 8 สัปดาหแลว ทําการทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาโดยใช
แบบทดสอบชุดเดิม และนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน สวนผลคะแนนจากการ
บันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคและแบบประเมินตนเองของนักเรียนนํามาหาคาเฉลี่ย
และแปลความหมายของคาเฉลี่ยเพ่ือดูความสอดคลองของผลที่ได (ดังรายละเอียดขอ 4) 
 

การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
           1.  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกอน
และหลังการทดลองจากแบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษโดยใช t – test แบบ 
Dependent samples (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540 : 165) 
           2.  เปรียบเทียบระดับคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนกอนและหลังการ
ทดลองหลังจากแปลความหมายของคาเฉลี่ยที่ไดจากแบบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและแบบประเมินตนเองดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
         
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
        สถิติที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
         1.   ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน  สถิติทีใ่ชในการทดสอบ
สมมติฐาน (ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS) มีดังน้ี 
  1.1   สถิติพ้ืนฐาน 
   1.1.1   คาเฉลี่ย (Mean) 
   1.1.2   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  1.2   สถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ t – test แบบ Dependent Samples. 
        2.  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย (Mean)  
 
 
 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จํานวน 50 คน ใชเวลา
ในการทดลอง 8 สัปดาห จํานวน 24 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใชกิจกรรมโครงงาน ผลการวิเคราะห
ขอมูลแบงเปน 2 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของ
นักเรียนกอนและหลังการทดลอง 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบระดับคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 5 ดานของนักเรียน
กอนและหลังการทดลอง 
 รายละเอียดการวิเคราะหจะนําเสนอดวยตารางที่แสดงใหเห็นผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
  
 ตอนที่  1 การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง 
            ผูวิจัยไดทําการทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง
และนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหโดยใชสถิติ t-test แบบกลุมสัมพันธ (Dependent Samples)ไดผลดัง
ปรากฎในตาราง 1 
 
 ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการทดลอง 
 

คะแนนทดสอบวัด
ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ 

N X S.D 
ผลตาง
คาเฉลี่ย 

T 

คะแนนกอนการทดลอง 
คะแนนหลังการทดลอง 

50 
50 

20.40 
27.06 

6.33 
6.23 

6.66 3.49 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
  จากตาราง 1 แสดงคะแนนของนักเรียนจํานวน 50 คนพบวาคะแนนทดสอบวัด
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ของนักเรียนกอนและหลังการทดลองมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญ .01 กลาวคือ การจัดการเรียนรูแบบโครงงานทําใหนักเรียนมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น ซ่ึงดูไดจากคะแนนทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ หลังการ
ทดลอง มีคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.66 
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  ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบระดับคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 5 ดานของ
นักเรียนกอนและหลังการทดลอง 
   ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 5 ดานอันไดแก ทักษะการคิด     
ทักษะการแสวงหาความรู  คุณลักษณะความรับผิดชอบ คุณลักษณะความรวมมือสามัคคี และ 
คุณลักษณะการกลาแสดงออก กอนทดลองและระหวางการทดลองโดยใชแบบบันทึกพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงคและแบบประเมินตนเองดานคุณลกัษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
โดยแตละคุณลักษณะจะกําหนดเปน 5 ระดับคะแนน ดังน้ี 
   ระดับ 4  คือ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่กําหนดใหระดับสูงมาก 
   ระดับ 3  คือ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่กําหนดในระดับสูง 
   ระดับ 2  คือ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่กําหนดในระดับพอใช 
   ระดับ 1  คือ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่กําหนดในระดับผาน 
   ระดับ 0  คือ  ยังไมพรอมรับการประเมิน 
ซ่ึงความหมายของคาเฉลี่ย คือ 
   3.51 - 4.00  หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับสูงมาก 

2.51 - 3.50  หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับสูง 
       1.51 - 2.50  หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับปานกลาง 
   0.51 - 1.50 หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับต่ํา 
                      0.00 - 0.50 หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับต่ํามาก 
   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนแยกเปน  2  สวน ดังน้ี 
      1.   ผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมคณุลักษณะอันพึงประสงคโดยครูประเมิน 
      2.   ผลการประเมินจากแบบประเมินตนเองดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  
   รายละเอียดการวิเคราะหจะนําเสนอดวยตารางที่แสดงใหเห็นผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
    
       1.  ผลการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยครูประเมิน 
            ผูวิจัยไดทําการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 5 ดานของนักเรียนกอนและระหวาง
การทําโครงงานแตละโครงงาน ดังน้ี 
          1.1   กอนการทดลอง  ผูวิจัยไดใหนักเรียนจัดกลุมทําโครงงานกอนทดลองคือโครงงาน
พจนานุกรมภาพในหัวขอเร่ืองที่สนใจ โดยทําในชั่วโมงเรียน และสงภายในเวลาที่กําหนด จากนั้น 
ผูวิจัยทําการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนเปนรายกลุม ซ่ึงผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนทั้ง  5  ดานกอนการทดลองโดยครูประเมินปรากฎผลดัง
ตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนทั้ง 5 ดานกอนการทดลองจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยครูประเมิน 
 

ผลจากแบบบันทึกพฤติกรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

โดยครูประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

คะแนนเฉลีย่ราย
กลุม 

แปลคา 

ทักษะการคดิ 
1.1   สังเกต เปรียบเทียบจําแนก แยกแยะ ขยายความ 

1.9 ปานกลาง 

1.2   วางแผน คาดการณ ตัดสินใจ พัฒนา เลือกวิธีแกปญหา 2.1 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยทักษะการคิด 2 ปานกลาง 

ทักษะการแสวงหาความรู 
2.1   การหาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรู 

1.2 ต่ํา 

2.2  การหาวิธีแกปญหาการใชภาษา 1 ต่ํา 
คาเฉลี่ยทักษะการแสวงหาความรู 1.1 ต่ํา 
คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
3.1   การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 

2.6 สูง 

3..2  การปรึกษาวางแผนปรบัปรุงงานใหมีคุณภาพ 2.8 สูง 
คาเฉลี่ยคุณลักษณะความรับผิดชอบ 2.7 สูง 
คุณลักษณะความรวมมือสามัคคี 
4.1  การรูจักรวมมือทํางานแลกเปลีย่นความคิด 

2.3 ปานกลาง 

4.2  การรูจักปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 2.6 สูง 

คาเฉลี่ยคุณลักษณะความรวมมือสามัคคี 2.45 ปานกลาง 

คุณลักษณะการกลาแสดงออก 
5.1  การกลาถามตอบ แสดงกิจกรรมหนาชั้น 

1.2 ต่ํา 

5.2  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 0.2 ต่ํามาก 

คาเฉลี่ยคุณลกัษณะการกลาแสดงออก 0.7 ต่ํามาก 

คาเฉลีย่คุณลักษณะอันพึงประสงคทัง้ 5 ดาน 1.79 ปานกลาง 
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     จากตาราง 2 เห็นไดวา จากแบบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยครูประเมินกอน
การทดลอง คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโดยรวมจัดอยูในระดับปานกลาง   เม่ือดูแยก 
แตละคุณลักษณะพบวาคุณลักษณะที่จัดอยูในระดับต่ําและต่ํามากคือ ทักษะการแสวงหาความรูและ
คุณลักษณะการกลาแสดงออก  สวนคุณลักษณะที่อยูในระดับสูงคือคุณลักษณะความรับผิดชอบ  
 1.2   ในระหวางการทําโครงงานที่ 1-5 ผูวิจัยไดใชแบบบันทึกพฤตกิรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคบันทกึพฤติกรรมนกัเรียนตามคณุลักษณะอันพึงประสงคทัง้ 5 ดาน ไดแก ทักษะการคิด  
ทักษะการแสวงหาความรู  คุณลักษณะความรับผดิชอบ  คุณลักษณะความรวมมือสามัคคี และ
คุณลักษณะการกลาแสดงออก จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ยปรากฎผลตามตาราง 3 ดังน้ี 
 
ตาราง 3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนทั้ง  5  ดานระหวางการทําโครงงาน
โดยครูเปนผูประเมิน 
 

คะแนนเฉลีย่แตละโครงงาน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉลีย่ 
รวม 5 

โครงงาน 

แปลคา 

ทักษะการคิด 
1.1 สังเกต จําแนก 
แยกแยะ 

1.8 2.1 2.9 2 3.9 2.68 สูง 

1.2 วางแผน 
ตัดสินใจเลือกวิธี
แกปญหา 

3 2 3.4 2.5 3.2 2.82 สูง 

คาเฉลี่ยทักษะการคิด 2.4 2.05 3.15 2.25 3.55 2.68 สูง 
ทักษะการแสวงหา
ความรู 
2.1 การหาแหลง
ความรูอางอิง 

1.8 1.7 3.3 2.9 2.3 2.40 ปานกลาง 

2.2 หาวิธีแกปญหา
การใชภาษา 

2.2 2 3.1 2.7 2.2 2.44 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยทักษะการ
แสวงหาความรู 
 
 

2 1.85 3.2 2.8 2.25 2.42 ปานกลาง 
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คะแนนเฉลีย่แตละโครงงาน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉลีย่ 
รวม 5 

โครงงาน 

แปลคา 

คุณลักษณะความ
รับผิดชอบ 
3.1 ทํางานไดรับ
มอบหมายเต็มที่ 

3.4 3.4 3.3 3.6 2.3 3.20 สูง 

3.2 ปรึกษา วางแผน
ในกลุม 

2.1 3.6 4 4 2.6 3.26 สูง 

คาเฉลี่ยคุณลกัษณะ 
ความรับผิดชอบ 

2.75 3.5 3.65 3.8 2.45 3.23 สูง 

คุณลักษณะรวมมือ
สามัคคี 
4.1 รูจักรวมมือ
ทํางานเต็มที ่

2.5 3.5 3.6 3.4 4 3.40 สูง 

4.2 รูจักปฏิบัติตาม
ขอตกลง 

2.9 3.5 3.2 3.3 4 3.38 สูง 

คาเฉลี่ยคุณลกัษณะ
ความรวมมือสามัคคี 

2.7 3.5 3.4 3.35 4 3.39 สูง 

คุณลักษณะการ 
กลาแสดงออก 
5.1 การกลาถามตอบ 
ทํากิจกรรม 

2.4 2.9 3.7 2.9 2.5 2.88 สูง 

5.2 อภิปราย
แลกเปลีย่นความคิด 

2.2 2.2 3.9 2.2 3.5 2.80 สูง 

คาเฉลี่ยคุณลกัษณะ
การกลาแสดงออก 

2.3 2.55 3.8 2.55 3 2.84 สูง 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงคทั้ง 5 ดาน 

2.43 2.69 3.44 2.95 3.05 2.91 สูง 

 
 จากตาราง 3  ผลการวิเคราะหจากแบบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยครูประเมิน   
ระหวางการทําโครงงาน เห็นไดวาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโดยรวมอยูในระดับสูง และ
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เม่ือดูแตละคุณลักษณะพบวาทุกคุณลักษณะอยูในระดับสูง ยกเวนทักษะการหาความรูที่อยูในระดับ
ปานกลาง 
 1.3   การเปรยีบเทียบคุณลกัษณะอันพึงประสงคของนกัเรียนทั้ง 5 ดานกอนและหลังการ 
ทดลองจากแบบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยครปูระเมิน 
        ผูวิจัยนําผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 5 ดานกอนการทดลองและ
คะแนนเฉลี่ยการบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ ปรากฎ
ผลดังตาราง 4 ดังน้ี 
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนกอนและหลังการทดลองจาก
แบบบันทึกพฤติกรรมคุณลกัษณะอันพึงประสงคโดยครูประเมิน 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง       
ประสงคจากแบบบันทึกพฤติกรรม 

โดยครูประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

กอน แปลคา หลัง แปลคา 

ทักษะการคิด 
1.1   สังเกต เปรียบเทียบจําแนก แยกแยะ ขยายความ  

1.9 ปานกลาง 2.68 สูง 

1.2   วางแผน คาดการณ ตัดสนิใจ พัฒนา เลอืกวิธี
แกปญหา 

2.1 ปานกลาง 2.82 สูง 

คาเฉลี่ยทักษะการคิด 2 ปานกลาง 2.68 สูง 
ทักษะการแสวงหาความรู 
2.1   การหาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรู 

1.2 ต่ํา 2.40 
ปาน
กลาง 

2.2  การหาวิธีแกปญหาการใชภาษา 1 ต่ํา 2.44 
ปาน
กลาง 

คาเฉลี่ยทักษะการแสวงหาความรู 1.1 ต่ํา 2.42 
ปาน
กลาง 

คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
3.1   การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเตม็
ความสามารถ 

2.6 สูง 3.20 สูง 

3.2  การปรึกษาวางแผนปรบัปรุงงานใหมีคณุภาพ 2.8 สูง 3.26 สูง 
คาเฉลี่ยคุณลักษณะความรับผิดชอบ 
 

2.7 สูง 3.23 สูง 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง       
ประสงคจากแบบบันทึกพฤติกรรม 

โดยครูประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

กอน แปลคา หลัง แปลคา 

คุณลักษณะความรวมมือสามัคคี 
4.1   การรูจักรวมมือทํางานแลกเปลีย่นความคิด 

2.3 ปานกลาง 3.40 สูง 

4.2   การรูจักปฏิบัติตามขอตกลง 2.6 สูง 3.38 สูง 
คาเฉลี่ยคุณลักษณะความรวมมือสามัคคี 2.45 ปานกลาง 3.39 สูง 
คุณลักษณะการกลาแสดงออก 
5.1  การกลาถามตอบ แสดงกิจกรรม 

1.2 ต่ํา 2.88 สูง 

5.2  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 0.2 ต่ํามาก 2.80 สูง 
คาเฉลี่ยคุณลกัษณะการกลาแสดงออก 0.7 ต่ํามาก 2.84 สูง 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนทั้ง 5 ดาน 1.79 ปานกลาง 2.91 สูง 

