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จินตนา  ครองยุทธ และ ศิริพจน์ พรมหล่อ. การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 โรงเรียนบ้านแสงน้อย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1, 2562. 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  โดยใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน              
วิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80              
2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
วิชาประวัติศาสตร์  กลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5                   
โรงเรียนบ้านแสงน้อยอ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 16 คน ซึ่งผู้วิจัย
ใช้วิธี การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( )                  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติ ใช้วิธีของ Cronbach 
ความเที่ ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถาม                     
ความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) และใช้สถิติทดสอบแบบที   (t-test)                    
แบบ t-Dependent Sampling 
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สรุปผลการวิจัย  
 

 1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียน                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 83.19/82.81 
 2. นั ก เรียนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่  5  ที่ เรี ยนการจัดการเรียนรู้  แบบ โครงงาน               
วิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้น              
ความเป็นมาของท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (t = 11.682) โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.19                
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.31 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
33.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.09 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์               
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.64, 
S.D. = 0.55) โดยจ าแนกเป็นความพึงพอใจด้านเนื้อหาสาระ (  = 4.67, S.D. = 0.50) ด้านกิจกรรม
การ เรี ย น รู้  (   = 4.60, S.D. = 0.61) ด้ าน สื่ อก าร เรี ยน รู้  (   = 4.71, S.D. = 0.47) แ ล ะ                
ด้านการวัดและประเมินผล (  = 4.64, S.D. = 0.55) 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิธีการทางประวัติศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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JINTANA KRONGYUTH. THE STUDY USED HISTORICAL EVIDENCE TO IMPROVE 
HISTORICAL MATERIALISM TO IMPROVE THE ACADEMIC PERFORMANCE  OF FIFTH-
GARDE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS : BAN-SANGNOI SCHOOL, UBON 
RATCHATHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1, 2017. 
 

ABSTRACT 
 
 The study used historical evidence to improve historical materialism to 
improve the academic performance of fifth-grade elementary school students, Ban-
Sangnoi School, Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area office 1. The 
purpose is, has developed a history study overview on efficient 80/8 area 1, 5th 
grade students, glossy work, and primary education facilities at the Jewish Office of 
Education. Fifth-grade students will take a look at the organized history learning 
experience activities. Studied the satisfaction level of the fifth grade students this is 
to learn something like a history project. The sample used in this study is a fifth 
grader, Ban-Sangnoi School, Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area office 
1, 16 people. Use a method is purposive sampling. The tools used to collect are as 
follows. Project Management Plan, Test Learning Achievement, and satisfaction 
survey. The collected  data were analyzed by percentage, mean, standard deviation 
and T – Test. The records used to collect data are as follows. 
 
 The research findings were as follows : 
 
 1) The Development of the fifth grade student's history curriculum, Ban-
Sangnoi School, Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area office 1, 
Efficiency  83.19/82.81 2) Test Learning Achievement, The bronze result of the latter 
period is 0.01 (t=116821) as the highest level of statistical study. 3) The Students are 
satisfied with state educational institutions, history subjects, first-class educational 
institutions and regional searches (  = 4.64, S.D. = 0.55)  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  โดยใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านแสงน้อย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
เพราะได้รับความอนุเคราะห์ และเมตตาอย่างยิ่งจาก ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดร.อมรรัตน์  พันธ์งาม อาจารย์            
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ดร.นิรมิตร  ชาวระนอง อาจารย์ประจ า                    
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสลิลโรจน์ บุญตาราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านดินด าค าไฮ (หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) และ ดร.ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ที่กรุณาเป็นเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ               
ของเครื่องมือ และให้ข้อเสนอแนะในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณ ดร.ศิริพจน์ พรมหล่อ ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านแสงน้อย ที่เห็นความส าคัญของการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล  

 กราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยอบรมสั่งสอนให้ก าลังใจ ช่วยเหลือสนับสนุน                
ในทุก ๆ ด้าน  
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
 
 โลกในยุคปัจจุบันและอนาคต  คนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นทุนที่ส าคัญที่สุด               
และคนที่มีความรู้มีการพัฒนาที่ดีแล้ว ย่อมเป็นฐานส าคัญในการปฏิบัติการกิจขององค์กร การให้
ความส าคัญในการพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด การศึกษาถือเป็นรากฐานที่ส าคัญในการ
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อีกทั้งช่วยพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ 
นับตั้งแต่การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตการพัฒนาศักยภาพ  และขีดความสามารถในการที่จะ
ด ารงชีพ และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข การศึกษาจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะน าคนไทย และ
สังคมไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างมั่นคงและรู้ทันโลก ให้คนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ 
พัฒนาสังคมตนเอง ครอบครัว และบ้านเมืองได้ด้วยการฝึกให้เป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานที่ดี รู้จักคิด รู้จัก 
ปรับตัว รู้จักแก้ปัญหา มีทักษะในการท างาน รู้จักพัฒนามีค่านิยมที่ดี การจัดการศึกษาจึงต้อง            
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 หมวด 1 มาตรา 7 
ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา และมีหลักการที่ส าคัญ คือในกระบวนการจัดการเรียนรู้     
ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องที่จะรักษาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยพร้อม ๆ ไป
กับความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถ            
ในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและในหมวด 1 มาตรา 23 กล่าวว่า การจัดการศึกษาทั่วไปในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาไทย ดังนั้นการจัดการศึกษาไม่สามารถแปลกแยก
ไปจากท้องถิ่น การศึกษาต้องน าเอาประเด็นในท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือท าให้เด็กเกิดความภูมิใจในรากเหง้าของตน  สามารถท าให้เด็กที่จบการศึกษาออกไปมีความ
รับผิดชอบและมีความสามารถที่จะสร้างสรรค์สังคมได้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการศึกษาจะต้อง
ร่วมมือสร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยหลักสูตรในปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้ท้องถิ่น               
เป็นอย่างมาก ในการประยุกต์ใช้ตามความสนใจและความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ (นิคม ชมภูหลง. 
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2545 : 85) และการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ช่วยให้มนุษย์รู้จักตัวเอง ท าให้รู้บางสิ่งบางอย่าง
เกี่ยวกับขอบเขตของตน ขณะเดียวกันก็รู้ เกี่ยวกับขอบเขตของคนอ่ืน กล่าวคือช่วยให้มนุษย์รู้จัก              
และเข้าใจตัวเองมากขึ้น รวมทั้งเข้าใจสังคมของมนุษย์โดยส่วนรวม  ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิด                
ความเข้าใจในมรดก วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ความรู้ ความคิดอ่านกว้างขวาง ทันเหตุการณ์ ทันสมัย 
ทันคน และสามารถเข้าใจคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ในสมัยของตนได้ ประวัติศาสตร์ช่วยเสริมสร้างให้เกิด                
ความระมัดระวัง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกฝนความอดทน ความสุขุมรอบคอบ ความสามารถ               
ในการวินิจฉัย และมีความละเอียดเพียงพอที่ จะเข้าใจปัญหาสลับ ซับซ้อน  ประวัติศาสตร์                    
เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มนุษย์สามารถน ามาเป็นบทเรียน ให้แก่ปัจจุบัน โดยบทเรียนประวัติศาสตร์ 
อาจใช้เป็นประสบการณ์พ้ืนฐานการตัดสินใจ เหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออนาคต 
และประยุกต์ใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหา และวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม 
คุณธรรม ทั้งนี้เพ่ือสันติสุขและพัฒนาการของสังคมมนุษย์เอง ประวัติศาสตร์สอนให้คนรู้จักคิดเป็น                 
ไม่หลงเชื่อสิ่งใดง่าย ๆ โดยมิได้ไตร่ตรองพิจารณาให้ ถี่ถ้วนเสียก่อน  และประวัติศาสตร์ของชาติ             
ย่อมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ในตระกูล และในความ เป็นชาติประเทศ ซึ่งก่อให้เกิด
ความรักชาติและช่วยกันรักษาชาติบ้านเมืองให้คงอยู่ ทั้งก้าวไปสู่ความเจริญ 
 การสอนแบบกิจกรรมโครงงานเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษาส ารวจ  ค้นคว้าทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น                 
โดยครูเป็นผู้คอยกระตุ้นแนะน าและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ช่วยให้ผู้เรียนได้น าความรู้ในชั้นเรียน
บูรณาการกับกิจกรรมที่ควรจะกระท าโครงงานเป็นการสอนให้ผู้เรียนรู้จักวิธีท าโครงการวิ จัยเล็ก ๆ 
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพระเบียบวิธีด าเนินการ               
เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์หลักของการสอนโครงงานต้องกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักสังเกต 
รู้จักตั้งค าถาม รู้จักสมมุติฐาน รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือตอบค าถามที่ตนเองอยากรู้ 
สามารถสรุปและท าความเข้าใจกับสิ่งที่ค้นพบ โครงงานอาจจะท าในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 
การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกสิ่งที่จะศึกษาหรือโครงการที่สนใจท า 
(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2544 : 2) ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในรูปของโครงงาน เป็นการบูรณาการ 
ความรู้  ทักษะ  คุณ ธรรม  จริยธรรมและค่ านิ ยมที่ ได้ จากการเรียนรู้มาก าหนดโครงงาน                      
และการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในตัวผู้เรียน (สมชัย โกมล และอุบลรัตน์ ขลิบเงิน. 2543 : 
38) การเรียนการสอนที่จะน าไปสู่ความส าเร็จความแนวปฏิรูปการเรียนรู้นั้นจึงจ าเป็นที่ครูผู้สอน                 
ต้องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีการสอนให้หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
โดยเฉพาะเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา คือ การสอนให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหานั้นเอง ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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มุ่งเน้นที่การปฏิบัติจริงมุ่งเน้นการเรียนรู้ โดยผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้แบบโครงงาน               
จะช่วยฝึกทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในด้านการคิดอย่างมีระบบรู้จักแสวงหาความรู้              
จากแหล่งการเรียนรู้ จากแหล่งการเรียนที่หลากหลาย มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะ                
การตั้งค าถามและรู้จักวิธีการแสวงหาค าตอบ มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ตลอดจนรู้จักคิดตัดสินใจในการสร้างทางเลือก อย่างมีเหตุผล หลักการส าคัญของการเรียนรู้            
แบบโครงงาน ได้แก่ ผู้เรียนได้เลือกเรื่อง ประเด็นหรือปัญหาที่ต้องการศึกษาได้ด้วยตนเอง ผู้เรียน
สามารถเลือกวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียน
รู้จักบูรณาการทักษะประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่ในสภาพ แวดล้อมเพ่ือสร้างองค์ความรู้  ผู้เรียนรู้จัก
สร้างข้อค าถาม แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง ผู้เรียนรู้จักสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนรู้จักการ
แลกเปลี่ ยนการเรียนรู้กับผู้ อ่ืน  และผู้ เรียนสามารถน าค าตอบหรือองค์ความรู้ที่ ได้ ไปใช้                       
ในชีวิตประจ าวันได้จริง (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2545 : 208) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้ วิจัยได้ตระหนักและสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้           
แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อันจะเป็นแนวทางแก่ครูผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
 1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  ของนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 
อ าเภอ เขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มีต่อการจัด           
การเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ 
 