 
จากตาราง 4 เห็นไดวาจากการประเมินจากแบบบันทึกพฤติกรรมคณุลักษณะอันพึงประสงคโดยครู  
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 5 ดานจากระดับปานกลางกอนทดลองเปนระดับสูงหลังการ
ทดลอง และเม่ือดูแตละคุณลักษณะพบวาทุกคุณลักษณะมีระดับสูงเพ่ิมขึ้นยกเวนคุณลักษณะความ
รับผิดชอบที่อยูในระดับสูงเทาเดิมและเม่ือดูคะแนนเฉลี่ยจะเห็นวาคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองใน
ทุกคุณลักษณะสูงกวากอนการทดลอง 

 
2.   ผลการประเมินจากแบบประเมินตนเองดานคณุลักษณะอนัพึงประสงคของนักเรียน 

        ผูวิจัยไดใหนักเรียนประเมินตนเองดานคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 5 ดาน กอนและหลังการ
ทําโครงงานแตละโครงงาน ดังน้ี 
        2.1    กอนการทดลอง เม่ือผูวิจัยใหนักเรียนจัดทําพจนานุกรมภาพในหัวขอเรื่องที่สนใจโดย
ใหทําในชัว่โมงเรียน และสงภายในเวลาทีก่ําหนด จากน้ันผูวิจัยใหนักเรียนทําการประเมินตนเอง
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ซ่ึงผลปรากฎดังตาราง 5 ดังน้ี 
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ตาราง 5 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคกอนการทดลองโดยนักเรียนประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมินตนเองดาน    
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

คะแนน   
เฉลีย่ 

แปลคา 

ทักษะการคดิ 
1.1   สังเกต เปรียบเทียบจําแนก แยกแยะ ขยายความ 

2 ปานกลาง 

1.2   วางแผน คาดการณ ตัดสนิใจ  เลือกวธิีแกปญหา 1.84 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยทักษะการคิด 1.52 ปานกลาง 
ทักษะการแสวงหาความรู 
2.1   การหาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรู 

1.74 ปานกลาง 

2.2  การหาวิธีแกปญหาการใชภาษา 1.4 ต่ํา 
คาเฉลี่ยทักษะการแสวงหาความรู 1.57 ปานกลาง 
คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
3.1   การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเตม็
ความสามารถ 

2.38 ปานกลาง 

3..2  การปรึกษาวางแผนปรบัปรุงงานใหมีคุณภาพ 2.44 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยคุณลักษณะความรับผิดชอบ 2.41 ปานกลาง 
คุณลักษณะความรวมมือสามัคคี 
4.1  การรูจักรวมมือทํางานแลกเปลีย่นความคิด 

2.82 สูง 

4.2  การรูจักปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 2.78 สูง 

คาเฉลี่ยคุณลักษณะความรวมมือ สามัคคี 2.8 สูง 

คุณลักษณะการกลาแสดงออก 
5.1  การกลาถามตอบ แสดงกิจกรรมหนาชั้น 

1.94 ปานกลาง 

5.2  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1.94 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยคุณลกัษณะการกลาแสดงออก 1.94 ปานกลาง 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนทั้ง 5 ดาน 2.13 ปานกลาง 



   
 
   
 
       

 
 
   
  47  

 
จากตาราง 5  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยนักเรียนประเมินตนเองพบวานักเรียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 5 ดานอยูในระดับปานกลาง แตเม่ือดูแตละคุณลกัษณะ พบวา 
คุณลักษณะความรวมมือสามัคคีอยูในระดับสูง 
         2.2   ในระหวางการทดลอง หลังจากเสร็จสิ้นโครงงานแตละชิน้ นักเรียนจะประเมินตนเอง
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 5 ดานจากนั้นผูวิจัยนําคะแนนมาหาคาเฉลี่ย ซ่ึงปรากฎผลดัง
ตาราง 6 ดังน้ี 
 
ตาราง 6  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนทั้ง 5 ดานหลังเสร็จโครงงานแตละ
โครงงานโดยนักเรียนเปนผูประเมินตนเอง 
 

คะแนนเฉลีย่แตละโครงงาน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

 
1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉลีย่
รวม 5 
โครง 
งาน 

แปลคา 

ทักษะการคดิ 
1.1  สังเกต จําแนก แยกแยะ 

1.38 1.42 2.42 2.32 3.7 2.25 ปานกลาง 

1.2  วางแผน ตัดสินใจ
พิจารณาเลือกวิธีแกปญหา 

3.08 1.48 3.1 2.16 3.72 2.71 สูง 

คาเฉลี่ยทักษะการคิด 2.23 1.45 2.76 2.24 3.71 2.97 สูง 
ทักษะการแสวงหาความรู 
2.1 การหาแหลงความรูอางอิง 

1.62 2.04 3.18 3.44 1.9 2.44 ปานกลาง 

2.2  หาวิธีแกปญหาการใช
ภาษา 

2.12 1.98 1.86 3.58 1.78 2.27 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยทักษะการแสวงหา
ความรู 

1.87 2.01 2.52 3.51 1.84 2.35 ปานกลาง 

คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
3.1  ทํางานไดรับมอบหมาย
เต็มที ่

2.88 3.42 2.88 3.24 1.76 2.84 สูง 

3.2  ปรึกษา วางแผนในกลุม 3.24 3.9 3.78 3.9 2.28 3.42 สูง 
คาเฉลี่ยคุณลกัษณะความ
รับผิดชอบ 

3.06 3.66 3.33 3.57 2.02 3.13 สูง 
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คะแนนเฉลีย่แตละโครงงาน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 1 2 3 4 5 

คะแนน 
เฉลีย่
รวม 5 

โครงงาน 

แปลคา 

คุณลักษณะความรวมมอื 
4.1  รูจักรวมมือทํางานเต็มที่ 

3.24 3.28 3.26 3.5 3.82 3.42 สูง 

4.2  รูจักปฏิบัติตามขอตกลง 3.28 3.58 3.4 3.52 3.82 3.52 สูง 
คาเฉลี่ยคุณลกัษณะความ
รวมมือ สามัคคี 

3.26 3.43 3.33 3.51 3.82 3.47 สูง 

คุณลักษณะการกลา
แสดงออก 
5.1   การกลาถามตอบ 

2.78 3.48 3.44 3.48 2.08 3.06 สูง 

5.2  อภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 

2.54 2 3.84 1.78 3.12 2.66 สูง 

คาเฉลี่ยคุณลกัษณะการกลา
แสดงออก 

2.66 2.74 3.64 2.63 2.6 2.85 สูง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค
ทั้ง 5 ดาน 

2.62 2.66 3.12 3.09 2.80 2.86 สูง 

   
จากตาราง 6 เห็นไดวา จากการประเมินตนเองของนักเรียน  นักเรียนมีระดับคะแนนในทุก
คุณลักษณะอยูในระดับสูงยกเวนทักษะการแสวงหาความรูที่อยูในระดับปานกลาง  
   2.3   การเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนทั้ง 5 ดานกอนและหลังการทดลอง 
โดยนักเรียนประเมินตนเอง  
          ผูวิจัยนําผลจากการประเมินตนเองของนักเรียนดานคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 5 ดาน
กอนทดลองและคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินตนเองของนักเรียนหลังการทําโครงงานแตละโครงงาน
มาเปรียบเทียบ   ปรากฎผลตามตาราง 7 ดังน้ี 
 
ตาราง 7  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนกอนและหลังการทดลองจาก
แบบประเมินตนเองดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
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        ผลจากแบบประเมนิตนเองดาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

กอน แปลคา หลัง แปลคา 

ทักษะการคิด 
1.1   สังเกต เปรียบเทียบจําแนก แยกแยะ ขยายความ  

2 ปานกลาง 2.25 ปานกลาง 

1.2   วางแผน คาดการณ ตัดสินใจ พัฒนา เลือกวิธี
แกปญหา 

1.84 ต่ํา 2.71 สูง 

คาเฉลี่ยทักษะการคิด 1.92 ปานกลาง 2.97 สูง 
ทักษะการแสวงหาความรู 
2.1   การหาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรู 

1.74 ปานกลาง 2.44 ปานกลาง 

2.2  การหาวิธีแกปญหาการใชภาษา 1.4 ต่ํา 2.27 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยทักษะการแสวงหาความรู 1.57 ปานกลาง 2.35 ปานกลาง 
คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
3.1   การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเตม็
ความสามารถ 

2.38 ปานกลาง 2.84 สูง 

3.2   การปรึกษาวางแผนปรบัปรุงงานใหมีคุณภาพ 2.44 ปานกลาง 3.42 สูง 
คาเฉลี่ยคุณลักษณะความรับผิดชอบ 2.41 ปานกลาง 3.13 สูง 
คุณลักษณะความรวมมือสามัคคี 
4.1  การรูจักรวมมือทํางานแลกเปลีย่นความคิด 

2.82 สูง 3.42 สูง 

4.2  การรูจักปฏิบัติตามขอตกลง 2.78 สูง 3.52 สูงมาก 
คาเฉลี่ยคุณลักษณะความรวมมือสามัคคี 2.8 สูง 3.47 สูง 
คุณลักษณะการกลาแสดงออก 
5.1  การกลาถามตอบ แสดงกิจกรรม 

1.94 ปานกลาง 3.06 สูง 

5.2  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 1.94 ปานกลาง 2.66 สูง 
คาเฉลี่ยคุณลกัษณะการกลาแสดงออก 1.94 ปานกลาง 2.85 สูง 
คุณลักษณะอังพึงประสงคทั้ง 5 ดาน 2.13 ปานกลาง 2.86 สูง 
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จากตาราง 7  คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนทั้ง 5 ดานโดยนักเรียนประเมินตนเอง 
นักเรียนมีคุณลักษณะในทุกคุณลักษณะสูงขึ้น ยกเวนทักษะการแสวงหาความรูและคุณลักษณะ
ความรวมมือสามัคคีอยูในระดับเดิม แตเม่ือดูคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 คุณลักษณะนี้มีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ทดลองสูงกวา 
   2.4   ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 5 ดานกอนและหลังการทดลองจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยครูประเมินและแบบประเมินตนเองดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียน  ปรากฎผลตามตาราง 8 ดังน้ี 
 
ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 5 ดานกอนและหลังการทดลองจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยครูประเมินและแบบประเมินตนเองดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียน 
 

กอนทดลอง หลังทดลอง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ทั้ง 5 ดาน คะแนน
เฉลีย่ 

แปลคา 
คะแนน
เฉลีย่ 

แปลคา 

ผลจากแบบบนัทึกพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงคโดยครู
ประเมิน 

1.79 ปานกลาง 2.91 สูง 

ผลจากแบบประเมินตนเองดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
 

2.13 ปานกลาง 2.86 สูง 

 
จากตาราง 8  เห็นไดวาผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคกอนและหลังการทดลองจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยครูประเมินและแบบประเมินตนเองดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียนเปนไปในลกัษณะเดียวกันคือกอนการทดลองนักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคทัง้ 5 ดานอยูในระดับปานกลางและเพิ่มเปนระดับสูงหลังการทดลอง 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 

  
 การศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนการศึกษาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดยใชกิจกรรม
โครงงาน ซ่ึงสรุปสาระสําคัญและผลการคนควาไดดังน้ี 
 

ความมุงหมายและสมมติฐานของการวิจัย 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาความสามารถในการ 
ใชภาษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
   2.  เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง 
ประสงคของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
สมมติฐานของการวิจัย 
   1.   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
โครงงานมีความสามารถในการใชภาษาสูงขึ้นกวากอนเรียน 
   2.   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
โครงงานมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสูงขึ้นกวากอนเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   1.   ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 1.1    ประชากร 
          ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 5   โรงเรียน 

อัสสัมชัญ แผนกประถม  ปการศึกษา 2547   ทั้งหมด 10  หองเรียน  จํานวน 500 คน 
 1.2    กลุมตัวอยาง 

               กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม ปการศึกษา 2547 จํานวน 1 หองเรียน 50 คนใชวิธีสุมนักเรียนแบบเจาะจง
จากหองเรียนที่โรงเรียนมอบหมายใหผูวิจัยสอน 
    2.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย  5  สวน คือ 

    1.     แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงานซึ่งนํามาจากหนังสือ Projects: Play&Learn 
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (กรมวิชาการ.  2546) โดยเลือกมา 3 บท คือ  
 บทที่ 1    Our Guest      
 บทที่ 2    Our Housework  
 บทที่ 3    Our Free Time  
จากนั้นนําเนื้อหามาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานรายคาบ คาบละ 50 นาที 
เปนเวลา 8 สัปดาห รวมเปน 24 คาบ และกําหนดโครงงานทั้งหมด  5  โครงงานไดแก  
 โครงงานที่ 1    “Who am I” letter 
 โครงงานที่ 2    “A Bookmark for your Buddy” 
 โครงงานที่ 3    “Our Housework Graph” 
 โครงงานที่ 4    “Our Housework & Accident Book” 
 โครงงานที่ 5    “Show Time”  
    2.   แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ โดยสรางใหครอบคลุมเนื้อหาและ
จุดประสงค จํานวน 1  ชุด มีทั้งหมด  40 ขอ 
    3.   แบบบันทึกพฤติกรรม และแบบประเมินตนเองของนักเรียนดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
เพ่ือบันทึกความถี่ของพฤติกรรมตามเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    4.   เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 5 ดาน ไดแก ทักษะการคิด 
ทักษะการแสวงหาความรู คุณลักษณะความรับผิดชอบ คุณลักษณะการรวมมือ และคุณลักษณะการ
กลาแสดงออก โดยแตละดานแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก 
 ระดับ 4  คือ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่กําหนดในระดับสูงมาก 
 ระดับ 3  คือ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่กําหนดในระดับสูง 
 ระดับ 2  คือ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่กําหนดในระดับพอใช 
 ระดับ 1  คือ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่กําหนดในระดับผาน 
 ระดับ 0  คือ  ยังไมพรอมรับการประเมิน 
 ความหมายของคะแนนเฉลี่ย คือ 
            3.51 - 4.00  หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับสูงมาก 
   2.51 - 3.50  หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับสูง 
  1.51 - 2.50  หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับปานกลาง 
  0.51 - 1.50   หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับต่ํา 
             0.00 - 0.50  หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับต่ํามาก 
     
3.    การเก็บรวบรวมขอมูล 
      ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 

  1.  สุมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปการศึกษา 
2547 แบบเจาะจงมา 1 หองเรียน จํานวน 50 คนเปนกลุมตัวอยาง 
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          2.  ทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษกอนทดลองโดยใชแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  
          3.  วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนกอนทดลองโดยใหนักเรียนจับกลุมจัดทํา
โครงงานพจนานุกรมภาพในหัวขอเร่ืองที่สนใจในชั่วโมงเรียนและสงในเวลาที่กําหนด และบันทึก
พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนทั้ง 5 ดานแบบกลุมในระหวางนักเรียนทําโครงงาน
จากนั้นเม่ือนักเรียนทําโครงงานกอนทดลองเสร็จใหนักเรียนทําแบบประเมินตนเองดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ในระหวางนักเรียนประเมินตนเอง ครูตีความเกณฑการประเมินแตละขอและให
นักเรียนประเมินตนเองไปพรอมกัน 
          4.  ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบเปนเวลา 
24 คาบและใหนักเรียนทําโครงงานทั้งหมด 5 โครงงาน โดยครูบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียนและใหนักเรียนประเมินตนเองดานคุณลักษณะอันพึงประสงคหลังเสร็จโครงงาน
แตละโครงงาน ในระหวางนักเรียนประเมินตนเอง ครูตีความเกณฑการประเมินแตละขอให
สอดคลองกับการทําโครงงานแตละโครงงานและใหนักเรียนประเมินตนเองไปพรอมกัน 
          5.  เม่ือทดลองครบ 8 สัปดาหแลว ทําการทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาโดยใช
แบบทดสอบชุดเดิม และนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน สวนผลคะแนนจากการ
บันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคและแบบประเมินตนเองของนักเรียนนํามาหาคาเฉลี่ย
และแปลความหมายของคาเฉลี่ยเพ่ือดูความสอดคลองของผลที่ได  

 
 4.   การวิเคราะหขอมูล 
      1.   เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกอน
และหลังการทดลอง โดย นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังการทดลองมาวิเคราะหหา
คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาที (t-test) 
      2.   เปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้ง 5 ดานของนักเรียนกอนและหลังการ
ทดลอง โดยผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
            2.1   ผูวิจัยแยกการวิเคราะหขอมูลออกเปน  2 ดาน คือ ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบ
บันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยครูประเมิน  และ ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบ
ประเมินตนเองดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  
            2.2   ดานผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคโดย
ครูประเมิน ผูวิจัยนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคกอนการ
ทดลอง และคะแนนเฉลี่ยหลังทําโครงงานเสร็จสิ้นแตละโครงงาน  มาแปลความหมายของคะแนน
เฉลี่ยใหเปนระดับคะแนน จากนั้นนําผลระดับคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบเปนผลการประเมินกอน
และหลังการทดลอง  
            2.3   ดานผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินตนเองดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน ผูวิจัยนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการประเมินตนเองดานคุณลักษณะอันพึงประสงคกอน
การทดลอง และคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินตนเองหลังทําโครงงานเสร็จสิ้นแตละโครงงาน  มา
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แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยใหเปนระดับคะแนน จากนั้นนําผลระดับคะแนนที่ไดมา
เปรียบเทียบเปนผลการประเมินกอนและหลังการทดลอง 
         2.4   นําผลการประเมินกอนและหลังการทดลองที่ไดจากแบบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงคโดยครูประเมินและแบบประเมินตนเองดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนมา
เปรียบเทียบกันเพ่ือหาความสอดคลองของผลที่ได   
 

สรุปผลการวิจัย  
 1.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชโครงงานมีความสามารถในการใชภาษาสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ.01 
 2.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชโครงงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคอันไดแก ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู 
คุณลักษณะความรับผิดชอบ คุณลักษณะความรวมมือ สามัคคี คุณลักษณะการกลาแสดงออกสูงขึ้น
กวากอนเรียน 
 

อภิปรายผล 
    การจัดการเรียนรูแบบโครงงานสามารถพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน อันไดแก ทักษะการคิด  ทักษะการแสวงหาความรู  
คุณลักษณะความรับผิดชอบ คุณลักษณะความรวมมือ สามัคคี และคุณลักษณะการกลาแสดงออก 
ซ่ึงในที่น้ีผูวิจัยขออภิปรายแยกเปน 2 ประเด็น ดังน้ี 
         1.  ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
         2.  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
       
            1.    ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
      จากการศึกษาคนควาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานภาษาอังกฤษพบวา
นักเรียนกลุมตัวอยางมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสูงขึ้น หลังจากไดเรียนรูโดยใชโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงจากการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง
เทากับ 20.40 และคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 27.06 ซ่ึงคิดเปนคาเฉลี่ยสูงขึ้น 6.66 จากผล
ดังกลาวสามารถอภิปรายไดดังน้ี 
       1.1   ลักษณะการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนในลักษณะบูรณาการ คือ เปนการฝก
ทักษะการฟง พูด อาน เขียนควบคูกันไป ไมแยกจากกัน เปดโอกาสใหใชภาษาไดทุกทักษะ ดังเชน
กิจกรรมโครงงาน Our Guest กอนที่นักเรียนจะทําชิ้นงาน”Who am I” letter นักเรียนจะตองผาน
การฟงนิทานภาษาอังกฤษ การรองเพลงภาษาอังกฤษในนิทาน การแสดงละครเลียนแบบนิทานใน
เรื่อง และการเขียนจดหมายที่เปนตัวชิ้นงานโครงงาน “Who am I” letter การฝกปฏิบัติทักษะยอยๆ
ทั้ง 4 ทักษะอยางผสมผสานกลมกลืนจนเกิดความชํานาญ สงผลทําใหนักเรียนไดพัฒนา
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ความสามารถในการสื่อสารดีขึ้น สอดคลองกับลิตเติ้ลวูด (ปองรัตน นิลดํา.  2531 : 141; อางอิงจาก 
Littlewood.  1985 : 9-10) ที่กลาววานักเรียนจะสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสารไดดี เม่ือ
นักเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะอันไดแกการฟง พูด อาน เขียน อยางผสมผสานกลมกลืน เพราะการ
ฝกทักษะอยางผสมผสานกลมกลืนเปนสถานการณซ่ึงสอดคลองกับชีวิตจริง 
 นอกจากนี้การเรียนรูแบบโครงงานในลักษณะการบูรณาการนี้ แตละทักษะมีลักษณะเปน
ลําดับขั้นตอนที่สงเสริมและเอ้ือสัมพันธกัน เชน ในการพูดสนทนาหรือพูดประโยคนั้น  กอนที่
นักเรียนจะพูด  นักเรียนตองผานการฟงเรื่องและเขียนตอบคําถามหรือผานการอานขอความให
เขาใจ ดังเชนในโครงงาน Show Time  ที่เปนการแสดงรายการโทรทัศนของนักเรียน กอนที่
นักเรียนจะพูดแสดงรายการโทรทัศน นักเรียนจะตองฟงเทปเกี่ยวกับรายการโทรทัศนแตละรายการ 
และเขียนเติมคําใหสมบูรณ หรือผานการฟงการกลาวแนะนํารายการกอนเปนตน ดังน้ันเวลาที่
นักเรียนพูดแสดงรายการโทรทัศน นักเรียนจะไมมีปญหาเกี่ยวกับ สํานวนหรือการใชนํ้าเสียงในการ
พูด เน่ืองจากไดฝกฟงจนเขาใจถึงวิธีการใชนํ้าเสียง ตลอดจนรูปแบบภาษาที่ใชเปนตน หรือ ใน
การขียนคํา ประโยค หรือขอความเรื่องราวตางๆ  กอนที่นักเรียนจะเขียน  นักเรียนจะผานการฝก
สนทนาถามตอบ  ฟงเนื้อเร่ือง หรือฝกอานขอความจนเกิดความชํานาญกอน ดังเชนในโครงงาน 
Our Free Time กอนที่นักเรียนจะเขียนประโยคบรรยายกิจกรรมยามวางของตน นักเรียนจะตอง
ผานการสนทนาถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมยามวางจนชํานาญ การพูดถามตอบจนชํานาญและ
คลองแคลวทําใหนักเรียนสวนใหญไมติดขัดหรือมีปญหาเวลาเขียนประโยค เน่ืองจากไดฝกรูป
ประโยคผานทางทักษะการพูดแลว จากที่กลาวมานี้จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานที่
เปนลักษณะบูรณาการมีลําดับขั้นตอนในแตละทักษะที่เอ้ือสัมพันธ เปนลําดับและสงเสริมกัน 
สามารถฝกทักษะฟง พูด อาน และเขียนใหกับนักเรียนไดดีดังคํากลาวของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐ
วิคตอเรีย (ปองรัตน  นิลดํา.  2531 : 142; อางอิงจาก Authority of the Ministry of Education, 
Victoria.  1981 : 79-82)  ที่ไดกลาวเกี่ยวกับลักษณะการบูรณาการในการฝกทักษะการเขียนวา
สามารถสงเสริมนักเรียนในการเขียนไดดี เน่ืองจากนักเรียนไดผานประสบการณการฝกปฏิบัติใน
ทักษะยอย เชนการฟง พูด อาน เขียน จนเกิดความชํานาญ 
           1.2   ลักษณะการเรียนรูแบบโครงงานเปนการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริง นักเรียนมีโอกาส
ใชภาษาในสถานการณจริงดังจะเห็นไดจากโครงงาน “Who am I” letter ซ่ึงเปนลักษณะจดหมาย 
ปริศนาในนิทานที่สุนัขจ้ิงจอกเขียนถึงกระตายโดยไมใหกระตายรูวาคนเขียนเปนใคร  นักเรียน
จะตองเขียนจดหมายในทํานองเดียวกันนี้ถึงเพ่ือนในหองเหมือนกันกับในนิทาน โครงงานนี้สราง
แรงจูงใจใหนักเรียนและเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะการเขียนอยางสมจริงในสถานการณจริง
นอกจากนั้นนักเรียนจะตองแสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเร่ืองในนิทานหนาชั้นเรียนอีกดวย   ใน
โครงงาน “Our Housework Graph” นักเรียนจะตองใชภาษาในการสํารวจการทํางานบานของ
เพ่ือนๆในหองเพ่ือทํากราฟหรือแผนภูมิแสดงผลการสํารวจหนาชั้นเรียน หลังจากนักเรียนสนทนา
ถามตอบเกี่ยวกับงานบานกับเพ่ือนๆแลว  นักเรียนตองจับกลุมนําขอมูลที่ไดมารวบรวม ในการทํา
กิจกรรมนี้นักเรียนจะตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและใชภาษาในการสรางแผนภูมิเพ่ือ
แสดงผล และการที่นักเรียนตองออกมารายงานผลการสํารวจเปนภาษาอังกฤษหนาชั้นเรียนทําให
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นักเรียนไดมีโอกาสใชภาษาในสถานการณจริง  พัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการกลาแสดงออก อันเปน
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับการกลาถามตอบ กลาแสดงความคิดเห็นในการสื่อสาร กลาแสดงออก ในการ
แสดงกิจกรรมในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ซ่ึงผลจากการประเมินนักเรียนมีคุณลักษณะอยูใน
ระดับสูง น่ันแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนที่พัฒนามากขึ้นกวาเดิม 
สอดคลองกับผลจากการทดสอบความสามารถในการใชภาษาของนักเรียน  ที่มีคาเฉลี่ยของคะแนน
หลังการทดลองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ .01 และสนับสนุนคํากลาวในงานศึกษาวิจัยทางสมองและ
งานคนควาดานพหุปญญา(Gardner,  1983)ที่พิสูจนวาคนเราจะเรียนรูไดดีที่สุดเม่ือมีการปฏิบัติจริง 
       1.3   บรรยากาศของการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนบรรยากาศสนุกสนาน  ไมเครง 
เครียด นักเรียนทํากิจกรรรมตางๆเชน บทบาทสมมติ การทําชิ้นงาน การแสดงละครและเกมอยาง
สนุกสนาน  มีอิสระทางความคิด ไมเครงเครียด ดังเชนกิจกรรมพูดสนทนาแบบคู หรือพูดภายใน
กลุม  ในขณะที่พูดกับเพ่ือนภายในกลุมหรือคูของตน  นักเรียนไมรูสึกวาตนเองตองคอยระวังวาจะ
พูดผิด และในการทํากิจกรรมภายในกลุมทําใหนักเรียนไดมีความสัมพันธใกลชิดกับเพ่ือน ซ่ึงทําให
บรรยากาศในการทํางานกลุมดีขึ้น ดังเห็นไดจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน
ความรวมมือ สามัคคี นักเรียนมีระดับคุณลักษณะอยูในระดับสูงซึ่งแสดงวานักเรียนสามารถทํางาน
กลุมไดดี และจากการสอบถามนักเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญพึงพอใจกับบรรยากาศการเรียน
แบบนี้เพราะสนุก  นักเรียนทํางานแบบเต็มใจเนื่องจากอยากใหผลงานของกลุมตนดี และไมรูสึก
เครงเครียดหรือวิตกกังวลในการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของแบรี่ (ปองรัตน  นิลดํา.2531 : 149; 
อางอิงจาก Barry. 1985) ที่กลาววาการเรียนรูแบบบูรณาการชวยลดความตึงเครียด วิตกกังวลใน
การเรียนภาษาอังกฤษ เน่ืองจากนักเรียนไมตองกังวลกับการวิพากษวิจารณของบุคคลอ่ืนเพราะใน
กระบวนการเรียนการสอนไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกการตรวจแกและวิพากษวิจารณผลงานซึ่ง
กันและกัน จึงทําใหนักเรียนเกิดความเคยชินตอการแสดงความคิดเห็นและการรับฟงความคิดเห็น
ของบุคคลอื่น นักเรียนจึงมีโอกาสวิพากษวิจารณบุคคลอื่นและเปดโอกาสใหบุคคลอื่นวิพากษวิจารณ
ผลงานของตนเอง การฝกวิธีน้ีจะชวยใหนักเรียนรูจักเหตุผล ไมวิตกกังวล หรือคิดมากกับการ
วิพากษวิจารณของผูอ่ืนไดเปนอยางดี การเรียนในบรรยากาศที่ผอนคลายนี้ชวยใหเกิดการเรียนรู 
ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการใชภาษาดีขึ้น 
 