4 

 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
 
 นัก เรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ เรียนด้ วยการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน                
วิชาประวัติศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)                      
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลการวิจัย มีดังนี้ 
  1) ครูวิธีการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ผ่านการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project method)  
  2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
  3) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างจิตส านึกให้เยาวชนได้รู้จักรัก และหวงแหน ท้องถิ่นของตนเอง 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา          
ปีที่ 5 สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  
โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มคละความสามารถ คละนักเรียนชายและนักเรียนหญิง สมาชิกในกลุ่ม           
ต้องช่วยเหลือกันเพ่ือให้เกิดพัฒนาการทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และทักษะด้านสังคม ซึ่งผู้สอน             
ได้ท าการวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น จ านวน 9 แผน และ           
การปฐมนิเทศก่อนเรียน จ านวน 1 ชั่วโมง ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 14 ชั่วโมง ดังนี้ 
   1) วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
   2) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
   3) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาท้องถิ่น 
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   4) การน าเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นโดยอ้างอิงจากหลักฐาน (1) – ความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับโครงงาน 
   5) การน าเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นโดยอ้างอิงจากหลักฐาน (2) 
   6) การตั้งค าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล – การเขียนเค้าโครงของ
โครงงาน 
   7) การตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล – การปฏิบัติและการเขียน
รายงานโครงงาน 
   8) ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น (1) 
   9) ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น (2) – การแสดงผลงาน
โครงงาน 
  2. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน                
บ้านแสงน้อยอ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 16 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธี  
การเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยใช้เวลาในจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอนจ านวน 14 ชั่วโมง ตามกระบวนการด าเนินงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ 
kemmis & Mc Taggart (1988 : 11) ประกอบด้วยกิจกรรมการวิจัยที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
1. การวางแผน (planning) มีนาคม 2561 – พฤษภาคม 2561 
2. ลงมือปฏิบัติตามแผน (action) มิถุนายน 2561 – สิงหาคม 2561 
3. การสังเกตการณ์ (Observation) กันยายน 2561 
4. การสะท้อนกลับ (Reflection) ตุลาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561 

 

 4. ตัวแปรที่ศึกษา 
                   4.1 ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
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  4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัด         
การเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ทฤษฎี  หลักการ และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น          
เพ่ือน ามาพัฒนาและสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  เพ่ือจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน                   
วิชาประวัติศาสตร์  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5                 
ซึ่งมีรายละเอียดของกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน หมายถึง การสอนที่เน้นความส าคัญที่ตัวผู้เรียน ผู้เรียน
จะเป็นผู้เลือกหรือก าหนดงานหรือโครงงานที่จะปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้เรียนจะวางแผนปฏิบัติงาน            
ด้วยตนเอง ด าเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งประเมินผลงานที่ตนเองปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือฝึกความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีข้ันตอนดังนี ้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    
 
 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
   1. การเตรียมความพร้อม  
   2. การคิดและเลือกหัวข้อ  
   3. การเขียนเค้าโครง  
   4. การปฏิบัติโครงงาน  
   5. การน าเสนอโครงงาน  
    
 
   
 



7 

 

  1. การเตรียมความพร้อม ครูเตรียมมอบหมายโครงงานโดยระบุในแผนการสอน        
ในชั้นเรียนครูก าหนดขอบเขตของโครงงานอย่างกว้าง ๆ ให้สอดคล้องกับรายวิชาหรือความถนัด             
ของนักเรียน และเตรียมแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลตัวอย่าง เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม สามารถใช้เว็บไซต์ หรือ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และการก าหนดการด าเนินโครงการได้     
  2. การคิดและเลือกหัวข้อ นักเรียนเป็นผู้สร้างทางเลือกในการออกแบบโครงงานเอง           
เพ่ือเปิดโอกาสให้รู้จักการค้นคว้าและสร้างสรรค์ความรู้เชิงนวัตกรรม ครูให้ผู้เรียนทบทวนเอกสาร                  
ที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกหัวข้อ การท างานเป็นทีม  กระตุ้นให้เกิดทักษะการคิด            
เชิงวิพากษ์  ทักษะการสื่อสาร และทักษะการสร้างความร่วมมือ   
  3. การเขียนเค้าโครง การเขียนเค้าโครงของโครงงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจในการ
ท างาน อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการด าเนินงาน ท าให้ไม่สับสนวุ่นวาย โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้อง
ช่วยกันคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะปฏิบัติการสิ่งใดบ้าง ก าหนดกิจกรรมโครงงาน รวมทั้งระยะเวลา วัสดุ
อุปกรณ์หรือสิ่งของต่าง ๆ ตามความจ าเป็นที่ช่วยให้โครงงานได้รับความส าเร็จ ท าให้สามารถปฏิบัติ
โครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
  4. การปฏิบัติโครงงาน เป็นขั้นลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ระบุไว้ โดยปฏิบัติ            
ตามแผน การด าเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจากแผนงานที่วางไว้ในตอนแรกบ้างแต่อยู่
ภายใต้การดูแลก ากับ ติดตาม และแนะน าอย่างใกล้ชิดของครูที่ปรึกษา ค านึงถึงความปลอดภัย       
ในการท างาน ตลอดจนค านึงถึงสภาพแวดล้อม มีการบันทึกผลการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงงานต่อผู้สอน เมื่อด าเนินการท าโครงงานจนครบขั้นตอน ได้ข้อมูล ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งแปลผล และสรุปผลแล้วงานขั้นตอนต่อไป คือ การเขียนรายงานโครงงาน 
เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ลักษณะการเขียนจะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น รัดกุม 
และสรุปได้ชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นส าคัญของโครงงาน เพ่ือให้คนอ่ืน ๆ ได้เข้าใจ
ถึงแนวความคิด วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุป     
ผลของการศึกษาตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ที่ได้จากโครงงาน  
  5. การน าเสนอโครงงาน  การน าเสนอโครงงานหรือการจัดแสดงผลงาน                   
เป็นขั้นสุดท้ายและมีความส าคัญ เพราะเป็นการแสดงผลิตผลของงานเป็นการแสดงความคิด  และ
ความพยายามทั้งหมดที่ผู้ท าโครงงานได้ทุ่มเทลงไป เป็นวิธีการที่จะท าให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้ าใจถึง
ผลงานนั้น ๆ เป็นการแสดงผลิตผลของความคิดและการปฏิบัติการทั้ งหมดที่ผู้ท าโครงงาน               
ได้ทุ่มเวลาไป และเป็นวิธีการที่จะท าให้ ผู้อื่นรับรู้ และเข้าใจถึงผลงานนั้น การแสดงผลงานนั้นอาจท า
ได้หลายรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การแสดงในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบาย           
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ด้วยค าพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไมมีการอธิบายประกอบ หรือในรูปของการรายงาน
ปากเปล่า  
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์                  
ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์   หน่วยการเรียนรู้ที่  1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  
 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน             
วิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ซึ่ งวัด ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนที่ ผู้ วิจั ยสร้างขึ้น  โดยมีลั กษณะเป็น                     
มาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ           
น้อยที่สุด  
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง            
จ านวน 16 คน 
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บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  โดยใช้

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนบ้านแสงน้อย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545             

กับความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 

 2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3. หลักการและแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ 

  3.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ 

  3.2 ความส าคัญในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ 

  3.3 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  3.4 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ 

  3.5 หลักเกณฑ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 

  3.6 วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 

 4. วิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

  4.1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

  4.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

 5. แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 6. แผนการจัดการเรียนรู้ 

 7. ความพึงพอใจ 

 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1. แนวคิดเรื่องแหล่งเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

   ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 กับความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 

 

 ปัจจุบันเป็นการสอนที่เน้นกระบวนการวิชาการที่มีบทบาทและความส าคัญยิ่งในการ           

ให้การศึกษาแก่เด็ก เพราะอันที่จริงการสอนก็คือการจัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่า 

มีความถูกต้อง เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตในสังคม ดังนั้นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่ งเรียนรู้ ในชุมชน  ด้วยวิธีการประวัติศาสตร์และหลักฐาน                      

ทางประวัติศาสตร์ จะสามารถเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม 

โดยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดนิสัยใฝ่รู้  และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต                 

ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 

(2545 : 5-14) ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย และได้ให้ความส าคัญในเรื่อง

เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ ซึ่งระบุไว้หลายมาตรา ดังนี้ 

  มาตรา 7 รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง       

อย่างต่อเนื่อง 

  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน 

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

  มาตรา 23 จัดการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ เช่น 

ความรู้เกี่ยวกับตนเอง สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา ภูมิปัญญาไทย

คณิตศาสตร์ และภาษา เป็นต้น 

  มาตรา 24 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัด

ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้

ท าได ้คิดเป็น และท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ

อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 

ในทุกวิชา จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด 

การเรียนรู้ และมีความรอบรู้ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ 

  มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทุกรูปแบบ ได้แก ่ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
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อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้

อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

  มาตรา 29 สถานศึกษาร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน            

โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้

ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาและความต้องการ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ .2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ .ศ .2545                

ได้น ามาสู่การปฏิรูปการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัด

เนื้อหาสาระและกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล และ

ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  จากสาระของแนวการจัดการศึกษาที่ปรากฏ          

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สามารถวิเคราะห์เป็นประเด็นส าคัญที่เก่ียวกับการใช้ 

แหล่งเรียนรู้ได้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542 : 7-15) 

  1. การเรียนรู้โดยสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การเรียนที่เป็นกระบวนการ

สร้างประสบการณ์และสิ่งของต่าง ๆ ให้มีความหมายต่อตนเองจากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยใช้

กระบวนการคิดและแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนได้ค้นพบข้อความรู้และ

ประสบการณ์ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ จัดโอกาส จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและ              

แหล่งวิทยาการให้เอื้อต่อการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ 

  2. การเรียนรู้เป็นเรื่องของตนเอง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเรียนรู้

เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจของตนเอง  การรับรู้และตระหนักในตนเอง

สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมท่ีดีงาม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 

มีความเพียรพยายามในการท าความดีอย่างไม่ย่อท้อ การเสริมสร้างลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ

ความดีงามในตนเอง การเรียนรู้เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะ

แวดล้อม การตระหนักถึงคุณค่า และพัฒนาคุณภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  3. การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ มี 2 ลักษณะ 

ได้แก่  

   1) การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต หมายถึง การเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียน

มีทักษะชีวิตที่ส าคัญและจ าเป็นในด้านการรู้จักวิเคราะห์วิจารณ์  มีความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักรู้    

ในตน 
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เห็นใจผู้อ่ืน ภาคภูมิในตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร ตัดสินใจและ

แก้ปัญหา และจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

   2) การเรียนรู้ที่มุ่ งพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ  หมายถึง การเรียนรู้          

เพ่ือค้นพบและใช้ศักยภาพของตนเพ่ือเตรียมตัวประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง รู้จักเลือก

ประกอบอาชีพสุจริต 

  4. การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา โดยเน้นประสบการณ์            

และการฝึกปฏิบัติ หมายถึง การใช้ทักษะและการคิดเพ่ือค้นหาค าตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัย

ประสบการณ์และการปฏิบัติจริง เพ่ือให้สามารถเผชิญกับปัญหาและจัดการกับภาวะต่าง ๆ ได้                  

อย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

  5. การเรียนรู้ โดยผสมผสานความรู้  คุณ ธรรม  ค่ านิ ยม  และคุณ ลักษณ ะ                      

อันพึงประสงค์ หมายถึง การเรียนรู้ที่มุ่งให้มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง                

ด้านจิตใจ บุคลิกภาพ และลักษณะนิสัย 

  6. การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาประชาธิปไตย หมายถึง การเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 

ความเสมอภาค และการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน การเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนโดยค านึงถึง

ความคิดเห็นและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

  7. การเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือให้เกิด 

การเรียนรู้ความเข้าใจ  และความตระหนักในคุณค่าของความรู้ต่าง  ๆ ที่ได้คิดค้นและสั่งสม

ประสบการณ์โดยภูมิปัญญาไทย  ตลอดจนมีความรัก ชื่นชมและหวงแหนในคุณค่าของศิลปะ        

วัฒนธรรมไทย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและสืบสานให้ยั่งยืนตลอดจนเชื่อมโยงให้สู่สากล 

  8. การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การศึกษารวบรวมข้อมูล           

เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สรุปผล เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

  9. การเรียนรู้โดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน หมายถึง การที่ครอบครัว 

ชุมชนและสถานศึกษามีบทบาทร่วมกันในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  เพ่ือให้เรียนรู้ได้

อย่างเต็มศักยภาพ 

  10. การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณภาพ 

คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้เรียนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้หรือไม่ 

 กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญที่สุด หมายถึง การก าหนดจุดมุ่งหมาย สาระกิจกรรม 

แหล่งเรียนรู้ สื่อการสอน  และการวัดผลประเมินผล  ที่มุ่งพัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ให้ เกิด
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ประสบการณ์เรียนรู้เต็มความสามารถสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของ

ผู้เรียน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษา 2543 : 20) กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียน       

เป็นส าคัญ คือ การที่ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม 

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทุกอย่างของโรงเรียนของชุมชนให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้ เรียน            

สามารถออกไปค้นหาความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเองได้ทุกเวลา การสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

บทบาทของครูย่อมเปลี่ยนไป ครูจะมีบทบาทเป็นผู้จัดเตรียมประสบการณ์ ให้ตรงกับความต้องการ

ความสนใจ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีปฏิสัมพันธ์  กับตัวนักเรียน โดยเด็ก

สามารถเรียนรู้ได้จากการศึกษาด้วยตนเอง เรียนรู้จากเพ่ือน ๆ เรียนรู้จากชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่หรือ

แม้แต่พ่อแม่ ญาติพ่ีน้องของตัวนักเรียน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน พระ ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ 

เป็นต้น และให้นักเรียนมีการพัฒนาพร้อม ๆ กัน 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 จากที่กล่าวในข้างต้น “แหล่งเรียนรู้” มีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษา เป็นขุมพลังให้ 

เกิดการขับเคลื่อนในสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคปฏิรูปการศึกษา  ค าถามก็คือ ครูจะด าเนินการให้           

“แหล่งเรียนรู้” เหล่านี้ มีบทบาทหน้าที่ และได้ท าหน้าที่เต็มตามศักยภาพเพ่ือสนองความต้องการ 

ของผู้ เรียนได้อย่างไร จึงจะสอดคล้องกับหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 การจัดการเรียนรู้ในพ้ืนที่สี่เหลี่ยม

ของห้องเรียนอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ การสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้            

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทุกเวลา การจัดให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบและหลากหลาย  อันเป็น

แนวทางปฏิบัติที่ส าคัญและจ าเป็นที่จะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาส าเร็จได้ ครูจะต้องปฏิรูปตนเอง

โดยปรับเปลี่ยนวิธีสอนที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางใช้แหล่งเรียนรู้มากข้ึน พร้อมทั้งแนะน าผู้เรียนให้รู้จัก

ใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ 

 

2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

    ศาสนาและวัฒนธรรม  

 

 หลักสูตรแกนกลางมุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคนซึ่งเป็นกาลังของชาติให้ เป็นมนุษย์ที่มี          

ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก      

ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ

พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต          
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โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม

ศักยภาพ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา  

ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ  

 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  กลุ่มสาระการเรียนรู้                   

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดารงชีวิตอย่างไร  

ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการ

ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 

กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น 

ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดี

ของประเทศชาติ และสังคมโลก  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน          

ในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถ              

ปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และ

ค่านิยมท่ีเหมาะสม โดยได้ก าหนดสาระต่าง ๆ ไว้ ดังนี้  

   1) ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนาหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติ         

ในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนา

ตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

   2) หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรม  และการดาเนินชี วิต  ระบบการเมือง            

การปกครองในสังคมปัจจุบัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ลักษณะและความส าคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ 

เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
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   3) เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  

การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

และการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

   4) ประวัติ ศ าสตร์  เวลาและยุ คสมั ยทางประวัติ ศาสตร์  วิธีก ารทาง

ประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรม

ที่ส าคัญของโลก  

   5) ภู มิศาสตร์  ลักษณ ะของโลกทางกายภาพ  ลักษณ ะทางกายภาพ                   

แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนที่และ

เครือ่งมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 2.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

   มาตรฐาน  ส  1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ  ความส าคัญ  ศาสดา หลักธรรม               

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ            

ตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

   มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารง

รักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  

  สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม  

   มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี                   

มีค่านิยม ที่ดีงาม และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 

สังคมโลกอย่างสันติสุข 

   มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น 

ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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  สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์  

   มาตรฐาน ส.3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ            

การบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ หลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

   มาตรฐาน ส.3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  

  สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์  

   มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  

   มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้าน

ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ 

วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น  

   มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย           

มีความรัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย  

  สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์  

   มาตรฐาน ส. 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์                  

ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ

ค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างประสิทธิภาพ  

   มาตรฐาน  ส  5.2 เข้ าใจปฏิสั ม พันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม                   

ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

3. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ 

 

 ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ที่กล่าวมานับว่าแหล่งการเรียนรู้  คือ สภาพแวดล้อม  

ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่จะช่วยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเป็นแหล่งที่จะท าให้ผู้สอนสามารถ

ออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ หรือได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างกลุ่มเพ่ือน ระหว่างครูกับผู้เรียน รวมทั้งเป็นแหล่งที่ผู้เรียน
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อาจอาศัยการสืบค้นของตนเอง  เพ่ือแสวงหาความรู้ เพ่ิม เติม  ปัจจุบันเมื่อแหล่งการเรียนรู้                    

เป็นที่กล่าวถึงในช่วงของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา ได้มีนักวิชาการและ

ผู้รู้หลายท่านได้รวบรวมหลักการและแนวคิดเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ไว้หลายประเด็น ดังนี้ 

 3.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ 

  แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติมีชื่อเรียกต่างกัน  เช่น แหล่งทรัพยากรชุมชน

แหล่งความรู้ท้องถิ่น  แหล่งวิชาการท้องถิ่น  แหล่งวิทยาการท้องถิ่น  แหล่งวิชาการในชุมชน                  

แหล่งความรู้ในชุมชน แหล่งวิทยาการในชุมชน หรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ เป็นต้น               

ซึ่งนักการศึกษาได้ให้ความหมายคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่  ซึ่ ง ดี สูงสว่าง (2546 : 13-14)                      

ได้รวบรวมไว้ดังนี้ 

  อรพิน เสียงหวาน (2542 : 12 อ้างถึงใน ดี สูงสว่าง 2546 : 13-14) ให้ความหมาย

ของค าว่า แหล่งวิชาการในท้องถิ่น หมายถึง บุคคลซึ่งได้แก่ บุคลากรที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น ประกอบ

อาชีพที่ประสบผลส าเร็จเป็นตัวอย่างบุคคลที่ควรได้รับการยกย่อง บุคคลที่บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์

ต่อสังคม บุคคลที่มีความช านาญ ปราชญ์ชาวบ้านและสถานที่ ได้แก่ วัตถุสิ่งของ วัด โรงงาน ร้านค้า 

บ้านเรือน ตลาด ก าแพง รั้ว สิ่งปฏิกูล กองขยะมูลฝอย บ่อน้ า หนองน้ า บึง คู แม่น้ า หน่วยงาน

เอกชน สถานที่ราชการ 

  ศรีสกุล วิบูลย์วงศรี (2544 : 15 อ้างถึงใน ดี สูงสว่าง 2546 : 13-14) ได้อธิบายว่า 

แหล่งทรัพยากรชุมชน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในท้องถิ่น สถานที่ วัตถุ

สิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในชุมชนที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์             

ต่อการจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียนสามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้ 

  ศักดิ์วิบูลย์ จันทราษี (2550 : 20) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ในชุมชนหมายถึงทุกสิ่ง          

ทุกอย่างที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งอาจเป็นสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในโรงเรียน และบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน                 

ที่เด็กสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ ประกอบด้วยบุคคล สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมในชุมชน 

ซึ่งสามารถน ามาจัดการเรียนการสอน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียนเอง 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2542 อ้างถึงใน ชุติมา ประภากุล 

2550 : 22) ได้ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่ง หรือที่รวม ซึ่งอาจเป็นสภาพ / สถานที่ 

หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วยข้อมู ลข่าวสาร  ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้                       

หรือกระบวนการเรียนการสอนที่มีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้สอน  
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หรือศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่มีก าหนดเวลาเรียนยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการ              

และความพร้อมของผู้เรียน 

  จากความหมายข้างต้น  สรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนและธรรมชาติ  คือ

สภาพแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  อาจเป็นสถานที่             

วัตถุสิ่งของ รวมถึงบุคคลทั้งหลายที่เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นแหล่งที่จะท าให้ผู้สอน

สามารถออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ หรือได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มเพ่ือน ระหว่างครูกับผู้เรียน ระหว่างวิทยากรประจ า

แหล่งการเรียนรู้กับครูและผู้ เรียน รวมทั้งเป็นแหล่งที่ผู้ เรียนอาจอาศัยการสืบค้นของตนเอง           

เพ่ือแสวงหาความรู้ เพ่ิมเติม  และสามารถน าไปเป็นส่วนหนึ่ งของการจัดกระบวนการเรียนรู้                    

เพ่ือการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้ 

 3.2 ความส าคัญในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ 

  แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ นับเป็นห้องเรียนที่กว้างใหญ่ส าหรับการเรียนรู้

ของคนในทุก ๆ ด้าน เพราะภายในชุมชนและธรรมชาติที่พวกเราอาศัยอยู่นั้น ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งพืช

สัตว์ หนองน้ า บึง ล าคลอง ภูเขา ป่าไม้ รวมถึงสถานที่ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น หรือแม้แต่ตัวมนุษย์เองนั้น

ก็สามารถท าหน้าที่เป็นเสมือนบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยให้ความรู้  บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้คนที่             

ผ่านไปมาได้เรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ดังเช่น ประเวศ วะสี (2543 อ้างถึงใน ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ และ

ดารณี  ค าวัจนัง 2545 : 20) ได้กล่าวว่า ในชุมชนมีผู้รู้ด้านต่าง ๆ มากมาย มากกว่าครูที่สอน             

ท่องหนังสือมากนัก ถ้าเปิดโรงเรียนสู่ชุมชนให้ทั้งครูและนักเรียนได้เรียนรู้จากครูในชุมชน  จะมีครู

มากมายหลากหลายเป็นครูที่รู้จริง ท าจริง จะท าให้การเรียนรู้เข้าไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริ ง           