 2.      ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
        จากการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนกอนและหลังการ
ทดลองจากแบบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคและแบบประเมินตนเองดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียนพบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกคุณลักษณะ คือ 
ทักษะการคิด ทักษะ การแสวงหาความรู ความรับผิดชอบ ความรวมมือสามัคคี และกลาแสดงออก
สูงขึ้น ซ่ึงผูวิจัยพบประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
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            2.1      ดานทักษะการคิด 
                  ขั้นตอนในการเรียนการสอนโครงงานในทุกขั้นตอนไมวาจะเปนขั้นกอนทําโครงงาน  
ขั้นดําเนินโครงงาน และขั้นหลังทําโครงงาน ทุกขั้นตอนไดสอดแทรกใหนักเรียนมีสวนรวมให
นักเรียนฝกกระบวนการคิด การวางแผน การแกปญหาดวยตนเอง เชนในโครงงาน Our Guest ขั้น
กอนทําโครงงานนี้  นักเรียนจะตองจินตนาการเสียงสัตวตางๆในนิทานที่ไดฟงจากเทปวาเปนสัตว
อะไรบาง จากนั้นในการสอนศัพทในบทเรียน นักเรียนจะตองคิดเดาความหมายคําศัพทจากบริบท
และตีความประโยคอยางมีเหตุผล  ในขั้นดําเนินโครงงาน หลังจากที่นักเรียนดูภาพประกอบนิทาน 
นักเรียนจะตองคิดเดาเหตุการณที่จะเกิดตอไปและผูกโยงเรื่องที่เกิดขึ้นได และในขั้นหลังทํา
โครงงาน นักเรียนจะตองคิดทาทางเพื่อใชประกอบในการแสดงละครใหสอดคลองและสรางสรรค 
ทั้งน้ีทุกขั้นตอนในการเรียนการสอนเหลานี้เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนฝกคิดอยางตอเน่ือง 
สงผลใหนักเรียนมีทักษะการคิดสูงขึ้น ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินทักษะการคิดและหลังการ
ทดลองที่ครูประเมินและนักเรียนประเมินตนเอง  โดยกอนทดลองนักเรียนมีทักษะการคิดอยูในระดับ
ปานกลาง แตหลังการทดลองนักเรียนมีทักษะการคิดอยูในระดับสูง อยางไรก็ตามจากการประเมิน
ตนเองดานทักษะการคิดของนักเรียนในหัวขอการสังเกต เปรียบเทียบแยกแยะ ขยายความและสรุป
ความ ทักษะการคิดกอนและหลังการทดลองจัดอยูในระดับเทาเดิมคือระดับปานกลาง แตเม่ือดูจาก
คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงขึ้น จากผล
การประเมินจะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดเปน ทํา
เปน และแกปญหาเปน  สอดคลองกับผลการวิจัยของสุเมธตา งามชัด (2548 : 38-42) ที่ไดศึกษาผล
ของการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานที่มีตอความสามารถในการคิดของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 
(ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4)พบวาการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานทําใหนักเรียนมี
ความสามารถดานการคิดสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.01 
         2.2      ทักษะการแสวงหาความรู 
               ลักษณะการจัดกิจกรรมโครงงานไดสอดแทรกใหนักเรียนไดมีโอกาสคนควาแสวงหา
ความรู มีขั้นตอนการทํางานอยางเปนระบบและมีผลงานเปนชิ้นงาน เชนโครงงาน Our Housework 
& Accident Book นักเรียนตองคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆมาสรางเปนผังความคิด โดยรูจัก
การสืบคนขอมูลจากเว็บไซต  และโครงงาน Our Free Time ที่ใหนักเรียนคนหาขอมูลเพ่ือมาจัด
รายการโทรทัศนตามรายการประเภทที่นักเรียนสนใจ ซ่ึงจากการทําโครงงานที่สงเสริมใหนักเรียน
รูจักคนควาหาความรูเหลานี้ สงผลใหนักเรียนพัฒนาทักษะการคนควาหาความรูมากขึ้น ดังจากเห็น
ไดจากผลจากการวิจัยครั้งน้ี ทั้งจากครูประเมินและนักเรียนประเมินตนเองกอนและหลังการทดลอง
โดยมีผลการประเมินเชนเดียวกันคือนักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูสูงขึ้น คือกอนทดลอง
นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูอยูในระดับต่ํา  แตหลังการทดลองนักเรียนมีทักษะการแสวงหา
ความรูอยูในระดับปานกลาง  ดังน้ันจะเห็นไดวาการที่นักเรียนไดรูจักพึ่งตนเองในการคนควาหา
ความรู การรูจักคนหาคําตอบดวยตัวเองจะชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะนี้  สอดคลองกับคํากลาว
ของมนตรี โคตรคันทา (2546 : ออนไลน) ที่วาการทําโครงงานเปนวิธีหน่ึงที่ชวยใหนักเรียนพัฒนา
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ทักษะการแสวงหาความรู เน่ืองจากโครงงานเปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดรูจักพึ่งตนเองในการศึกษา
คนควาและการทํางานปฏิบัติจริงดวยตนเอง 
        2.3     คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
              การที่นักเรียนไดทํากิจกรรมกลุมรวมกันในโครงงาน  เชน การแสดงบทบาทสมมติ  การ
แสดงละคร  การรายงานหนาชั้น การทํางานรวมกันภายในกลุม  การระดมความคิดในการทํางาน 
ทําใหนักเรียนรูจักเรียนรูที่จะปรึกษาหารือและวางแผนรวมกันในการทํางาน  มีความพยายามที่จะ
ทําใหผลงานออกมาดี รูจักปรับปรุงงานของกลุมตน ทั้งน้ีจากการสังเกตของผูวิจัยหลังจากที่ผูวิจัยให
นักเรียนไดทํากิจกรรมกลุมรวมกันหลายๆครั้งและมีการประเมินผลงานกลุมและกระบวนการทํางาน
ภายในกลุม รวมทั้งอภิปรายผลงานที่ทําในแตละกลุม รวมทั้งขอดี ขอเสีย ของแตละกลุม ทําให
นักเรียนรูจักที่จะปรับปรุงงานของกลุมตนใหมีคุณภาพ บางครั้งนักเรียนสงชิ้นงานมาแลว แต
หลังจากเห็นผลงานของกลุมอ่ืนที่ทําไดดีกวาก็มาขอเอากลับไปแกใหม นอกจากนี้นักเรียนแตละ
กลุมยังพยายามทํางานใหเสร็จทันเวลาอีกดวย  และจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
จากแบบบันทึกพฤติกรรมโดยครูประเมินแมวาผลจะปรากฏวา นักเรียนมีคุณลักษณะดานความ
รับผิดชอบจัดอยูในระดับสูงทั้งกอนและหลังการทดลอง แตเม่ือดูคะแนนเฉลี่ยปรากฏวานักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง ซ่ึงผลการประเมินผนวกกับการสังเกตของผูวิจัย
สามารถกลาวไดวาการที่นักเรียนไดทํากิจกรรมโครงงานรวมกัน สงผลใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ
มากขึ้นสอดคลองกับผลงานวิจัยของนิภา  วิจิตรศิริ (2525 : 49-50) ที่ศึกษาผลของการจัดกิจกรรม
กลุมที่มีตอความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดรางบัว  ผลคือนักเรียนที่
ไดรับการฝกกิจกรรมกลุมมีความรับผิดชอบสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝก นอกจากนี้การแสดง
บทบาทสมมติ หรือ การแสดงละครเปนกิจกรรมกลุมอีกอยางหนึ่งซึ่งสงผลใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบมากขึ้นเชนกัน  สอดคลองกับผลของการวิจัยของดุษฎี ทรัพยปรุง (2529 : 54-55) ที่
ศึกษาผลของการใชบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบตอหนาที่การงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ผลปรากฏวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชบทบาทสมมติมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่การงานสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนตามปกติ ตรงกับคํากลาวของทัศนา แขมมณี (2522 :  
201-202) ที่วาการที่นักเรียนมีโอกาสแสดงละครรวมกันจะชวยฝกใหนักเรียนเกิดความรับผิดชอบใน
การเรียนมากขึ้น 
         2.4      คุณลักษณะความรวมมือ สามัคคี 
                การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนลักษณะกิจกรรมกลุมซ่ึงนักเรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนประสบการณ เจตคติ ความคิดเห็นรวมกัน ผูเรียนมีโอกาสปฏิบัติงานรวมกัน ชวยเหลือ
กันและรูจักแบงหนาที่กันทํา นักเรียนจึงเกิดความอบอุนและรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม ซ่ึงการที่
ไดรับการยอมรับจากกลุม ทําใหนักเรียนผูเขารวมกลุมรูสึกเปนหน่ึงเดียวและอยากทํางานเพื่อกลุม
ของตนใหมากขึ้น จากผลการประเมินคุณลักษณะดานความรวมมือ สามัคคีจากแบบบันทึก
พฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยครูประเมิน  นักเรียนมีคุณลักษณะความรวมมือ สามัคคีอยู
ในระดับปานกลางกอนการทดลองและพัฒนาขึ้นในระดับสูงหลังการทดลอง สวนผลจากแบบ
ประเมินตนเองดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนแมวาระดับคะแนนจะไมเปลี่ยนแปลงคือ
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อยูในระดับสูงทั้งกอนและหลังการทดลองแตพบวาคาเฉลี่ยของคุณลักษณะความรวมมือ สามัคคีหลัง
การทดลองเทากับ 3.49 อยูในระดับสูงกวากอนทดลองที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.8  นอกจากนี้จากการ
สังเกตของผูวิจัย ในการทํางานกลุมรวมกันแตละชิ้นงาน นักเรียนแตละกลุมมีการรวมมือกัน มีการ
ปรึกษาหารือ บางกลุมก็ชวยกันทําชิ้นงานของกลุมตนใหเสร็จกอนกลุมอ่ืน บางกลุมมีหัวหนาเปนผู
แบงงาน สวนผูที่เปนสมาชิกกลุมก็ยอมรับความคิดของหัวหนา และในบางโครงงานที่ตองใชอุปกรณ
รวมกัน นักเรียนภายในกลุมมีการเอื้อเฟอใหสมาชิกในกลุมยืมอุปกรณกัน เพ่ือพยายามใหผลงาน
กลุมตนเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  ซ่ึงจากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการที่นักเรียนมีโอกาสทํางานกลุม
รวมกัน จะทําใหนักเรียนมีความรูสึกเปนหน่ึงเดียวภายในกลุม และมีความรักความสามัคคีภายใน
กลุม และมีความตองการใหกลุมของตนทําผลงานออกมาใหดี  สอดคลองกับคํากลาวของพนม ลิ้ม
อารีย ( 2522 : 56-57) ที่วาการเขารวมกิจกรรมกลุมทําใหผูเขารวมกลุมรูสึกเปนหนึ่งเดียวในกลุม 
รูสึกวาตนมีคาคนหนึ่ง เชื่อม่ันในตนเอง และอยากทําประโยชนใหกับกลุม สงเสริมใหผูเขารวมกลุม
ปรับตัว และฝกการเปนผูนําและผูตาม ซ่ึงสิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความรักสามัคคีภายในกลุม และ
สอดคลองกับงานวิจัยของพวงแกว  เนตรโอภารักษ (2533 : 65-66)  ที่ไดศึกษากิจกรรมกลุมที่มีตอ
ความรวมมืออภิปรายกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานลานแหลม จังหวัด
นครปฐม พบวา นักเรียนที่ทํากิจกรรมกลุมมีความรวมมือ สามัคคีในการอภิปรายกลุมมากกวา
นักเรียนที่ไมไดทํากิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญที่ .01 
        2.5     การกลาแสดงออก 
              การทํากิจกรรมการเรียนการสอนในแตละขั้นของโครงงาน ประกอบไปดวยกิจกรรมการ
ถามตอบในหองเรียน การทํากิจกรรมหนาชั้น การออกมารายงาน การสนทนากับครูและเพื่อนเปน
ภาษาอังกฤษ การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร กิจกรรมเหลานี้ลวนทําใหนักเรียนมีโอกาส
ฝกการกลาแสดงออก ซ่ึงจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการกลาแสดงออกกอน
การทดลองโดยครูและจากการประเมินตนเองของนักเรียนพบวา นักเรียนมีคุณลักษณะการกลา
แสดงออกอยูในระดับต่ํามากจากการประเมินโดยครูและระดับต่ําจากการประเมินโดยนักเรียน แต
หลังการทดลองผลการประเมินคุณลักษณะการกลาแสดงออกทั้งของครูประเมินและนักเรียนประเมิน
ตนเอง พบวานักเรียนมีคุณลักษณะการกลาแสดงออกอยูในระดับสูง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการฝกให
นักเรียนไดรูจักกลาแสดงออกโดยฝกฝนผานกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวขางตนบอยๆจะทํา
ใหนักเรียนเกิดความเคยชิน และสามารถแสดงออกไดโดยไมเคอะเขิน และมีทักษะในการแสดงออก
มากขึ้น จึงสงผลใหนักเรียนมีระดับคะแนนคุณลักษณะการกลาแสดงออกสูงขึ้น  
 