การเรียนรู้จะสนุกไม่น่าเบื่อหน่าย ที่ส าคัญจะเป็นการปรับระบบคุณค่า เดิมการศึกษาของเราสอน     

ให้ดูถูกคนที่มีคุณค่าเหล่านี้ แต่เมื่อผู้รู้ในชุมชนเหล่านี้กลายเป็นครูก็จะเป็นการยกระดับคุณค่า      

ศักดิ์ศร ีและความภูมิใจของชุมชนอย่างแท้จริง เป็นการถกัทอทางสังคม 

  ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ที่เป็น

บุคคลในชุมชนท้องถิ่นของตนว่ามีคุณประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเยาวชน  และผู้คนทุกกลุ่มในชุมชน

เป็นอย่างมาก ผู้บริหารและครูจ าเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างออกสู่ชุมชน ดังนั้นในการ

จัดการศึกษาครูผู้สอนจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายรอบด้าน

มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสใช้หรือศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ ที่มีอยู่          
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ในชุมชนของสถานศึกษา นอกจากนี้นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง คุณค่าจากการใช้ทรัพยากร

ชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ดังนี้ 

  พนิจดา วีระชาติ (2542 : 18 อ้างถึงใน ดี สูงสว่าง 2546 : 13-14) ได้อธิบายการน า

ทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนว่า 

   1) ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริง

สภาพแวดล้อมที่เป็นจริงท าให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพที่แท้จริง คิดพิจารณาหาเหตุผลตัดสินใจจากสภาพ      

ที่เป็นจริงท าให้ผู้เรียนตระหนักและสนใจสิ่งแวดล้อมของตนยิ่งขึ้น 

   2) ท าให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจชุมชนของตน มีความรัก ความภาคภูมิใจในชุมชน

ของตนมีความต้องการและให้ความร่วมมือที่จะท าให้ชุมชนของตนมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

   3) ท าให้ ผู้ เรียนเห็นคุณค่าและเข้าใจสิ่ งแวดล้อมของตน  รู้จักปรับตน               

ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น และในเวลาเดียวกันท าให้ผู้เรียนรู้จักปรับปรุงส่งเสริมสิ่ งแวดล้อม          

ให้เหมาะสมมีคุณค่าต่อไปอีกด้วย 

   4) ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพชีวิตที่เป็นจริง เข้าใจอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

ได้จากการศึกษา ชีวิตและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในชุมชนของตนเอง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะมีค่ายิ่ง           

ต่อการปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของตนให้มีค่าและเหมาะสมในการด ารงชีวิตที่ดี 

   5) ท าให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ท าให้เป็น

ผลดีต่อการด าเนินชีวิตอยู่ในชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั้น 

   6) ท าให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ และการศึกษายิ่งขึ้น เนื่องจาก

การเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นจริง ชีวิตจริง ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจและน าสิ่งที่เรียนมาใช้ประโยชน์           

ในชีวิตได้ 

   7) การเรียนรู้จากทรัพยากรต่าง ๆ นั้นหาได้ง่าย เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว          

ในชุมชนเพียงแต่โรงเรียนจะต้องศึกษา ส ารวจ ท าความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น 

   8) ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา เนื่องจากสิ่งที่ใช้มีอยู่แล้วในชุมชน 

   9) ท าให้ชุมชนมีความตื่นตัวในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรม หรือด้านอ่ืนใดก็ตามที่โรงเรียนก่อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น  เนื่องจากสิ่งที่เรียนนั้นสัมพันธ์

เกี่ยวข้องโดยตรงกับชุมชน 

   10) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจะด าเนินไปได้อย่างดี  เนื่องจาก 

ต่างฝ่ายต่างเห็นประโยชน์ และก่อประโยชน์แก่นักเรียน 
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   11) ปลูกฝังและส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้เรียนและชุมชนได้ 

  ศรีสกุล วิบูลย์วงศรี (2544 : 28 อ้างถึงใน ดี สูงสว่าง 2546 : 13-14) กล่าวถึง

ความส าคัญของแหล่งทรัพยากรชุมชนที่มีต่อการเรียนการสอนว่า  แหล่งทรัพยากรชุมชนนั้น           

มีความส าคัญต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจสภาพ

ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ได้อย่างแท้จริง และเป็นการได้รับประสบการณ์ตรงการที่โรงเรียนจะใช้ทรัพยากร

ของชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้ดีนั้น  โรงเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ทรัพยากรของชุมชนอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านแหล่งทรัพยากรและรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรนั้น ๆ 

โรงเรียนยิ่งมีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรมากเพียงใด ก็ยิ่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการศึกษา

ได้มากยิ่งขึ้นเพียงนั้น 

  เชฟ เวอ ร์  (Shaver 1991 อ้ างถึ ง ใน  พวงรัตน์  วิท ยตมาภ รณ์  2541 : 43)               

ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้แหล่งความรู้ชุมชนว่า ชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าในการสอน 

การใช้แหล่งความรู้ ชุมชนมาประกอบการเรียนการสอน เป็นการดึงดูดความสนใจของนักเรียน            

ช่วยให้การเรียนของเด็กได้ผลดี เด็กได้เรียนจากของจริง ท าให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น   

  กล่าวโดยสรุป คือ การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาตินั้นมีความส าคัญต่อ 

การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะการได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและ

ธรรมชาตินั้น จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน

เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เรียนได้รับความรู้เพ่ิมเติม ควบคู่กับการฝึกความสามารถในการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น

การสังเกต การตั้งค าถาม การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งความรู้ความเข้าใจ รวมถึงความสามารถที่ผู้เรียน

ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้นั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์               

ในชีวิตประจ าวันได้ ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความรู้และความ สามารถที่ตนได้เรียนรู้ส่งผลให้

ผู้เรียนเกิดความรัก และความเพลิดเพลินในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 

 3.3 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  นิพนธ์ ศุขปรีดี (2539 อ้างถึงใน ดี สูงสว่าง 2546 : 17-18) ได้เสนอแหล่งความรู้         

ในชุมชนที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถจัดแบ่งประเภทต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

   1) แหล่งความรู้ประเภทท้องถิ่น หมายถึงวัสดุหรืออุปกรณ์ที่หาง่ายในท้องถิ่นที่

ครูและผู้เรียนสามารถน ามาดัดแปลงใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้  เช่น ใบไม้ กระดาษ ก้อนหิน

ดิน แร่ เปลือกหอย ต้นกก เศษไม ้และเหรียญโบราณ เป็นต้น 
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   2) แหล่งความรู้ประเภทบุคคล หมายถึง บุคลากรในท้องถิ่นที่ครูผู้สอนและ

ผู้เรียนสามารถเชิญมาให้ความรู้ในโรงเรียน หรือออกไปพบปะ พูดคุย สัมภาษณ์ได้ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน

ก านัน นายอ าเภอ ต ารวจ ทหาร นายกสมาคม พระสงฆ์ พ่อค้าแม่ค้า พนักงานไฟฟ้า แพทย์                

และเจ้าพนักงานอ าเภอ เป็นต้น 

   3) แหล่งความรู้ประเภทสถานที่ หมายถึง อาคาร บริเวณก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุ

อุปกรณ์ในท้องถิ่นที่ครูและผู้เรียนสามารถออกไปศึกษาหาความรู้  ให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ตรงกับ

เป้าหมายของการเรียนการสอนได้ เช่น ส านักงานไปรษณีย์ โรงไฟฟ้า โรงประปา ที่ว่าการอ าเภอ  

ค่ายทหาร วัด สถานีต ารวจ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม สวน ไร่นา แม่น้ า และภูเขา 

เป็นต้น 

   4) แหล่งความรู้เฉพาะกิจ หมายถึง แหล่งความรู้ที่ เป็นกิจกรรมของชุมชน            

ในท้องถิ่นที่จัดขึ้นในเวลาและโอกาสที่เหมาะสม ผู้เรียนและครูสามารถท่ีจะออกไปศึกษาได้จากชุมชน 

เช่น วันปิยมหาราช วันสงกรานต์ งานวันขึ้นปีใหม่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา 

และกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาอิสลาม หรือประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบมาของท้องถิ่น เป็นต้น 

  ปรีชา มาละวรรณโณ (2545 : 17) ได้แบ่งประเภทของสื่อที่เป็นแหล่งทรัพยากร            

ในชุมชน (Community Resources) ไว้ดังนี้ 

   1) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีข้อมูลข่าวสารความรู้ซึ่งอยู่ใน

โรงเรียนในการจัดและพัฒนาแหล่งความรู้ของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับศักยภาพ         

ของโรงเรียน แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาแหล่งเรียนรู้จะเกิดประสิทธิผล  เมื่อนักเรียนเข้าไปศึกษา          

หาความรู้ ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการเรียน          

การสอนวิชาต่าง ๆ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง แหล่งธรรมชาติในโรงเรียน สวนต่าง ๆ ในโรงเรียน 

เป็นต้น 

   2) แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนและวิถีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีข้อมูลข่าวสาร

ความรู้ซึ่งอยู่ภายนอกโรงเรียนและวิถีชีวิตชุมชน  ในการจัดให้นักเรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้ต้องมี 

การประสานความร่วมมือ และมีเป้าหมายในการใช้บริการที่ชัดเจน ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

และในวิถีชีวิต ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ สถานที่ราชการ แหล่งธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

  จากที่กล่าวมาข้างต้นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้น สามารถ       

แบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์  เช่น แหล่งเรียนรู้ตามสภาพภูมิศาสตร์ที่สามารถจ าแนก              
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แหล่งเรียนรู้ได้ตามสถานที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้นั้น ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเมือง และแหล่งเรียนรู้

ในท้องถิ่น ถ้าแบ่งตามลักษณะของแหล่งเรียนรู้นั้น สามารถแบ่งได้เป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทท้องถิ่น 

แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่ และแหล่งเรียนรู้เฉพาะกิจ นอกจากนี้           

ยังสามารถแบ่งโดยใช้ชนิดของแหล่งเรียนรู้ เป็นเกณฑ์  ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ที่ เป็นทรัพยากร           

ทางธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรทางสังคม 

 3.4 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ 

  การศึกษาค้นคว้าในนี้ให้ความส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

ที่ผู้ศึกษาเห็นความส าคัญว่า ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากที่ผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้อง

กับ สุมน อมรวิวัฒน์ (2545 : 2-5) ที่กล่าวไว้ว่า กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและ

ธรรมชาตินั้น เป็นแนวทางหนึ่งที่โรงเรียนสามารถปฏิบัติได้ทันที  คือ จัดกระบวนการเรียนรู้จาก          

แหล่งเรียนรู้ของชุมชนและธรรมชาติ เป็นการเก็บเกี่ยวความรู้จากสิ่งรอบ ๆ ตัวที่ถือเป็นขุมทรัพย์

มหาศาลที่เราสามารถค้นพบความรู้ได้อย่างไม่มีหมดสิ้น จากการพิจารณารายละเอียดของความรู้           

ที่สามารถเรียนรู้จากชุมชนและธรรมชาตินั้น 

  สุมน อมรวิวัฒน์ (2545 : 10) ได้กล่าวถึง หลักการพ้ืนฐานความคิดในการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้ที่ขยายวงกว้างออกสู่ชุมชนและธรรมชาติไว้ ดังต่อไปนี้ 

   1) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคนในทุกสถานที่ ทุกเวลา 

   2) แหล่งเรียนรู้ของชุมชนมีอยู่มากมาย ทั้งที่เป็นองค์กรจัดตั้ง สถาบันในชุมชน 

วิถีชีวิตการท ามาหากิน ประเพณ ีพิธีกรรม และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

   3) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ  เป็นกระบวนการที่มี

ความสุขสร้างสรรค์ความคิด และประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าจากสาระในข้างต้น สามารถสรุปแนวคิด

เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาตินั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

นอกห้องเรียน ได้ลองสัมผัสและศึกษาเรียนรู้ความรู้ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ  สังคม ชุมชน 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ตรงต่อการด ารงชีวิต            

ได้เรียนรู้ และค้นพบข้อความรู้ที่นอกเหนือจากในหนังสือและต าราเรียน  ในขณะเดียวกันผู้สอน                

ก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับผู้เรียนด้วย เป็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ได้ฝึกความคิด

และจินตนาการที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
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 3.5 หลักเกณฑ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 

  การน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น  ย่อมท าให้ผู้ เรียน                

เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น แต่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใด 

แตกต่างจากการเรียนรู้ที่ เกิดจากการสอนแบบปกติที่จัดในชั้นเรียนเพียงใดนั้น  นั่นขึ้นอยู่กับ           

ความเหมาะสมของเกณฑ์ในการคัดเลือกและพิจารณาแหล่งเรียนรู้  รวมถึงขั้นตอนการเตรียมการ

ส าหรับใช้แหล่งเรียนรู้ที่ครูผู้สอน ผู้ซึ่งท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ที่น าแหล่งเรียนรู้เข้ามาเกี่ยวข้อง  

  นิพนธ์ ศุขปรีดี (2539 อ้างถึงใน ดี สูงสว่าง 2546 : 20-21) ได้สรุปหลักเกณฑ์         

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่สามารถน าผู้ เรียนไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  คือ 

หลักเกณฑ์การเลือกใช้แหล่งความรู้ในชุมชนในการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบทเรียน 

ควรพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ 

   1) สิ่งที่ควรค านึงในการเลือกสื่อการสอนชุมชน 

    1.1 สื่อการสอนในชุมชนที่เลือกมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนนั้น 

เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนมากที่สุด สื่อช่วยสร้างสถานการณ์การเรียนการสอน 

ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วที่สุด 

    1.2 เลือกสื่อการสอนในชุมชนที่เหมาะสมกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 

ซึ่งจะท าให้การถ่ายโยงความรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และยังช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้          

อย่างต่อเนื่องกับประสบการณ์เดิม 

    1.3 ควรเลือกสื่อการสอนในชุมชนให้ตรงกับความเหมาะสม  และ          

ความพร้อมของผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น 

    1.4 การเลือกสื่อการสอนในชุมชน  จะต้องเลือกสื่อการสอนในชุมชน             

ที่ประหยัดทรัพยากร 

   2) ขั้นตอนการพิจารณาเลือกสื่อการสอนในชุมชน 

    2.1 เลือกสื่อการสอนในชุมชนจากรายการที่โรงเรียน หรือศูนย์สื่อการสอน

ของกลุ่มโรงเรียนได้รวบรวมไว้ 

    2.2 ส ารวจข้อมูลต่าง ๆ ที่จะน ามาพิจารณาประกอบการใช้แหล่งสื่อ           

การสอน 

    2.3 เลือกรูปแบบของสื่อการสอนให้เหมาะสมที่สุด 
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    2.4 ตัดสินใจเลือกสื่อการสอนชุมชนที่เหมาะสมที่สุด  เพ่ือที่จะได้แหล่ง        

ของสื่อการสอนชุมชนที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับการเรียนการสอนที่สุด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ครูต้อง

เลือกแหล่งเรียนรู้ให้ตรงกับเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่ก าหนดให้เรียน ตลอดจนจัดให้เหมาะสมกับระดับ

ความรู้ความสามารถทางสติปัญญาและความเข้าใจของเด็กแต่ละวัย  ซึ่งในแต่ละชั้นในแต่ละชุมชน

หรือท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกัน  

  วชิระ อินทร์อุดม (2525 อ้างถึงใน นราลักษณ์ ขจีจิตร 2542 : 28-29) ได้เสนอ

เกณฑ์ในการเลือกแหล่งความรู้ในชุมชนที่ควรพิจารณาจากองค์ประกอบเหล่านี้ คือ 

   1) องค์ประกอบในการเลือกแหล่งความรู้ในชุมชน 

    1.1 ความตรงในเนื้อหา หมายถึง สื่อและแหล่งความรู้ที่เลือก สามารถที่จะ

ให้ข้อมูลได้ตรงตามเนื้อหา ตรงตามหลักสูตร ตรงตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 

    1.2 มีความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน 

ระดับความพร้อม วัย และเชาว์ปัญญาของผู้เรียน รูปแบบและคุณลักษณะที่ดีของแหล่งความรู้ 

    1.3 สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะในชุมชนต้องอาศัยความสะดวก

ในการไปใช้แหล่งความรู้ชุมชน ตลอดจนต้องประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย โดยค านึงถึงการใช้แหล่งความรู้

ชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนอกจากองค์ประกอบทั้งสามประการแล้ว ผู้

เลือกควรได้พิจารณาในรายละเอียดของสื่อที่มีอยู่ในแหล่งสื่อการสอนต่าง ๆ ด้วย โดยพิจารณาดังนี ้

     - สื่อนั้นสัมพันธ์กับเนื้อหาที่สอนเพียงใด 

     - เนื้อหาสาระของแหล่งความรู้ชุมชนให้ประโยชน์ต่อผู้เรียนและชุมชน

เพียงใด 

     - ตรงกับวัตถุประสงค์การสอนมากน้อยเพียงใด 

     - มีระดับความยากง่ายเพียงใด 

     - ให้ประสบการณ์ตรง และประสบการณ์รองมากน้อยเพียงใด 

     - ตรงกับความต้องการของครูเพียงใด 

     - มีความทันสมัยหรือไม่เพียงใด 

     - เป็นประโยชน์และใช้ได้นานเพียงใด 

     - มีจ านวนมากพอที่จะหมุนเวียนหรือไม่ 

     - มีคุณภาพทางเทคนิคเพียงใด 
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   2) ขั้นตอนการพิจารณาเลือกแหล่งความรู้ในชุมชน ครูผู้สอนควรมีหลักเกณฑ์

ดังนี้ 

    2.1 มีความสะดวก คล่องตัวในการใช้แหล่งความรู้นั้น ๆ เช่น สะดวกในการ

พาผู้เรียนไปชม พาไปฝึกงาน หรือไปฟังการบรรยาย การสาธิต 

    2.2 เวลา แหล่งความรู้ที่เลือกไว้ สามารถจัดตารางเวลาที่เอ้ือประโยชน์         

ต่อการสอนโดยไม่กระทบกระเทือนต่อเวลาเรียนที่ระบุไว้ตามหลักสูตร 

    2.3 งบประมาณการไปใช้แหล่งการศึกษาที่เลือกไว้นั้น สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

มากน้อยเพียงใด คุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ 

    2.4 การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับแหล่งความรู้  และ

การแก้ปัญหาร่วมกัน 

  จากรายละเอียดในข้างต้น สามารถสรุปหลักเกณฑ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

โดยใช้แหล่งเรียนรู้ได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้อง       

มีการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่จะน ามาใช้โดยต้องพิจารณาถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม  และ

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ในครั้งนั้น ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จึงเลือก            

น านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีสื่อ            

และแหล่งความรู้ที่จะให้ข้อมูลได้ตรงตามเนื้อหาตรงตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน  อีกทั้ง               

มีความเหมาะสมกับประสบการณ์เดิมและความพร้อมของผู้เรียน  รวมถึงความเหมาะสมในด้าน

งบประมาณท่ีใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 3.6 วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 

  ความส าคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้  ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้า             

เห็นความส าคัญว่า การที่ครูได้จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้

จากทรัพยากรชุมชนและแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่า 

มีวิธีการน าแหล่งทรัพยากรชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนหลากหลายวิธี 

   ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ และดารณี ค าวัจนัง (2545 : 25-40) ได้กล่าวถึงวิธีการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ว่า เป็นการสอนที่มีลักษณะสหสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันของวิชาการ

หลาย ๆ แขนง กระบวนการเชื่อมโยงจะช่วยให้นักเรียนมองเห็นความเชื่อมโยงของประสบการณ์       

ต่าง ๆ และสามารถน าความคิดไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ความเข้าใจและความรู้จะเกิดขึ้น
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เมื่อนักเรียนมองเห็นความหมายของโลกด้วยประสบการณ์ของตนเอง และวิธีการปฏิบัติตนในสังคม

ด้วยการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การเข้าร่วมในกิจกรรมของหมู่คณะ การเรียนรู้จากหลักสูตรที่มีลักษณะ

บูรณาการ การให้นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกัน การสอนแบบใช้ประสบการณ์ตรง การสร้างสถานการณ์ 

ที่เร้าความสนใจ การให้นักเรียนหาทางสนองความสนใจของตนเอง การมีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดริเริ่มและแสดงออก โดยนักเรียนเป็นผู้คิดและกระท าตามธรรมชาติของตนเอง

จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่าแหล่งการเรียนรู้มีบทบาทอย่างส าคัญยิ่ง  ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

สร้างความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รู้จักการคิดแบบองค์รวม และเรียนรู้ด้วยวิธีการ        

ที่หลากหลาย เพราะแหล่งการเรียนรู้จะเป็นแหล่งที่เอ้ืออ านวยให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรม          

การเรียนรู้แบบบูรณาการให้แก่ผู้เรียนได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามธรรมชาติ 

หรือแหล่งการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดท าขึ้นในโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับ 

จากแหล่งการเรียนรู้ไปสู่ประสบการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน  และเข้าใจความรู้ความคิดที่ได้รับจาก 

การท ากิจกรรมมากกว่าการรับรู้ว่าท ากิจกรรมอะไรบ้าง 

   การเรียนรู้โดยโครงงาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน            

ความเชื่อและหลักการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ การเรียนรู้เชิงบูรณาการ การเรียนรู้จากสภาพจริง 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการและศักยภาพ          

ของผู้เรียนซึ่งมีลักษณะส าคัญดังนี้ 

    1) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักสูตรกับกระบวนการจัดการเรียนรู้

ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างกลมกลืนกัน 

    2) ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนรู้ในประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ และต้องการ

ศึกษาด้วยตนเอง 

    3) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนิน

ชีวิต 

    4) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

    5) เป็นการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งเป็นระบบ มีข้ันตอนและมี

ความต่อเนื่อง 

    6) เป็นการหาค าตอบจากข้อสงสัยโดยใช้ทักษะการเรียนรู้และปัญหา       

หลายด้าน 
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    7) เป็นการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้หลากหลาย ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและ

ฝึกการคิดหลายแบบ 

   การเรียนรู้โดยโครงงานนี้ นับว่าเป็นวิธีการที่ครูผู้สอนจะเสนอแนะให้ผู้เรียน           

ได้ศึกษาจากสภาพจริงและจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นการเรียนรู้จากสภาพจริง           

เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ โดยเริ่มต้นจากการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในสภาพ

จริง แล้วน าผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติมาสร้างเป็นความคิดรวบยอดของผู้เรียนแต่ละคน แล้วน าไปสู่