ขอเสนอแนะ 
   1.  ขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน 
 1.1   การสอนแบบโครงงาน ควรจัดใหนักเรียนไดมีเวลาปฏิบัติติดตอกันเพ่ือใหนักเรียนได
ทํางานนั้นๆ อยางตอเน่ืองจนสําเร็จ เน่ืองจากบางกิจกรรมใชเวลา 50 นาทียังไมเพียงพอ 
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 1.2   การแบงกลุมในการทําโครงงานตางๆ ควรใหสมาชิกภายในกลุมมีทั้งนักเรียนเกง 
และนักเรียนออนอยูรวมกันดวยสัดสวนที่เหมาะสม  ครูควรมีสวนรวมในการจัดสรรกลุมใหมีนักเรียน
ไดสัดสวนพอเหมาะทั้งน้ี เพ่ือใหงานออกมาดีและราบรื่น 
 1.3   ในกิจกรรมที่ตองมีอุปกรณ  ควรกําชับใหนักเรียนเตรียมใหพรอม เน่ืองจากหาก
อุปกรณไมครบ จะทําใหไมสามารถทํากิจกรรมไดเลย และครูควรเตรียมอุปกรณสํารองไวในกรณี
เกิดปญหาที่นักเรียนบางกลุมลืมอุปกรณ 
    2.  ขอเสนอในการประเมินผล 
 2.1    การประเมินตนเองของนักเรียนในแตละโครงงาน หากปรับเปนใบประเมินให
สามารถใชไดทั้ง 5 โครงงานในใบประเมนิเดียว จะทําใหงายตอการรวมคะแนน ประหยัดเวลาในการ
ประเมินผลรวม และยังประหยัดกระดาษอีกดวย เน่ืองจากการประเมินตนเองของนักเรียนแตละคร้ัง
ตองใชถึง 50 ใบ ซ่ึงมีทั้งหมด 5 โครงงาน จึงเทากับ 250 ใบ และเวลาประเมินผลรวมคอนขาง
ยากลําบาก 
 2.2   ใบบันทึกพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคและแบบประเมินตนเองควรออกแบบ
เปนลักษณะที่ผูประเมินสามารถอานแลวประเมินในโครงงานนั้นๆไดเลยโดยไมตองใชการตีความ
เกณฑการประเมินชวย 
    3.  ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 
         ควรทําการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะใดทักษะหนึ่งอยางเดียว
เพ่ือจะไดคนควาในเรื่องนั้นๆจะไดลึกซึ้งมากขึ้น และลองใชกับกลุมตัวอยางในระดับชั้นอ่ืนเพ่ือขยาย
ผลตอไป 
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ตารางวิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค 
Unit 1      Our Guest 

 

Project Communicative 
focus 

Grammatical focus Vocabulary 

1 
"Who am I" 

letter 

1. Talking about past 
events. 
2. Requesting: Be 
nice to each other. 
3. Asking for / giving 
information. 
- What's a buddy    
  game? 
4. Expressing Thank:  
-  Thank you 
5. Describing a 
person. 
- I've got a small 
nose. 
6. Reflecting 

1. Past Simple 
- Subject + Verb [ past] + 
object 
- There + v.to.be [past] + 
noun 
2. Present Simple Tense 
- We are a big family. 
3. Future Simple Tense 
- You'll be alright. 
4. Imperative Sentence 
- Let’s + verb 1 
- [Don’t] + be + adj. 
- Verb + object 
5. Expression 
- Oh! My God. 
- Lucky You. 

1. Revision  
- Forest animals: 
fox, giraffe, elephant 
- Parts of body: 
mouth, nose, eye, 
ear 
- Verbs in the past: 
was, called, asked, 
came, went, looked 
- Nouns: family, 
game, name 
2. New words: 
- Forest animals: 
zebra, cheetah 
- Nouns: buddy, note 
- Verbs: pick, wonder 
- Adjectives: nice, 
alright, afraid 

2 
"A 

Bookmark 
for your 
Buddy" 

1. Talking about past 
events. 
2. Offering: Here's a 
flower for you. 
3. Asking questions:  
- What'sthis? 
- Where are you  
  going? 

1. Past Simple Tense 
- Subj + V.[past] + obj. 
- Subj + V.to.be [past] +   
  Obj 
2. Present Simple tense 
- Here's + noun + prep + 
noun 
(Here's a flower for you.) 
3. Expression: What a 
beautiful day! , Love, 

1. Revision 
- Verbs [past]: saw, 
was 
- Feelings: sad, 
happy, and afraid. 
2. New words 
- Verbs[past]: woke 
up, opened, ran 
away, thought 
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Unit 2 Our Housework 
 

Project Communicative 
focus 

Grammatical focus Vocabulary 

3 
Our 

Housework 
Graph 

1. Asking for 
information. 
- Do you help your 
mother at home? 
- What housework do 
you [usually] do? 
2. Talking about 
housework. 
- I make the bed. 
3. Talking about 
results 
- so whistle while you 
work. 
4. Reflecting 

1. Affirmative sentence. 
- Aux.verb + subj + verb + 
obj + [adv]? 
- Wh-question + noun + 
aux .verb + subject + adv 
of frequency + verb? 
2. Present Simple 
- I usually help my mother. 
3. Past Simple Tense 
4. Conector [cause&effect] 
- so 
5. Expression: What about 
you? Hum a tune. 

1. Revision: 
-- Verbs: work, love, 
fly 
- Nouns: song, heart, 
floor, dish 
2. News words: 
- Verbs: whistle,tidy 
up,hum[ a tune], iron, 
- Nouns: tune, 
broom, carpet, 
vacuum cleaner, 
plants, oven, washing 
machine,dish washer. 
- Adverbs of 
frequency: always, 
usually, often, 
sometimes, never. 

4 
Our 

Housework 
& Accident 

Book 

1. Warning: Be 
careful! 
You'll hit the dog. 
2. Giving information. 
- It's sasfe/dangerous. 
3. Asking for 
information. 
- Is it safe/dangerous? 
4. Sharing information 
5. Reflecting 
 

1. Imperative sentence 
- Be+adj: Be careful! 
2. Present Simple 
- Subj + V to be + adj 
3. Future Simple 
- Subj + will + verb + obj 
4. Yes-No question 
- V.to.be + it + adj? 
5. Expression: Hooray! 

1. Revision 
- Parts of the body: 
arm, finger,head, feet 
-Nouns: bed,broom, 
carpet,floor,van,video 
- Verbs: iron,mop, 
water,whistle 
2. New words:  
- Accidents: burn, 
break,cut,hurt,safe, 
dangerous 
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Unit 3  Our Free Time 
 

Project Communicative 
focus 

Grammatical focus Vocabulary 

5 
Show Time 

1. Asking question 
about hobby. 
-What do you like to 
do indoor/outdoor? 
2. Describing about 
free time activities. 
3. Expressing feeling: 
I'm bored. 
 
 

1. Wh-question 
- What + do/does + subj + 
Verb? 
2. Infinitive with" to " 
- Subj + Verb + to + Verb -
- I like to… 
3.subj + v.to.be + adj 
- I'm bored. / I'm blue. 

1. Revision: 
- Houseworks: walk 
the dog, take out the 
rubbish. 
2. New words: 
- Free Time activities: 
ride a bike,play the 
khim,  
-Adjectives: bored, 
blue 
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แผนจัดการเรียนรูที่ 1 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ชั้น ป.5  ภาคเรียนที่ 1     ปการศึกษา 2547 
เรื่อง Our Guest  โครงงานที่ 1 "Who am I" letter          จํานวน 1 คาบ 
ครูผูสอน มิส สิริพร ศรีสมวงษ  
..................................................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับมาตรฐาน 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 
จุดประสงคการเรียนรู  1. เพ่ือใหนักเรียนสามารถฟงนิทานและ ตอบคําถามจากเนื้อเรื่องได 
     2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถคาดเดาเหตุการณจากนิทานอยางมีเหตุผลได 
คําศัพททบทวน 
1.  Forest Animals: fox, elephant, giraffe 
2.  Parts of the body: mouth, nose, eye, ear 
3.  Verbs [past]: was, called, asked, came, went, looked, saw 
คําศัพทใหม 
1.  Forest Animals: zebra, cheetah 
2.  Parts of the body: mouth, nose, eye, ear 
โครงสราง : Imperative sentence, Present Simple Tense 
วัสดุอุปกรณ:  เทป “The Buddy Story”, ภาพสัตว เชน ชาง ยีราฟ เสือ สิงโต กระตาย 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู : ขั้นกอนโครงงาน 
 

กิจกรรมของครู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูเปดเทปใหนักเรียนไดยินเฉพาะสวนที่เปน
ดนตรีนําที่ใหความรูสึกวาเหมือนอยูในปา และ
ถามคําถามใหนักเรียนเดาจากเสียงดนตรีที่ได
ยินวานาจะเปนนิทานเกี่ยวกับอะไร และไดยิน
เสียงสัตวอะไรบาง (ครูรับทุกคําตอบที่เปนไป
ได) 
2. ครูสรุปใหนักเรียนฟงวานิทานที่นักเรียนฟง
เปนเรื่องราวเกี่ยวกับสัตวตางๆในปา และเขียน
คําวา forest บนกระดาน จากนั้นใหนักเรียน
ชวยกันคิดวามีสัตวอะไรบางที่อยูในปา (ครูทํา
เปนmind map และเขียนคําศัพทที่นักเรียนบอก
บนกระดาน) 

1. นักเรียนฟงเสียงดนตรี  และเดาลักษณะของ
นิทาน พรอมกับเดาเสียงสัตวที่ไดยินวาเปน
เสียงสัตวอะไรบาง 
 
 
 
2 .  นักเรียนนึกถึ งสัตวที่ อยู ในปาว า มีสัตว
อะไรบาง 
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กิจกรรมของครู กิจกรรมนักเรียน 
3. ครูใหนักเรียนเปดหนังสือStudent's Book  
ใหนักเรียนดูภาพสัตวตางๆในนิทานหนาแรก
และเขียนชื่อสัตวเพ่ิมเติมที่ขากหายไป 

3. นักเรียนดูภาพสัตวในหนังสือเพ่ิมเติม 
 

4. ครูเปดเทปใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนอาน
เรื่องพรอมดูภาพประกอบขณะที่ฟงโดยครูหยุด
เทปเปนตอนๆ และใหนักเรียนจับคูกับชื่อสัตว
ตามหมายเลขที่ใหไว (1-7) กับภาพประกอบ 
(a-j)โดยเดาศัพทจากบริบท 

4.นักเรียนจับคูชื่อสัตวกับภาพ 
 
 

5. ครูเปดเทปใหนักเรียนฟงและอานเนื้อเร่ือง
พรอมกันอีกครั้งใหนักเรียนพยายามเดาเนื้อ
เรื่องนิทานโดยใชภาพประกอบ และครูสรุป
ความเขาใจใหถูกตอง  

5. นักเรียนพยายามเดาเนื้อเรื่อง 

6. เน้ือเรื่องตอนที่ 5 ที่เกี่ยวกับบัดดี้เกม ครู
สอบถามนักเรียนวาใครรูจักเกมนี้บาง และใหฟง
เน้ือเร่ืองและตรวจสอบวาวิธีเลนเหมือนหรือ
แตกตางจากนิทานที่สิงโตบอกอยางไร ครูให
นักเรียนชวยกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเลน 

6. นักเรียนฟงเนื้อเรื่องเก่ียวกับบัดดี้เกม 
 
 
 

7. ครูใหนักเรียนฟงเนื้อเร่ืองตอนที่ 6- 7 และ
เดาความหมายของ Be nice to each other 
และเดาวาเนื้อเรื่องจะเปนอยางไรตอไป จากนั้น
ครูยอนกลับไปพูดถึงเรื่องวิธีเลนบัดดี้เกมและ
บอกใหนักเรียนทราบวาชวง 2 สัปดาหน้ีจะเลน
บัดดี้เกมแบบเดียวกันกับสัตวในนิทาน 
8. ครูอธิบายกฎการเลนบัดดี้เกม 

7.  นักเรียนฟงเนื้อเรื่องตอนที่ 6-7 และเดา
ความหมายของคําวา Be nice to each other 
 
 
 
 
8. นักเรียนฟงกฎกติกาการเลนบัดดี้เกม 

9. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัด Activity ที่ 1–2 
 

9. นักเรียนทําแบบฝกหัด Activity 1-2 

 
การวัดและการประเมินผล 
1. การตอบคําถามเกี่ยวกับนิทาน 
2. การเดาเหตุการณจากเนื้อเรื่อง  
3. การทําแบบฝกหัด 
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แผนจัดการเรียนรูที่ 2 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ชั้น ป.5  ภาคเรียนที่ 1     ปการศึกษา 2547 
เรื่อง Our Guest  โครงงานที่ 1"Who am I" letter          จํานวน 1 คาบ 
ครูผูสอน มิสสิริพร ศรีสมวงษ 
..................................................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับมาตรฐาน   1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 
จุดประสงคการเรียนรู   เพ่ือใหนักเรียนสามารถเขียนบรรยายรูปรางหนาตาของตนได                            
คําศัพท : คําศัพททบทวน : Parts of the body: mouth, nose, eye, ear 
           คําศัพทใหม :     Adjectives : thin, small, tall 
เน้ือหา :  Present Simple Tense, รูปประโยคการบรรยายรูปรางหนาตา: I’ve got (a small nose),  
วัสดุอุปกรณ :   กระดาษขนาด A4 เทาจํานวนนักเรียนในหอง : กาว กรรไกร กลองสําหรับใสจดหมาย 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู : ขั้นดําเนินโครงงาน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูแจงใหนักเรียนวานักเรียนจะไดเขียน
จดหมายปริศนา "Who am I" letter ถึงบัดดี้ใน
ทํานองเดียวกับที่สุนัขจ้ิงจอกเขียนถึงกระตาย 
โดยบรรยายลักษณะของตนแตไมตองระบุชื่อ 
2. ครูแจกกระดาษขนาด A4 ใหนักเรียนและให
นักเรียนดูตัวอยางการทําจดหมายจากหนังสือ 
3. ครูสอนคําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะของรางกาย 
รูปราง และรูปประโยค I've got…,I am…… 
เ พ่ือบรรยายลักษณะตนเองจากบทเพลง 
Twinkle, Twinkle,Rabbit Dear  
4. ครูสาธิตวิธีการพับกระดาษเปนซองจดหมาย 
ใหนักเรียนพับตาม ใชกาวทาและปดหนาซอง 
จาหนาซองถึงบัดดี้ และวาดแสตมปตามใจชอบ 
ตามชื่อที่ระบุหนาซอง 
5. นักเรียนที่เขียนจดหมายเรียบรอยแลวนํา
จดหมายมาสงครู เพ่ือใหครูนําไปแจกเพื่อนๆ 