การสร้างทฤษฎีของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งอาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้ โดยผู้สอนจะเป็นผู้ตะล่อม         

ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าความรู้ที่ผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนรู้มา มาสร้างเป็นองค์ความรู้หรือ

ทฤษฎีพื้นฐานใหม่ร่วมกัน โดยลักษณะการจัดกิจกรรมตามสภาพจริงจะมีลักษณะดังนี้ 

    1) การจัดการเรียนการสอนให้มีภาคปฏิบัติในชีวิตจริง สามารถถ่ายโยงไปสู่

สถานการณ์ใหม่ได้ 

    2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและปฏิบัติอย่างมีความหมายต่อผู้เรียน 

จะท าให้ผู้ เรียนมุ่งมั่นท าผลงานให้ส าเร็จ  กระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากคิด อยากทดลอง และปฏิบัติ                

ด้วยการก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย ยั่วยุ และเป็นไปได้ในชีวิตจริง 

    3) เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวทางของตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระ

ในการคิดและปฏิบัติในสิ่งที่ชอบ 

    4) ส่งเสริมให้น าความรู้จากหลายเนื้อหาและหลายวิชามาประยุกต์ใช้             

โดยในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 

   พนิจดา วีระชาติ (2542 อ้างถึงใน ดี สูงสว่าง 2546 : 23) ซึ่งได้เสนอวิธีการใช้

ประโยชน์จากการใช้แหล่งทรัพยากรชุมชนไว้ 3 วิธี คือ 

    1) การน าสิ่งต่าง ๆ นั้นเข้ามาในห้องเรียน ครูอาจเอามาเองหรือให้นักเรียน

ช่วยกันน ามาครูต้องพิจารณาดูว่านักเรียนต้องน ามาได้สะดวก  ไม่ยุ่งยากล าบากในการน ามา                

และการเดินทางของนักเรียน สิ่งที่นักเรียนน ามาส่วนมากเป็นสัตว์เลี้ยง หรือไม่ก็เป็นเพียงส่วนใด        

ส่วนหนึ่งของสิ่งที่จะเรียนรู้ เช่น ใบไม ้กิ่งไม ้ดิน หิน และแร่ เป็นต้น 

    2) ครูน านักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่  เพ่ือศึกษาสิ่ งต่าง ๆ นั้น           

ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดของการเรียนรู้ เช่น น านักเรียนไปสวนสาธารณะ ไปดูป่าไม้ ภูเขา เหมืองแร่ 

สวนสัตว์ แม่น้ า ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ นา และไร่ เป็นต้น 
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    3) การให้นักเรียนท ากิจกรรมเพ่ือเสริมความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เช่น 

ให้นักเรียนเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน ปลูกต้นไม้ เก็บตัวอย่างของพืช ดิน หิน แร่ เป็นต้น ครูอาจให้นักเรียน

ท าท่ีโรงเรียน หรือท าท่ีบ้านก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม 

   จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการน าแหล่งเรียนรู้มาให้ผู้เรียนศึกษาและ

สัมผัสภายในห้องเรียน หรือการน าผู้เรียนออกไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกห้องเรียน 

รวมถึงการให้ผู้เรียนท ากิจกรรมเสริมที่มีโอกาสได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองนั้น ล้วนเป็นวิธีการ

จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้

ในชุมชน ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งน านักเรียนไปศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา เพ่ือศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของชนชาติไทยเรื่องราว

ของรัฐไทยในอดีต จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และหลักวิชาการสาขาต่าง ๆ มาช่วย          

ในการวิเคราะห์ประเมินคุณค่า และตีความหลักฐานที่ค้นพบหรือเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน

น่าเชื่อถือ วิธีการดังกล่าวนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยตรงจากทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตรวมถึง

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก าลังศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  และความเพลิดเพลินในการ

เรียนรู้ ควบคู่ไปกับการได้รับความรู้และความสามารถท่ีมีประโยชน์ด้วย 

 

4. วิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

 

 4.1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

  การเรียนประวัติศาสตร์ คือ การเรียนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เพ่ือน าข้อมูลนั้น

มาเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ที่คล้ายคลึงกัน การสอนประวัติศาสตร์สามารถช่วยฝึกให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณและรู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ รู้จักน าเหตุการณ์            

ในประวัติศาสตร์มาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้วิเคราะห์เหตุที่มาและผลที่เกิดได้

และน ามาสู่การวางแผนส าหรับข้างหน้าได้อย่างรัดกุม  นอกจากนี้การเรียนประวัติศาสตร์ยังช่วยให้

นักเรียนเข้าใจความเป็นมาของชาติบ้านเมือง ความเสียสละของบรรพบุรุษ และความสามารถ               

ในอันที่จะรักษาความเป็นเอกราชไว้จนถึงชนรุ่นหลัง ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกรักชาติ ซาบซึ้ง               

ในวีรกรรมและความเสียสละของบรรพบุรุษ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในชาติพร้อมที่จะด าเนินรอย     

ตามในอันที่จะบ ารุงรักษาชาติบ้านเมืองให้ด ารงสืบไปในอนาคต 
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  จากการที่การสอนเป็นกระบวนการทางวิชาการ ที่มีบทบาทและความส าคัญยิ่ง           

ในการให้การศึกษาแก่เด็ก เพราะการสอนก็คือการจัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่า  

มีความถูกต้องเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตในสังคมได้ ในการเรียน

การสอนประวัติศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ  แต่การจะสอนให้

นักเรียนเกิดทักษะการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์  โดยการ

วิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่เป็น             

ลายลักษณ์อักษร และการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้ศึกษาค้นคว้า

ตระหนักในความจริงข้อนี้ การสอนสาระประวัติศาสตร์ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน            

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ และเห็นความส าคัญของการน า

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้

ความเข้าใจที่ชัดเจน ซึ่ง เฉลิม นิติเขตต์ปรีชา (2545 : 111-112) ได้กล่าวถึงหลักการสอนเบื้องต้น 

การวิจัยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์   

ครูประวัติศาสตร์ควรมีความรู้ความเข้าใจหลักการสอนประวัติศาสตร์เป็นเบื้องต้นดังนี้ 

   1) การสอนโดยใช้หลักการที่ มีความยากง่ายแตกต่างกัน ตามช่วงอายุ                   

ของนักเรียน 

   2) ครูประวัติศาสตร์ควรสอนเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ การจัดเนื้อหาต้องเริ่ม

จากมโนทั ศน์  (concept) ซึ่ ง เป็ นแก่นแท้ ของเนื้ อห าแต่ ละเรื่ อ ง  แล้ วจึ งน ารายละเอียด                       

ของประสบการณ์ท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้มาครอบคลุมหรือเป็นส่วนประกอบ 

   3) ครูประวัติศาสตร์ควรสอนโดยการก าหนดงาน  (assignment) ให้ผู้เรียน               

ได้ท าการศึกษาค้นคว้าและประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้ก็เพ่ือวัตถุประสงค์ส าคัญ ได้แก่ 

    3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

    3.2 ฝึกให้ผู้เรียนรับผิดชอบการงานที่ได้รับมอบหมาย 

    3.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ระเบียบวิธีการค้นคว้าหาความรู้ 

    3.4 ส่งเสริมและฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนงาน (planning) ก่อนปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้ได้ผลดี 
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    3.5 ส่ ง เสริมและฝึ ก ให้ ผู้ เรี ยน เห็ น คุณ ค่ า  และรักที่ จ ะน าวิ ธี ก าร                  

ทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) และวิธีการทางประวัติศาสตร์ (historial method) ไปใช้              

ในการค้นคว้าวิเคราะห์ สรุปและน าเสนอ เป็นต้น 

    3.6 ส่งเสริมและฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวิธีและกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

สมควร และอย่างมีเหตุผล เช่น การพูด การอภิปราย การประชุม การสัมมนาเกี่ยวกับรายละเอียด

ของงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าในรูปของการน าเสนอข้อมูล (presentation) 

   4) ครูประวัติศาสตร์ควรสอนโดยการจัดสถานการณ์จ าลอง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน 

ได้เรียนรู้โดยวิธีการแสดงออกในหลายแบบ ซึ่งมีความเกี่ยวพันและส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์

ทั้งสิ้นวิธีเหล่านี้ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมุต(ิrole playing) การฝึกหัดตัดสินใจ (decision making) 

การศึกษาเป็นรายเรื่อง รายกรณ ี(case study) และการแก้ปัญหา (problem solving) เป็นต้น 

   5) ครูประวัติศาสตร์ควรสอนโดยวิธีการไปทัศนศึกษา หรือไปศึกษานอกสถานที่ 

(field method) ซึ่งเป็นแนวทางท าให้ผู้ เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ตรง  (direct experience)        

ซึ่งได้แก่ ภูมิประเทศ สภาพการณ์ต่าง ๆ สถานที่ โบราณวัตถุ สัญลักษณ์ ค าบอกเล่า(hearsay) และ

ค าบรรยาย ประกอบความรู้ ความคิดของผู้รู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อมูลและข้อเท็จจริง (facts) ซึ่งมี

ส่วนสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างกว้างขวางให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  

  การสอนประวัติศาสตร์ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นผู้มีเหตุผล รู้จัก และสามารถ

ท างานอย่างมีระบบ ครูผู้สอนจะต้องน าวิธีการสอนในเนื้อหาที่เป็นเหตุการณ์ผลการกระท าของบุคคล

บุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งทัศนัย ไกรทอง (2545 อ้างถึงใน สุดรัก แก้วระงับ 2548 : 19)

กล่าวว่าครูผู้สอนควรฝึกทักษะเหล่านี้ให้กับผู้เรียน คือ 

   1) การสังเกต  สิ่ งที่ อยู่ รอบตัวของผู้ เรียน  การสังเกตเป็นการฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

   2) การบันทึก เป็นสิ่ งจ าเป็นที่ควรฝึกทักษะการจดบันทึกให้แก่ผู้ เรียน            

จากประสบการณ์ที่หลากหลาย เพ่ือการฝึกทักษะการเขียน การบันทึกเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์               

ในอนาคต 

   3) การพูด  พูดในสิ่ งที่ เป็นสาระ  พูดเพ่ือการสร้างสรรค์  พูดเพ่ือแสดง                

ความคิดเห็น เพ่ือซักถาม ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งผู้เรียนใช้แสวงหาความรู้ 

   4) การฟัง ทักษะทางด้านนี้ต้องการมากกว่าที่ เป็นอยู่โดยทั่วไป  กล่าวคือ                   

ต้องจับใจความและสรุปสาระส าคัญได้ 
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   5) การอ่าน เป็นทักษะที่จ าเป็นแก่ผู้เรียนทุกระดับ  อ่านแล้วสามารถสรุป

สาระส าคัญได้ 

   6) การเขียน เขียนได้คล่องแคล่ว สื่อความหมายให้บุคคลเข้าใจและเป็น

ประโยชน์ต่อตนเองในการเรียนรู้ 

   7) การคิด ฝึกคิดให้กว้าง คิดให้รอบคอบ คิดหลากหลาย คิดอย่างมีเหตุผล             

มีข้อมูลพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ 

   8) การสืบค้น  เป็นทักษะที่ ใช้ ในการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง  เช่น        

การค้นคว้า สัมภาษณ์ 

   9) การวิเคราะห์ ฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักแยกแยะ จ าแนกสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบ

เป็นหมวดหมู่ 

   10) การสังเคราะห์ ฝึกให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ ที่ได้จากการเรียนรู้

อย่างหลากหลายเข้าด้วยกัน 

  การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ได้ค านึงการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สัมผัส

ประสบการณ์ตรงน าผลการเรียนรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

และหลั กฐานทางประวัติ ศาสตร์มาสร้ างเป็ นความคิดรวบยอดของแต่ ละคน  เน้ นการ                          

เตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนได้มีความรู้ เข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์  ซึ่ งจะท าให้ผู้ เรียน                         

รู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกวิธี  ซึ่งเฉลิม นิติเขตต์ปรีชา (2545 : 117-118) ได้น าเสนอวิธีสอน

ประวัติศาสตร์โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical method) มีข้ันตอนของการสอนดังนี้ 

   1 )  ขั้ น ก าห น ด ปั ญ ห าห รื อ ข้ อ ส ม มุ ติ ฐ าน  (Setting up problem or 

hypothesis) จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ในข้อนี้อยู่ที่การใช้การสังเกต (observation) ของผู้เรียนและ

ผู้สอนรวมกัน  เพ่ื อค้นให้พบข้อคิด เกี่ยวกับ เรื่องราวเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมของบุคคล                    

ในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเนื้อหาของบทเรียน ทางที่ดีผู้สอนควรจะด าเนินการวางแผน

และเตรียมการล่วงหน้า เพ่ือให้เกิดความพร้อมที่จะช่วยให้ค าแนะน าแก่ผู้ เรียนได้เกิดข้อคิด                   

ในขณะเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดเป็นปัญหา หลังจากนั้นก็ถึงขึ้นด าเนินการศึกษาขอบเขต                 

และแนวทางของปัญหา เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงโดยละเอียด  ซึ่งถ้าผู้ เรียนและผู้สอนกระท าด้วย                  

ความรอบคอบและระมัดระวัง ผลจะออกมาในรูปค าถามที่ เกี่ยวด้วยปัญหาเป็นจ านวนมาก                    

และถ้าเป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีประสบการณ์มาแล้วก็อาจด าเนินการให้ผู้เรียนเดาค าตอบหรือ



32 
 

ก าหนดแนวทางที่คาดว่าเป็นไปได้ เกี่ยวกับค าตอบของปัญหาในรูปแบบของการก าหนดสมมติฐาน 

(Hypothesis) ได้ด้วย 

   2) ขั้นแสวงหาความรู้โดยการรวมหลักฐาน (Data collection) ในขั้นนี้ผู้สอน

จะต้องให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการค้นคว้า และบอกแหล่งที่ผู้เรียนจะสามารถแสวงหาและรวบรวม

หลักฐานได้อาจก าหนดให้ในรูปของการบอกบรรณานุกรม  (bibliography) หรือหนังสืออ้างอิง 

(Reference books) และถ้าเป็นไปได้ครูผู้สอนอาจจัดเตรียมหลักฐานหรือเอกสาร  เพ่ือประกอบ             

การเรียนและค้นคว้าโดยรวบรวมไว้ในห้องสมุดหรือมุมหนังสือภายในห้องเรียน ก็จะเกิดความสะดวก

และเป็นการสนองตอบความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) ของผู้เรียนให้สามารถด าเนินการรวบรวม

และคัดเลือกเอกสารหลักฐานที่มีคุณค่าตรงกับปัญหาหรือข้อสมมติฐานได้ทันทีก็ยิ่งดี  ข้อส าคัญ              

อีกประการหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือจะต้องมีการจ าแนก (Classification) ประเภทของหลักฐาน     

แบ่งออกเป็นหลักฐานขั้นต้น (Primary sources) หลักฐานขั้นที่สอง (Secondary sources) และ

หลักฐานขั้นที่สาม (Tertiary sources) ทั้งนี้ก็เพ่ือความสะดวกในการน าไปใช้ โดยค านึงถึงล าดับ

ความเชื่อได้ (Reliability) ของหลักฐานเป็นเกณฑ์ 

   3) ขั้นวิเคราะห์และประเมินคุณค่าข้อมูล  (Data analysis & evaluation)              

ในขั้นนี้ผู้สอนจะต้องให้ค าแนะน าและสาธิตวิธีการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าของข้อมูล             

โดยอาศัยหลักการส าคัญ “criticism” ซึ่งแยกเป็น 2 ขั้น คือ 

    3.1 การประเมินคุณค่าภายนอก (external criticism) ได้แก่การพิจารณา

เปรียบเทียบกับหลักฐานอ่ืนที่กล่าวถึงข้อเท็จจริงเดียวกัน  ทั้งนี้ก็เพ่ือตรวจหาข้อบกพร่องผิดพลาด             

ของหลักฐานที่ไม่ใช่หลักฐานขั้นต้น การค้นคว้าพิจารณาเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้เรียนว่ามี  credit              

แค่ไหน การส ารวจคุณค่าจากข้อเสนอในหนังสือ (Book reviews) การพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็น

บทคัดย่อ (abstracts) บทน า บทสรุป และสารบัญเรื่องจะช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้วิเคราะห์สามารถเข้าใจ

เนื้อหาทั้งเล่ม อย่างคร่าว ๆ ได ้

    3.2 การประเมินคุณค่าภายใน  (internal criticism) หมายถึงการที่ ผู้

วิเคราะห์พยายามใช้ความเฉลียวฉลาดและความรอบรู้ค้นหาความมีเหตุผล(rationality) ความคงเส้น

คงวา (Consistency) ความเป็นจริง (Reality) และที่ส าคัญก็คือสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของหลักฐาน 

ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในลักษณะที่ ใกล้เคียงถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดในขั้น            

ของการสังเคราะห์ 
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   4) ขั้นตีความและสังเคราะห์ (Data interpretation and synthesis) ในขั้นนี้

เป็นขั้นที่น าหลักฐานที่ผ่านการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าแล้ว มาตีความและสังเคราะห์เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจข้อเท็จจริงในรูปของแนวคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์เป็นเรื่อง ๆ ซึ่งจะกระท าได้โดยการน า

หลักฐานหรือข้อเท็จจริงมาพิจารณา อธิบาย วิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นประกอบ แล้วจึง

ด าเนินการสรุปผสมผสานและสังเคราะห์เข้าด้วยกันกลายเป็นความคิดรวบยอดของการเรียนรู้ 

   5) ขั้นน าเสนอข้อมูล (presentation) ขั้นนี้เป็นขั้นของการน าเสนอความรู้และ

แนวความคิดที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วต่อผู้ อ่ืน  อาจกระท าได้โดยการบรรยาย            

การอภิปราย  การสัมมนาการเขียนบทความ  การท ารายงาน  (Working paper) และอ่ืน  ๆ               

ซึ่งความส าคัญอยู่ตรงที่ผู้น าเสนอจะต้องใช้ความสามารถในการร่างโครงเรื่องและแนวการเขียน              

อย่างรัดกุม เพ่ือให้น่าสนใจ มีคุณค่ามีความต่อเนื่องและเร้าใจผู้อ่านหรือผู้ฟังให้ติดตามการน าเสนอ 

ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ 

 4.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

  จุดมุ่งหมายส าคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาประวัติศาสตร์ก็คือ ความพยายามที่จะ

เข้าใจกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ แต่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราว 

ที่ผ่านเลยไปแล้ว ไม่อาจน ากลับมาทดลองให้เห็นจริงได้เหมือนวิชาวิทยาศาสตร์  ดังนั้นการค้นหา

ความจริงทางประวัติศาสตร์จะกระท าได้ก็ด้วยการศึกษา จากหลักฐานที่มนุษย์ในอดีตได้ทิ้งร่องรอยไว้

หลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงเป็นสื่อกลางระหว่างเหตุการณ์ในอดีตกับการรับรู้ของคนในปัจจุบัน 

  การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน             

ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การที่จะรู้เรื่องราวของสิ่งต่าง ๆ หรือ

เพ่ือสอบสวนค้นคว้าหาข้อเท็จจริงในอดีต เราจ าต้องอาศัยหลักฐานต่าง ๆ เข้าประกอบการศึกษาและ

พิจารณาทั้งสิ้น การเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์จึงจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ เข้าใจ         

ที่ชัดเจนดังนี้ 

  วีณา เอ่ียมประไพ (2535 : 28-30 อ้างถึงใน ชุติมา ศิริวงศ์ 2551 : 33) กล่าวไว้ถึง

ความหมายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า ตามธรรมชาติแล้วมนุษย์สนใจที่จะทราบเรื่องราว

เกี่ยวกับตนเองในอดีต ทั้งประวัติความเป็นมาส่วนตัว เรื่องราวของชุมชน ประเทศชาติ หรือแม้แต่

วิวัฒนาการของโลก โดยนักประวัติศาสตร์เป็นผู้รับภาระในการค้นหาความหมายของชีวิตในอดีต             

การรื้อฟ้ืนอดีตของนักประวัติศาสตร์อาจจะด้วยวิธีการศึกษาจากเอกสารราชการ  อันประกอบด้วยใบ

บอก สารตราศุภอักษร รายงานการประชุมต่างๆ หรือเอกสารส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ บันทึกส่วนตัว 
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อัตชีวประวัติ รวมทั้งหนังสือต่าง ๆ ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ตลอดจนถึงแผ่นศิลาหรือ

แผ่นโลหะจารึก ซึ่งเป็นวิธีการบันทึกเรื่องราวที่เก่าแก่ท่ีสุด เป็นต้น อีกวิธีหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์นิยม

ใช้กัน คือ การศึกษาจากโบราณวัตถุและโบราณสถาน ซึ่งมนุษย์ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นเพ่ือใช้ใน

ชีวิตประจ าวันหรือด้วยความเลื่อมใสในศาสนา รวมทั้งการพิจารณาจากผลิตผลธรรมชาติ ซึ่งยัง

คงเหลือร่องรอยมาจนปัจจุบันอัน ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ กระดูกสัตว์ เมล็ดพืช กองมูลดินทับถม 

เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ ค่านิยม 

สภาพแวดล้อม ลักษณะการท ามาหากินของผู้คนในอดีตได้เป็นอย่างดี นอกจากการศึกษาจากเอกสาร

ประเภทต่าง ๆ และหลักฐานทางโบราณคดีแล้ว ในปัจจุบันนักประวัติศาสตร์ยังสนใจที่จะรวบรวม

ข้อมูลจากโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ อาทิ แถบบันทึกเสียงภาพถ่าย เป็นต้น รวมทั้งเรื่องราวจากการบอก

เล่าจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง เช่น ชีวประวัติบุคคล เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ผู้เล่ามีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยตรง หรือพบเห็นด้วยตนเอง ตลอดถึงการบอกเล่าสืบต่อกันมาในรูปต านาน นิทานพื้นบ้าน เป็นต้น 

บรรดาเอกสารหลักฐานทางโบราณคดี โสตทัศนวัสดุ และค าบอกเล่า ที่นักประวัติศาสตร์ใช้ในการ

ถ่ายทอดอดีตนี้รวมเรียกว่า หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้อาจให้ความหมายได้ว่าหลักฐาน           

ทางประวัติศาสตร์ คือ ร่องรอยการกระท า การพูด การเขียน การประดิษฐ์ การด ารงชีวิต ความรู้สึก 