1. นักเรยีนฟงอธิบาย 
 
 
 
2. นักเรียนดูตัวอยางการทาํจดหมายจาก
หนังสือ 
3. นักเรียนเรียนรูวิธีการบรรยายรูปรางลักษณะ
ตนเองจากเพลง 
 
 
4. นักเรียนศึกษาวิธี พับกระดาษและทําจด
หมายถึงบัดดี้ 
 
 
5. นักเรียนสงจดหมายใหครูเพ่ือใหครูนําไปให
บัดดี้ 

การวัดและการประเมินผล 
1. การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการทํากิจกรรม 
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แผนจัดการเรียนรูที่ 3 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ชั้น ป.5  ภาคเรียนที่ 1     ปการศึกษา 2547 
เรื่อง Our Guest    โครงงานที่ 1 "Who am I" letter          จํานวน 1 คาบ 
ครูผูสอน มิสสิริพร ศรีสมวงษ 
..................................................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับมาตรฐาน   1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 
จุดประสงคการเรียนรู   เพ่ือใหนักเรียนสามารถเขียนบรรยายรูปรางหนาตาของตนได                            
คําศัพท :  คําศัพททบทวน : ศัพทคาบที่ 1-2 
เน้ือหา  :  รูปประโยคการประเมินตนเอง : I did the following things well.  
วัสดุอุปกรณ :  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน, สมุด"Think back"  (สมุดอนุทิน
การเรียนรู) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู : ขั้นหลังโครงงาน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมนักเรียน 

1.ครูแจงใหนักเรียนทราบวาในทุกๆโครงงาน
ยอย หลังจากโครงงานจะมีการประเมินตนเอง 
2.ครูพูดคุยกับนักเรียนใหยอนคิดถึงกิจกรรมที่
ทําผานมาวานักเรียนไดทําอะไรบาง (เชนตอบ
คําถาม การแสดงความคิดเห็น การคาดเดา การ
รองเพลงฯลฯ) และเขียนในสิ่งที่ตนทําไดดีอยาง
นอย  2  อยางโดยเขียนเปนภาษาอังกฤษซึ่งครู
เขียนใหนักเรียนดูเปนตัวอยางบนกระดาน เชน 
I could answer the questions. 
I could name the animals. 
I could write about myself. 
หากบางประโยคนักเรียนเขียนไมไดใหเขียน
เป นภาษา ไทยก อนและครู จ ะ เ ขี ยน เป น
ภาษาอังกฤษใหเม่ือสงงานครูแลว 
3.ครูให นักเรียนประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของตนเองโดยแจกแบบประเมินและให
นักเรียนประเมินและครูแจกเกณฑในการ
ประเมินควบคูไปดวย 

1. นักเรียนฟงครูอธิบาย 
 
2. นักเรียนนึกยอนถึงกิจกรรมที่ทําและเขียน
ประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. นักเรียนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของตนเอง 

การวัดและการประเมินผล 
1. การประเมินตนเอง 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
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Part 2 : Choose the best answer. [10 points] 
11. Amy : Pat, what’s that? I can’t see it. 
 Pat  : It’s some paper.I threw it under the table. 
 Amy : Put it in the bin, please. 
 Pat  : O.K. 
 Where is the paper now? 
 1. It’s under the table.              2. it’s on the floor. 
 3. It’s in the bin.                    4. it’s in Amy’s hand. 
12. A: What does she like to do indoor? 
 B: ……………………. 
 1. Go skiing    2. Dive               3. Play the khim     4. Ride a bike 
13. A: This present is for you, darling. 
 B: Oh! ………………, my sweetheart. 
 1. Thank you   2. Good              3. That’s good    4.You’re welcome 
14. A: I’ll pack up things.  Do you have any boxes? 
 B:  ……………, I don’t have any. 
 1. That’s not good.  2. Excuse me       3. Sorry     4. That’s right 
15. A: Wow! You sang that song very beautifully! 
 B: ……………………. . 
 1. You’re welcome       2. Sorry             
 3. That’s good                        4. Thank you very much 
16. A: Would you like a cigarette?  
 B: ……………I don’t smoke. 
 1. Yes, please.   2. No, thank you.  3. Yes, I would.        4. No, I wouldn’t. 
17. A: …………………Where is the nearest bus stop? 
 B: I’m sorry.I don’t know. 
 1. Hello     2. Excuse me       3. I’m sorry.    4. That’s all right. 
18. A: It’s windy outside, so………………the window, please. 
 B: O.K, mum. 
 1. break            2. open    3. clean               4. close 
19. A: What housework do you usually do? 
 B: I usually …………………………………. 
 1. play the khim   2. go shopping     3. water the plants   4. do homework 
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20. A: How do you do? 
 B: ……………………. 
 1. How are you?     2. I’m fine, thanks. 
 3. Very well, thank you.    4. How do you do? 
Part 3 : Read the passages and choose the best answer. [10 points] 
Passage 1 : Answer the questions number 21 – 24 
 Today is Sunday.  Jack stays home with his brother,Joe.  Now,they are watching 
TV.  Jack and Joe live in a big mansion.  Jack is tall, strong and handsome. He is fourteen 
years old.  Joe is eleven years older than him.  He is an engineer.  Jack wants to be an 
engineer like his brother but now, he can’t. He is studying in M. 2 at Assumption College. 
21. A: Where is Jack now? 
     B: In the……………… . 
     1. living room       2. kitchen     3.bathroom            4. garage 
22. What  does Jack want to be? 
     1. A teacher           2. A soldier     3. An engineer       4. A student 
23. How old is Joe? 
     1. 23             2. 24      3. 25              4. 26 
24. Which one is correct? 
     1. Jack is Joe’s brother.               2. Joe is studying at Assumption College. 
     3. Jack is older than Joe.          4. Joe wants to be an engineer. 
Passage 2 : Answer the questions number 25 – 30. 
 Somsri is a good girl. She helps her mother in the kitchen every day. She washes 
her clothes. She plays with her two younger brothers in the evening. She does her 
homework. Then, she reads her English book and she goes to bed at nine o’clock. 
25. What does Somsri do first? 
     1. She helps her mother .                         2. She washes her clothes. 
     3. She plays with her brother.                  4. She reads her English book. 
26. What is Somsri? 
     1. She is a singer.                    2. She is a nurse. 
     3. She is a teacher.                        4. She is a student. 
27. When does she do her homework? 
    1. In the morning                             2. In the afternoon 
    3. In the evening                              4. At night 
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28. When does she go to bed? 
  1. At eight o’clock  2. At nine o’clock      3. At half past nine  4. At half past eight. 
29. Whom does she play with? 
  1. Her mother   2. Her friend             3. Her brother   4. Her sister 
30. How many people are there in the family? 
  1. Two     2. Three                   3. Four            4. Five 
Part 4 : Read this conversation and choose the correct answer. [10 points] 
A: Did you go to the beach last Sunday? 
B: No, I didn’t I went to the…31... with my friends. We saw the film “The…32…. Mermaid” 
A: Do you like it? 
B: Yes, I do….33……was the best. 
A: Did you go shopping after…34……? 
B: Yes, we had lunch at Siam Square.  Then….35….. bought some books and postcards. 

We went home….36..the evening. What’s about you? 
A: Last Sunday my…37….stayed at home. My mother cooked food for…..38… We watched 

cartoon videos. In the afternoon, I played….39….with my sister. 
 We had a good time…40….home. 
B: Oh! It’s 5:30. I must go now. See you tomorrow. 
A: See you. 
31. 1. zoo    2. cinema   3. museum   4. park 
32. 1. Small    2. Big    3. Little    4. Old 
33. 1. He    2. She    3. I     4. It 
34. 1. that    2. this    3. I     4. those 
35. 1. we    2. they    3. she    4. he 
36. 1. at     2. in    3. on    4. under 
37. 1. friend    2. pet    3. family   4. teacher 
38. 1. us     2. we    3. our    4. ours 
39. 1. the piano   2. the tennis  3. the bike   4. the puzzle 
40. 1. on     2. in    3. at    4. under 
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Tape script 
Part 1 : Listen to the following statements and choose the correct picture. [10 points] 
1.   I am big. I’ve got long hair, a big nose and small eyes. I like honey. Who am I? 
2.   I am big. I’ve got four legs. I’ve also got big ears, but small eyes. Who am I? 
3.   I am small. I’ve got big beautiful eyes. My ears are long. I like carrots. Who am I? 
4.  A: What housework do you usually do? 
  B: I usually water the plants. 
5.  A: Do you help your mother at home? 
  B: Yes, I vacuum the floor. 
6.  Be careful! You’ll burn your arm. 
7.  Be careful! You’ll knock your head. 
8.  A: What do you like to do indoor? 
  B: I like to sing a song, watch TV and read a book. 
9.  A: What do you like to do outdoor? 
  B: I like to play table tennis and go bike riding 
10. A: Do you read a book in your free time? 
  B: No. I don’t. I like writing a letter in my free time 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบบันทึกคณุลักษณะอันพึงประสงค 
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกบัคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    การตีความเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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ชื่อ..................................................................................ชั้น..........................เลขที่................... 

แบบประเมินตนเองดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ชื่อโครงงาน...........................................................................................................ครั้งที่................ 
คําชี้แจง : วิธีตอบแบบสอบถาม ใหนักเรียนวงกลมคุณลักษณะที่ทําการประเมินในกิจกรรม
น้ันๆ ตามครูบอก และอานขอความพรอมกับพิจารณาวามีความรูสึกตรงกับคําตอบใดให
ทําเครื่องหมาย / ลงในชองน้ัน 
ระดับ 4 คือ มีคุณลักษณะตามเกณฑที่กําหนดสูงมาก 
ระดับ 3 คือ มีคุณลักษณะตามเกณฑที่กําหนดระดับสูง 
ระดับ 2 คือ มีคุณลักษณะตามเกณฑที่กําหนดระดับพอใช 
ระดับ 1 คือ มีคุณลักษณะตามเกณฑที่กําหนดระดับผาน 
ระดับ 0 คือ ยังไมพรอมรับการประเมิน 

ระดับคุณลักษณะ 
รายการประเมิน 

4 3 2 1 0 
ทักษะการคิด 
1. นักเรียนสังเกต เปรียบเทียบ จําแนกแยกแยะ ขยาย

ความ สรุปความได 
2. นักเรียนวางแผน คาดการณ และตัดสินใจพิจารณาเลือก

วิธีการแกปญหา และคิด จินตนาการได 

     

ทักษะการแสวงหาความรู 
3. นักเรียนหาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรู 
4. นักเรียนสามารถหาวิธีแกปญหาการใชภาษา 

     

คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
5. นักเรียนทํางานไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
6. นักเรียนปรึกษาวางแผน และปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้น 

     

คุณลักษณะความรวมมือ สามัคคี 
7. นักเรียนรวมมือทํางานอยางเต็มที่ มีการปรึกษาหารือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
8. นักเรียนปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม และเปนผูนําที่ดี 

     

คุณลักษณะการกลาแสดงออก 
9. นักเรียนกลาถามตอบ พูดบรรยายเปนภาษาอังกฤษ 

และแสดงกิจกรรมหนาชั้นตามที่ไดรับมอบหมาย 
10. นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนทนากับ

ครู เพ่ือน หรือชาวตางประเทศเปนภาษาอังกฤษ  
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เกณฑการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
1.   ทักษะการคิด 
 1.1    การสังเกต เปรียบเทียบ จําแนกแยกแยะ ขยายความ และสรุปความ 
ระดับคะแนน การสังเกต เปรียบเทียบ จํานวนแยกแยะ ขยายความ และสรุปความ 
ระดับ 4 สังเกต เปรียบเทียบ จําแนกแยกแยะ ขยายความ สรุปความไดดีมาก 
ระดับ 3 สังเกต เปรียบเทียบ จํานวนแยกแยะ ขยายความ สรุปความในระดับดี 
ระดับ 2 สังเกต เปรียบเทียบ แยกแยะไดบาง ขยายความ และสรุปความพอใช 

ระดับ 1 สังเกต เปรียบเทียบ แยกแยะ ขยายความ หรือ  สรุปความไดในระดับผาน 
ระดับ 0 ไมคอยสังเกต การเปรียบเทียบแยกแยะ ขยาย หรือ สรุปความไมได 
 1.2    การวางแผน คาดการณ และตัดสินใจ พิจารณาเลือกวิธีการแกปญหา และคิด
จินตนาการ 
ระดับคะแนน การวางแผน คาดการณ และตัดสินใจ พิจารณาเลือกวิธีการแกปญหา และคิด

จินตนาการ 
ระดับ 4 
 

วางแผนอยางเปนระเบียบ คาดการณ และตัดสินใจ รูจักพิจารณาเลือกวิธีการ
แกปญหา และคิดจินตนากรรอยางสรางสรรคดีมาก 

ระดับ 3 
 

วางแผนเปนระบบระเบียบ คาดการณ และตัดสินใจได พิจารณาเลือกวิธีการ
แกปญหา และคิดจินตนาการในระดับดี 

ระดับ 2 
 

วางแผน คาดการณ และตัดสินใจ พิจารณาเลือกวิธีการแกปญหา และคิด
จินตนาการไดในระดับพอใช 

ระดับ 1 
 

วางแผน คาดการณ และตัดสินใจ พิจารณาเลือกวิธีการแกปญหา และคิด
จินตนาการไดในระดับผาน 

ระดับ 0 ไมวางแผน คาดการณ และตัดสินใจ ไมพิจารณาเลือกวิธีแกปญหา และคิด
จินตนาการ 

 
2.    ทักษะการแสวงหาความรู 
 2.1    การหาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรู 
ระดับคะแนน การหาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรู 
ระดับ 4 หาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรูดวยตนเองในระดับดีมาก 

ระดับ 3 หาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรูในระดับดี 
ระดับ 2 หาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรูในระดับพอใช 

ระดับ 1 แสวงหาความรูบาง แตตองกระตุน 
ระดับ 0 ไมแสวงหาความรู หรือ หาวิธีการแกไขเวลาติดขัดทางภาษา 
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 2.2    การหาวิธีแกปญหาการใชภาษา 
ระดับคะแนน การหาวิธีแกปญหาการใชภาษา 
ระดับ 4 หาวิธีแกไขปญหาการใชภาษาไดทันที และมีประสิทธิภาพดวยตนเอง 
ระดับ 3 หาวิธีแกไขปญหาการใชภาษาไดดีดวยตนเอง 

ระดับ 2 หาวิธีแกไขปญหาการใชภาษาไดในระดับพอใช 
ระดับ 1 สามารถวิธีแกไขปญหาการใชภาษาไดบาง 

ระดับ 0 เม่ือมีปญหาการใชภาษา ยังไมสามารถหาวิธีแกไขได 

 
3.   ดานคุณลักษณะความรับผิดชอบ 
 3.1    การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตองครบถวนตามเกณฑที่กําหนด 
ระดับคะแนน การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตองครบถวนตามเกณฑที่กําหนด 
ระดับ 4 
 

ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตองครบถวน มีการเตรียมอุปกรณพรอมในการ
ทํากิจกรรม สงงานตรงตอเวลาทุกครั้ง 

ระดับ 3 ทํางานที่ไดรับมอบหมายถูกตอง ลือเตรียมอุปกรณในการทํากิจกรรมบางสงงาน
ตรงตอเวลาสวนใหญ 

ระดับ 2 ทํางานที่ไดรับมอบหมายถูกตองบาง ลืมเอาอุปกรณมาบางครั้ง สงงานสายบางครั้ง 
ระดับ 1 ทํางานที่ไดรับมอบหมายในระดับผาน ลืมอุปกรณบอย และสงงานสาย 
ระดับ 0 ทํางานไดไมดี ลือเอาอุปกรณมาแทบทุกครั้ง สงงานไมตรงตอเวลา หรือ ไมสงงาน 
 3.2    การปรึกษาวางแผน และปรับปรุงพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
ระดับคะแนน การปรึกษาวางแผนปฏิบัติตามขอตกลง และปรับปรุงพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
ระดับ 4 มีการปรึกษาวางแผนอยางดีมาก ปรับปรุงพัฒนางานใหมีคุณภาพดีมาก  
ระดับ 3 
 

มีการปรึกษาวางแผนงานดี มีขอผิดพลาดนอยมาก และสามารถแกไขปรับปรุง
พัฒนางานใหมีคุณภาพในระดับดี 

ระดับ 2 ปรึกษาวางแผน ยังมีขอผิดพลาดอยู และแกไขปรับปรุงงานในระดับพอใช 

ระดับ 1 
 

ไมคอยปรึกษาวางแผนงาน ทําใหมีขอผิดพลาดมาก และมีการปรับปรุงพัฒนางาน 
ทํางานในระดับผาน 

ระดับ 0 ไมมีการปรึกษาวางแผนงาน หรือ ปรับปรุงพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
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4.   คุณลักษณะการรวมมือ ความสามัคคี 
 4.1    การรวมมือกันทํางานอยางเต็มที่ มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ระดับคะแนน การรวมมือกันทํางานอยางเต็มที่ มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ระดับ 4 การรวมมือกันทํางานอยางเต็มที่ มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดี

มาก เปนประจําทุกครั้ง  
ระดับ 3 
 

มีการรวมมือกันทํางานภายในกลุม มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ในระดับดีบอยๆ แตไมทุกครั้ง 

ระดับ 2 รวมมือกันทํางานภายในกลุม มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน
ระดับพอใชเสมอ แตไมบอย 

ระดับ 1 ไมคอยรมมือกันทํางานภายในกลุมหรือมีปรึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน
นานๆครั้ง 

ระดับ 0 ไมรวมมือกันทํางาน ไมมีการปรึกษาหารือกัน ตางคนตางทํา 
 4.2    การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม และเปนผูนําผูตามที่ดี 
ระดับคะแนน การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม และเปนผูนําผูตามที่ดี 
ระดับ 4 มีการปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมอยางดี รูจักเปนผูนํา และผูตามที่ดี  
ระดับ 3 ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมสวนใหญ รูจักเปนผูนํา และผูตามที่ดี 

ระดับ 2 ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม รูจักเปนผูนํา และผูตามในระดับพอใช 

ระดับ 1 ไมคอยปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม ขาดการเปนผูนํา และผูตามที่ดี 
ระดับ 0 ไมปฏิบัติตามขอความของกลุม ขาดการเปนผูนํา และผูตามที่ดี 
5.    คุณลักษณะการกลาแสดงออก 
 5.1    การกลาถามตอบเปนภาษาอังกฤษ พูดบรรยายหนาชั้น และแสดงกิจกรรมหนาชั้น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ระดับคะแนน การกลาถามตอบเปนภาษาอังกฤษ พูดบรรยายหนาชั้น และแสดงกิจกรรมหนาชั้น

ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ระดับ 4 กลาถาม-กลาตอบเปนภาษาอังกฤษ พูดบรรยายหนาชั้นไดดีมาก แสดงกิจกรรม

หนาชั้นตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่  
ระดับ 3 กลาถาม-กลาตอบเปนภาษาอังกฤษ พูดบรรยายหนาชั้นไดดีมาก แสดงกิจกรรม

หนาชั้นตามที่ไดรับมอบหมายได 
ระดับ 2 กลาถาม-กลาตอบเปนภาษาอังกฤษ พูดบรรยายหนาชั้น แสดงกิจกรรมหนาชั้นที่

ไดรับมอบหมายไดพอใช 
ระดับ 1 ถาม-ตอบเปนภาษาอังกฤษพอไดบาง พูดบรรยายหนาชั้นไดไมดีนัก ไมคอยกลา

แสดงกิจกรรมหนาชั้น 
ระดับ 0 ไมกลาถามตอบ หรือพูดบรรยายหนาชั้น ไมกลาแสดงกิจกรรมหนาชั้น 
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 5.2    การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนและครู การสนทนาเปนภาษาอังกฤษ
กับครู เพ่ือน หรือชาวตางประเทศ 
ระดับคะแนน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเ พ่ือนและครู  การสนทนาเปน

ภาษาอังกฤษกับครู เพ่ือน หรือชาวตางประเทศ 
ระดับ 4 กลาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเ พ่ือนและครู  และสนทนาเปน

ภาษาอังกฤษกับครู เพ่ือน หรือชาวตางประเทศไดดีมาก 
ระดับ 3 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนและครู และสนทนาเปนภาษาอังกฤษกับ

ครู เพ่ือน หรือชาวตางประเทศไดดี 
ระดับ 2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสนทนาเปนภาษาอังกฤษกับครู เพ่ือน หรือ

ชาวตางประเทศในระดับที่พอใช 
ระดับ 1 ไมคอยอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสนทนาเปนภาษาอังกฤษกับครู 

เพ่ือน หรือชาวตางประเทศ 
ระดับ 0 ไมสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสนทนาเปนภาษาอังกฤษกับครู 

เพ่ือน หรือชาวตางประเทศ 
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การตีความเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
โครงงานกอนทดลอง: โครงงานพจนานุกรมภาพ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค การตีความเกณฑการประเมินตามโครงงาน 
ทักษะการคิด 
1.1   สังเกต เปรียบเทยีบ จําแนก แยกแยะ 
ขยายความ สรุปความ 
1.2   วางแผน คาดการณ ตัดสินใจ พิจารณา
เลือกวธิีการแกปญหาและคดิจินตนาการ 

 
1.1   สามารถเลือก แยกแยะประเภทคําศพัท
เพ่ือมาทําพจนานุกรมภาพไดอยางถูกตอง 
1.2   สามารถพิจารณาเลือกหัวขอในการทํา
พจนานุกรม 

ทักษะการแสวงหาความรู 
2.1   การหาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรู 
2.2   การหาวิธีแกปญหาการใชภาษา 

 
2.1  รูจักคนหาคําศัพทจากแหลงตางๆเพือ่มาทํา
พจนานุกรม 
2.2  สามารถคนหาความหมายของคําศพัทยาก
จากแหลงความรูตางๆ 

คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
3.1   การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตอง
ครบถวนตามเกณฑที่กําหนด 
3.2   การปรึกษาวางแผน และปรับปรุงพัฒนา
งานใหมีคุณภาพ 

 
3.1  สามารถเตรียมอุปกรณมาทําพจนานุกรม
ภาพไดครบถวนและสงงานตรงตามเวลา 
3.2  มีการปรึกษาวางแผนรวมกันในการทํา
พจนานุกรมภาพ 

คุณลักษณะความรวมมือ สามัคคี 
4.1   การรวมมือกันทํางานอยางเต็มที่ มีการ
ปรึกษาหารือแลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน 
4.2   การปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมและเปน
ผูนําผูตามที่ดี 

 
4.1   มีการรวมมือกันทํางาน ปรึกษาหารือกัน 
 
4.2   สามารถปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมและ
เปนผูนําผูตามที่ดี 

คุณลักษณะการกลาแสดงออก 
5.1  การกลาถามตอบเปนภาษาอังกฤษ พูด
บรรยายหนาชั้น และแสดงกิจกรรมหนาชั้น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
5.2  การอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับ
เพ่ือนและครู การสนทนาเปนภาษาอังกฤษกบั
ครู เพ่ือนหรือชาวตางประเทศ 

 
5.1  สามารถพูดบรรยายหนาชั้น รายงาน
เกี่ยวกับหัวเรือ่งที่ไดรับมอบหมายใหครแูละ
เพ่ือนๆฟง 
5.2  สามารถแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบังานที่
เพ่ือนนํามาเสนอหนาชั้นได 
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การตีความเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
โครงงานที่ 1 : "Who am I" letter 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค การตีความเกณฑการประเมินตามโครงงาน 
ทักษะการคิด 
1.1   สังเกต เปรียบเทยีบ จําแนก แยกแยะ 
ขยายความ สรุปความ 
1.2   วางแผน คาดการณ ตัดสินใจ พิจารณา
เลือกวธิีการแกปญหาและคดิจินตนาการ 

 
1.1   สามารถเขียนขอความในจดหมายไดอยาง
ถูกตอง กระชบั ชัดเจน 
1.2   สามารถคิดประดิษฐซองจดหมายและตวั
จดหมายไดอยางสรางสรรคสวยงาม 

ทักษะการแสวงหาความรู 
2.1   การหาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรู 
2.2   การหาวิธีแกปญหาการใชภาษา 

2.1  สามารถคนควาหาคําศัพทในการใช
บรรยายจดหมายจากแหลงความรูตางๆได 
2.2  สามารถคนหาศัพทที่ไมเขาใจหรือคิดหาวิธี
ในการบรรยายขอความจดหมายไดดวยตนเอง 

คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
3.1   การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตอง
ครบถวนตามเกณฑที่กําหนด 
3.2   การปรึกษาวางแผน และปรับปรุงพัฒนา
งานใหมีคุณภาพ 

 
3.1  สามารถทําชิ้นงานจดหมายไดเสร็จตรงตาม
เวลา และขอความในจดหมายถูกตอง 
3.2  สามารถแกไขและปรบัปรุงชิ้นงานให
สวยงามถูกตอง 

คุณลักษณะความรวมมือ สามัคคี 
4.1   การรวมมือกันทํางานอยางเต็มที่ มีการ
ปรึกษาหารือแลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน 
4.2   การปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมและเปน
ผูนําผูตามที่ดี 

 
4.1  ในชวงการทํากิจกรรมกลุม มีการ
ปรึกษาหารือกัน รวมมือกันทํากิจกรรมในชั้น
เรียน 
4.2  มีการปฏิบัตติามขอตกลงภายในกลุม เชื่อ
ฟงผูนํากลุมและทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

คุณลักษณะการกลาแสดงออก 
5.1  การกลาถามตอบเปนภาษาอังกฤษ พูด
บรรยายหนาชั้น และแสดงกิจกรรมหนาชั้น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
5.2  การอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับ
เพ่ือนและครู การสนทนาเปนภาษาอังกฤษกบั
ครู เพ่ือนหรือชาวตางประเทศ 

 
5.1  สามารถตอบคําถามครู กล้ํากิจกรรมที่ครู
มอบหมายไดอยางดี 
 
5.2  สามารถแสดงความคดิเห็นภายในกลุมได
อยางอิสระ 
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การตีความเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
โครงงานที่ 2 : "A Bookmark for your Buddy" 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค การตีความเกณฑการประเมินตามโครงงาน 
ทักษะการคิด 
1.1   สังเกต เปรียบเทยีบ จําแนก แยกแยะ 
ขยายความ สรุปความ 
1.2   วางแผน คาดการณ ตัดสินใจ พิจารณา
เลือกวธิีการแกปญหาและคดิจินตนาการ 

 
1.1  นักเรียนสามารถตีความประโยคในนทิานได
อยางถูกตอง 
1.2  นักเรียนสามารถคาดเดาเหตุการณของ
นิทานไดอยางถูกตองหลังจากการฟงเทปนิทาน 

ทักษะการแสวงหาความรู 
2.1   การหาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรู 
2.2   การหาวิธีแกปญหาการใชภาษา 

 
2.1   นักเรียนสามารถคิดสรางสรรคขอความใน
การเขียนโนตสั้นๆจากแหลงความรูตางๆ 
2.2  สามารถหาความหมายของคําศัพทและ
เลือกคําที่ถูกตองมาเขียนโนตได 

คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
3.1   การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตอง
ครบถวนตามเกณฑที่กําหนด 
3.2   การปรึกษาวางแผน และปรับปรุงพัฒนา
งานใหมีคุณภาพ 

 
3.1  นักเรียนเตรียมอุปกรณมาทําที่คั่นหนังสือ
และสามารถทาํไดเสร็จตรงตามเวลาที่กําหนด 
3.2  นักเรียนสามารถตกแตงที่คั่นหนังสอืได
อยางสวยงาม 

คุณลักษณะความรวมมือ สามัคคี 
4.1   การรวมมือกันทํางานอยางเต็มที่ มีการ
ปรึกษาหารือแลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน 
4.2   การปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมและเปน
ผูนําผูตามที่ดี 

 
4.1  นักเรียนแตละกลุมรูจักแบงปน ใชอุปกรณ
ทําที่คั่นหนังสอืรวมกัน 
4.2  นักเรียนแตละกลุมรวมกันทํากิจกรรมอยาง
เปนระเบยีบเรียบรอยและราบรื่น 

คุณลักษณะการกลาแสดงออก 
5.1  การกลาถามตอบเปนภาษาอังกฤษ พูด
บรรยายหนาชั้น และแสดงกิจกรรมหนาชั้น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
5.2  การอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับ
เพ่ือนและครู การสนทนาเปนภาษาอังกฤษกบั
ครู เพ่ือนหรือชาวตางประเทศ 

 
5.1 นักเรียนสามารถรองเพลงจากเนื้อเพลงจาก
เน้ือเพลงในบทเรียนและแสดงทาทางประกอบได 
 
5.2  นักเรียนสามารถเลานทิานใหเพ่ือนๆฟงได 
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การตีความเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
โครงงานที่ 3 :  Our  Housework Graph 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค การตีความเกณฑการประเมินตามโครงงาน 
ทักษะการคิด 
1.1   สังเกต เปรียบเทยีบ จําแนก แยกแยะ 
ขยายความ สรุปความ 
1.2   วางแผน คาดการณ ตัดสินใจ พิจารณา
เลือกวธิีการแกปญหาและคดิจินตนาการ 

 
1.1  นักเรียนสามารถเปรียบเทียบงานบานใน
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมที่ตางกันได 
1.2  นักเรียนสามารถพิจารณาเลือกรูปแบบใน
การทํากราฟไดอยางเหมาะสม 

ทักษะการแสวงหาความรู 
2.1   การหาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรู 
2.2   การหาวิธีแกปญหาการใชภาษา 

 
2.1  นักเรียนแตละกลุมชวยกันคนหาขอมูลเพ่ือ
มาทํากราฟได 
2.2  นักเรียนสามารถคาดเดาคําศัพทจากบริบท
หรือภาพประกอบได 

คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
3.1   การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตอง
ครบถวนตามเกณฑที่กําหนด 
3.2   การปรึกษาวางแผน และปรับปรุงพัฒนา
งานใหมีคุณภาพ 

 
3.1  นักเรียนสามารถเตรียมอุปกรณและจัดทํา
Our Housework Graph ไดอยางถูกตอง 
3.2  นักเรียนแตละกลุมสามารถจัดทํา 
Housework Graph ตามขัน้ตอนไดอยางถูกตอง 

คุณลักษณะความรวมมือ สามัคคี 
4.1   การรวมมือกันทํางานอยางเต็มที่ มีการ
ปรึกษาหารือแลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน 
4.2   การปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมและเปน
ผูนําผูตามที่ดี 

 
4.1  นักเรียนมีการรวมมือทํางาน ปรึกษาหารือ
กัน 
4.2  ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมและผูนํา 
ผูตามที่ดี 

คุณลักษณะการกลาแสดงออก 
5.1  การกลาถามตอบเปนภาษาอังกฤษ พูด
บรรยายหนาชั้น และแสดงกิจกรรมหนาชั้น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
5.2  การอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับ
เพ่ือนและครู การสนทนาเปนภาษาอังกฤษกบั
ครู เพ่ือนหรือชาวตางประเทศ 

 
5.1  นักเรียนสามารถออกมาแสดงทาทางทํางาน
บานและรองเพลงประกอบได 
 
5.2  นักเรียนสามารถสนทนาถามหาขอมูลกับ
เพ่ือนเพ่ือมาจัดทํากราฟ 
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การตีความเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
โครงงานที่ 4 : Our Housework & Accident Book 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค การตีความเกณฑการประเมินตามโครงงาน 
ทักษะการคิด 
1.1   สังเกต เปรียบเทยีบ จําแนก แยกแยะ 
ขยายความ สรุปความ 
1.2   วางแผน คาดการณ ตัดสินใจ พิจารณา
เลือกวธิีการแกปญหาและคดิจินตนาการ 

 
1.1  นักเรียนสามารถสังเกตและทราบถงึ
ความสัมพันธของผังความคิดกับหัวขอสาํคัญได 
1.2  นักเรียนสามารถสรางผังความคิดโดย
จัดระบบขอมูล 

ทักษะการแสวงหาความรู 
2.1   การหาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรู 
2.2   การหาวิธีแกปญหาการใชภาษา 

 
2.1  นักเรียนสามารถใชพจนานุกรมไดอยาง
ถูกตอง 
2.2  นักเรียนสามารถใชพจนานุกรมเลือก
คําศัพทมาเรยีงไดอยางถูกตอง 

คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
3.1   การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตอง
ครบถวนตามเกณฑที่กําหนด 
3.2   การปรึกษาวางแผน และปรับปรุงพัฒนา
งานใหมีคุณภาพ 

 
3.1  นักเรียนสามารถทําHousework Graph 
และ Accident Book ไดอยางสวยงามและสงตรง
ตอเวลา 
3.2  นักเรียนสามารถตกแตงชิ้นงานไดอยาง
ถูกตองสวยงามและสรางสรรค 

คุณลักษณะความรวมมือ สามัคคี 
4.1   การรวมมือกันทํางานอยางเต็มที่ มีการ
ปรึกษาหารือแลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน 
4.2   การปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมและเปน
ผูนําผูตามที่ดี 

 
4.1  นักเรียนรวมกันทํากิจกรรมกลุมเกม A 
dictionary game ได 
4.2  นักเรียนมีการปฏิบัตติามขอตกลงภายใน
กลุม เชื่อฟงผูนํากลุมและปฏิบัตติามกติกาการ
เลนเกมได 

คุณลักษณะการกลาแสดงออก 
5.1  การกลาถามตอบเปนภาษาอังกฤษ พูด
บรรยายหนาชั้น และแสดงกิจกรรมหนาชั้น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
5.2  การอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับ
เพ่ือนและครู การสนทนาเปนภาษาอังกฤษกบั
ครู เพ่ือนหรือชาวตางประเทศ 

 
5.1  นักเรียนสามารถพูดเขาจังหวะและออก
เสียงคําใหเพ่ือนฟงไดอยางถูกตอง 
5.2  นักเรียนสามารถบอกเหตุผลเกี่ยวกบัความ
แตกตางของเสียง /w/, /v/, และ /f/ ได 
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การตีความเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
โครงงานที่ 5  :  Show Time 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค การตีความเกณฑการประเมินตามโครงงาน 
ทักษะการคิด 
1.1   สังเกต เปรียบเทยีบ จําแนก แยกแยะ 
ขยายความ สรุปความ 
1.2   วางแผน คาดการณ ตัดสินใจ พิจารณา
เลือกวธิีการแกปญหาและคดิจินตนาการ 

 
1.1  นักเรียนสามารถสังเกต แยกแยะรายการ
ตางๆไดอยางถูกตอง 
1.2  นักเรียนสามารถคิดทาทางประกอบเพลง 
"I am a great musical sport man" ได 

ทักษะการแสวงหาความรู 
2.1   การหาแหลงอางอิงเพ่ือแสวงหาความรู 
2.2   การหาวิธีแกปญหาการใชภาษา 

 
2.1  นักเรียนรูจักคนหาและใชภาษาในการกลาว
แนะนํารายการหรือผูรวมรายการได 
2.2  นักเรียนสามารถจัดรายการทีวีไดอยาง
ราบรื่น ไมติดขัด สามารถเลือกใชภาษาไดอยาง
ถูกตอง 

คุณลักษณะความรับผิดชอบ 
3.1   การทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตอง
ครบถวนตามเกณฑที่กําหนด 
3.2   การปรึกษาวางแผน และปรับปรุงพัฒนา
งานใหมีคุณภาพ 

 
3.1  นักเรียนสามารถจัดเตรียมรายการไดเปน
อยางดี ราบรื่น 
3.2  นักเรียนปรึกษาเตรียมพรอมในการจัด
รายการไดอยางดี และมีการแกไขปรับปรุง
รายการใหดีอยูเสมอ 

คุณลักษณะความรวมมือ สามัคคี 
4.1   การรวมมือกันทํางานอยางเต็มที่ มีการ
ปรึกษาหารือแลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน 
4.2   การปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมและเปน
ผูนําผูตามที่ดี 

 
4.1  มีการรวมมือกันทํางาน ปรึกษาหารือกันใน
การจัดรายการ 
4.2  ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมและเปนผูนําผู
ตามที่ดี 

คุณลักษณะการกลาแสดงออก 
5.1  การกลาถามตอบเปนภาษาอังกฤษ พูด
บรรยายหนาชั้น และแสดงกิจกรรมหนาชั้น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
5.2  การอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับ
เพ่ือนและครู การสนทนาเปนภาษาอังกฤษกบั
ครู เพ่ือนหรือชาวตางประเทศ 

 
5.1  นักเรียนสามารถสนทนาและจัดทํารายการ
ทีวีหนาชั้นเรยีนได 
5.2  นักเรียนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัรายการ
ทีวีทีเ่พ่ือนออกมาแสดงหนาชั้น 
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ภาคผนวก ง 
 

รายละเอียด ผลการวิเคราะหขอมูล 
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ตารางการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 กอนการทดลองและหลงัการทดลอง 

 

กลุมที ่ ลําดับที ่
Pre-Test 

(40 คะแนน) 
Post-Test 

(40 คะแนน) ผลตางคะแนน ผลตางกําลังสอง 
1 1 27 31 4 16 
 2 31 37 6 36 
 3 25 28 3 9 
 4 32 38 6 36 
  5 33 37 4 16 
2 6 24 31 7 49 
 7 26 29 3 9 
 8 20 30 10 100 
 9 23 30 7 49 
  10 24 33 9 81 
3 11 28 35 7 49 
 12 24 33 9 81 
 13 17 21 4 16 
 14 27 33 6 36 
  15 21 30 9 81 
4 16 20 24 4 16 
 17 12 16 4 16 
 18 19 26 7 49 
 19 26 27 1 1 
  20 19 22 3 9 
5 21 22 24 2 4 
 22 26 32 6 36 
 23 25 33 8 64 
 24 27 38 11 121 
  25 27 35 8 64 
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กลุมที ่ ลําดับที ่ Pre-Test (40 ) Post-Test  (40 ) ผลตางคะแนน ผลตางกําลังสอง 
6 26 25 30 5 25 
 27 19 28 9 81 
 28 20 26 6 36 
 29 17 28 11 121 
  30 23 33 10 100 
7 31 26 29 3 9 
 32 8 12 4 16 
 33 12 18 6 36 
 34 16 26 10 100 
  35 21 27 6 36 
8 36 15 26 11 121 
 37 21 33 12 144 
 38 22 25 3 9 
 39 21 27 6 36 
  40 10 26 16 256 
9 41 20 21 1 1 
 42 16 22 6 36 
 43 11 15 4 16 
 44 16 25 9 81 
  45 11 19 8 64 

10 46 10 18 8 64 
 47 22 24 2 4 
 48 12 25 13 169 
 49 11 20 9 81 
  50 10 19 9 81 

รวม 1020 1355 335 2767 
เฉลี่ย 20.4 27.06     
S.D 6.325 6.228        T = 3.49 
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ภาคผนวก จ 
 

ภาพผลงานโครงงานตางๆ 
ภาพกิจกรรมตางๆ 
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ผลงานนักเรียนกอนทดลอง : โครงงานพจนานุกรมภาพ 
 
 

 
   

 
 
 
 
   
 
 
 
 
    

 
รูปกิจกรรมการแสดงนิทานเรื่อง “The Buddy Story” ของโครงงานที่ 1  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลงานโครงงานที่ 1 “Who am I” letter 
จดหมายปริศนา 
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                           ผลงานโครงงานที่ 2  "A Bookmark for your Buddy" 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

                                   
                                   ผลงานโครงงานที่ 3 "Our Housework Graph" 
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                                ผลงานโครงงานที่ 3 "Our Housework Graph" 
 
  

                          
    

                    
 

                   
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล       นางสาวสิริพร  ศรีสมวงษ 
วันเดือนปเกิด      7 กันยายน 2517 
สถานที่เกิด       กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน     71 / 11 ซอยสวนหลวง ถนนพัฒนาการ 20  
        สวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 10250 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ครูประจําวิชาภาษาอังกฤษ  
สถานที่ทํางานปจจุบัน    โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม   
ประวตัิการศึกษา       
พ.ศ. 2535       มัธยมศึกษาตอนปลาย 
        โรงเรียนราชวนิิตบางแกว 
พ.ศ. 2539       คบ.(ภาษาอังกฤษและจิตวทิยา) 
        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2543       ป.บัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ) 
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2549       ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ) 
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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