นึกคิด และธรรมเนียมของมนุษย์ในอดีตท่ียังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 

  ความส าคัญของหลักฐานต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีต 

จึงจ าเป็นต้องใช้หลักฐานซึ่งเป็นร่องรอยของประวัติศาสตร์  และยังท าให้ประวัติศาสตร์แตกต่าง                

จากศาสตร์อ่ืนๆ ดังนั้นก่อนที่นักประวัติศาสตร์จะเริ่มเขียนผลงานทางประวัติศาสตร์ ก็จะต้องสืบค้น

ว่ามีหลักฐานอ้างอิงเพียงพอหรือไม่ โดยค านึงทั้งปริมาณคุณค่าและความน่าเชื่อถือเป็นส าคัญ                

การรู้ความส าคัญของหลักฐาน  เป็นหัวใจของการเขียนงานประวัติศาสตร์  เพราะความรู้               

ทางประวัติศาสตร์มาจากการวิเคราะห์หลักฐานที่น่าเชื่อถือ  โดยมีหลักเกณฑ์ว่า หลักฐานเอกสาร            

ร่วมสมัยย่อมมีน้ าหนักมากกว่าหลักฐานลายลักษณ์ท่ีเขียนขึ้นหลังเหตุการณ์ผ่านไปแล้วหลายร้อยปี  

  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 

   1) หลักฐานที่ เป็นลายลักษณ์ อักษร ได้แก่ หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือ เช่น               

ศิลาจารึก ต านาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ หรือบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องราวของเหตุการณ์         

ที่ผ่านมา ซึ่งอาจปรากฏบนแผ่นกระดาษ หรือวัสดุอ่ืน เช่น แผ่นหิน แผ่นโลหะ ใบลาน ผ้า แผ่นหนัง 

ผนังถ้ า หรือผนังโบสถ์วิหาร เป็นต้น 
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   2) หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ หลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งให้

ความรู้ดีเกี่ยวกับโครงสร้างและวัฒนธรรม แต่ให้ความรู้น้อยในด้านสังคม สติปัญญา ภาษาและศาสนา 

หลักฐานทางโบราณคดีนี้แบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภทอีก ดังนี้ 

    2.1 โบราณวัตถุ หมายถึง รูปเคารพ เช่น พระพุทธรูป เทวรูป หมายถึง            

สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา เช่น ศิวลึงค์ ธรรมจักร นอกจากนี้ยังหมายถึงเครื่องประดับต่าง ๆ เช่น

แหวน ก าไล ตุ้มหู เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น ภาชนะดินเผาทั้งแบบเครื่องเคลือบและแบบไม่เคลือบ เช่น 

ดาบ มีด พร้า หม้อ และไห เป็นต้น 

    2.2 โบราณสถาน หมายถึง สิ่งก่อสร้างโดยฝีมือของมนุษย์อยู่ติดกับพ้ืนดิน 

เช่น ก าแพงเมือง คูเมือง คูน้ า วัด วัง โบสถ ์วิหาร เจดีย์ ปราสาท ถนน และสระน้ า เป็นต้น 

  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาจแบ่งตามยุคสมัย ได ้2 สมัย ดังนี้ 

   1) หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ หมายถึง สมัยที่เราไม่สามารถรู้เรื่องราว           

ในอดีต ได้ชัดเจน  เนื่องจากเป็นสมัยที่ยังไม่พบหลักฐานเป็นตัวหนังสือ  หลักฐานประเภทนี้                   

แบ่งย่อยเป็น 3 ประเภทได้อีกดังนี้ 

    1.1 โบราณวัตถุ ได้แก่ เครื่องมือหินกะเทาะหยาบ ๆ เครื่องมือหินขัด 

เครื่องส าริดและเหล็ก เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นภาชนะต่าง ๆ ลูกปัดทั้งที่ท าด้วยหินสีต่าง ๆ ดินเผา 

เปลือกหอย ซากโครงกระดูกมนุษย์ และกระดูกสัตว์ต่าง ๆ 

    1.2 โบราณสถาน ได้แก่ แหล่งที่อยู่อาศัย เช่น ถ้ า เพิงผาหิน เนินดินใกล้

ธารน้ า สถานที่ฝังศพ ซึ่งอาจอยู่ในถ้ า หรือเนินดินใกล้กับที่ตั้งของชุมชน แหล่งที่ประกอบพิธีกรรม   

ซึ่งอาจอยู่ในถ้ าหรือ เพิงผาหินที่มีภาพเขียนสี เป็นรูปคนหรือสัตว์ เป็นต้น 

    1.3 โบราณศิลปกรรม ได้แก่ ภาพเขียนสีและภาพจ าหลัก ซึ่งล้วนแล้วได้ท า

ขึ้นบนผนังถ้ าหรือเพิงผา ตลอดถึงเพดาน 

   2) หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์  หมายถึง หลักฐานทางโบราณคดี  เช่น 

โบราณวัตถุ โบราณสถานและหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร เช่น จารึก ปูมโหร ต านาน และ

พงศาวดาร เป็นต้น  

  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาจจ าแนกตามความส าคัญของหลักฐาน ได ้2 ประเภท 

ดังนี้ 
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   1) หลักฐานชั้นต้น (primary source) คือหลักฐานที่บันทึกไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในเหตุการณ์หรือรู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง รวมทั้งโบราณวัตถุ โบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น 

หลักฐานชั้นต้นถือเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากที่สุด 

   2) หลักฐานชั้นรอง (secondary source) คือ หลักฐานที่ผู้บันทึกรับทราบ

เหตุการณ์มาจากค าบอกเล่า หรือข้อเขียนของผู้อ่ืนอีกต่อหนึ่ง จึงเชื่อถือได้น้อยกว่าหลักฐานชั้นต้น

(ไพฑูรย์ มีกุศล และคณะ 2546 : 17 อ้างถึงใน ชุติมา ศิริวงศ์ 2551 : 50) ประวัติศาสตร์ คือ 

การศึกษาเพ่ือที่จะทราบถึงความเป็นไปในอดีต จึงต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็น

ร่องรอยของพฤติกรรมในอดีตของมนุษย์เป็นเครื่องมือในการไต่สวน  แต่เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายที่จะ

ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์อย่างรอบด้าน  ทั้งการกระท า ความคิดและความรู้สึก  หลักฐาน             

ทางประวัติศาสตร์จึงมีมากมายหลายประเภท ครอบคลุมทุกเรื่องราวที่ต้องการจะศึกษาในการศึกษา

และเรียบเรียงประวัติศาสตร์ หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

มากที่สุด ทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์แบบพงศาวดาร ประวัติศาสตร์การเมือง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

หรืออ่ืนๆ ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีจ านวนมากมายหลายประเภท  และ             

อาจศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เหมือนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์

อักษร ที่ต้องพ่ึงพาการตีความจากนักโบราณคดี นักธรณีวิทยา ฯลฯ 

  อย่างไรก็ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละประเภท ล้วนมีข้อจ ากัดอยู่ในตัวเอง

ทั้งสิ้นดังนั้นในการศึกษาประวัติศาสตร์ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง  จึงต้องใช้หลักฐานหลายประเภท

ประกอบและตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการวิเคราะห์วิจารณ์             

เพ่ือกลัน่กรองแต่เฉพาะข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ 

 

5. แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

 5.1 ความหมายของโครงงาน 

  ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแทบทุกด้าน สาระองค์ความรู้ใหม่ 

ๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็ว และไม่หยุดยั้ง การให้การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีชีวิตอย่างเหมาะสม             

เป็นสิ่งจ าเป็นที่เด็ก ๆ ต้องได้รับการฝึกให้รู้จักการปรับตัว คือต้องรู้จักตื่นตัวเข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ 

และหาแนวทางแก้ไขอย่างถูกวิธี การสอนแบบโครงงานไม่ใช่เป็นเพียงการฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้          
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ทางวิชาการเท่านั้น ผู้เรียนจะได้มี โอกาสในการพัฒนาทักษะ ทัศนคติ ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้ให้

ความหมายของการสอนแบบโครงงาน ดังต่อไปนี้ 

  จิราภรณ์  ศิริทวี (2542 : 34) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบโครงงานไว้ว่า การ

สอนแบบโครงงานเป็นการสอนให้ผู้ เรียนรู้จักวิธีท าโครงการวิจัยเล็ก ๆ ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ           

เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ระเบียบวิธีด าเนินการเป็นระบบ วิธีการ            

ทางวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์หลักของการสอนแบบโครงงานต้องกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักสังเกต รู้จักตั้ง

ค าถาม รู้จักตั้ งสมมติฐาน รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอ ง เพ่ือตอบค าถามที่ตนอยากรู้              

รู้จักสรุปและท าความเข้าใจกับสิ่งที่ค้นพบ โครงงานอาจจัดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนได้ 

  กรมวิชาการ (2544 : 1) ได้กล่าวถึงการสอนแบบโครงงานไว้ว่า เป็นการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด เพราะเป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์

อย่างมีเหตุผลมีกระบวนการท างานและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ครูมีบทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษา                    

และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ และการสอนแบบโครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้               

ที่สามารถน าไปใช้สอนได้ 

  วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545 : 30) กล่าวว่า โครงงาน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้

ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือแก้ปัญหาโดยการศึกษาค้นคว้า 

ทดลองตามข้ันตอนและส่วนประกอบของโครงงาน 

  สุพลวังสินธุ์  (2546 : 12) กล่ าวถึงการจัดกิจกรรมโครงงานว่าเป็นการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เลือกและสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก 

และสามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ฉะนั้นเจตนารมณ์ของโครงงานจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียน                 

ได้แสดงศักยภาพในการน าความรู้ไปใช้เพ่ือขยายความรู้ให้กว้างและลึกซึ้งและสามารถน าไปใช้ในชีวิต

จริงได ้

  วิชชุนันท์  บุญศิริ (2548 : 29) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบโครงงานไว้ว่าเป็น

การเรียนรู้ โดยจัดประสบการณ์ที่ เน้นการฝึกการปฏิบัติจริง เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้                             

ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

  จากความหมายของการสอนแบบโครงงานที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้

สรุปความหมายของการสอนแบบโครงงานได้ว่า เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เน้นการปฏิบัติจริง โดยการฝึกให้ผู้เรียนได้ท าโครงการวิจัยเล็ก ๆ มีระเบียบวิธีด าเนินการเป็นวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูผู้สอนมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต รู้จักตั้งค าถาม 
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รู้จัก ตั้งสมมุติฐาน รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือตอบสนองค าถามที่ตนอยากรู้ สามารถสรุป

และท าความเข้าใจกับสิ่งที่ค้นพบ โครงงานอาจจะท าในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ เป็นการ          

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกสิ่งที่จะศึกษา หรือโครงการที่สนใจจะท าผลจากการเรียนรู้สามารถน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

 5.2 ลักษณะและความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

  5.2.1 ลักษณะของโครงงาน 

  ลักษณะที่ส าคัญของการท ากิจกรรมโครงงานมีดังนี้คือ 

   1) เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เปิดโอกาสให้นักเรียนริเริ่มวางแผน และ

ด าเนินการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะแนวทางและให้ค าปรึกษา 

   2) เน้นกระบวนการในการแสวงหาความรู้ตั้งแต่ การก าหนดปัญหาหรือเลือก

หัวข้อที่สนใจ การวางแผนการศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลหรือการทดลอง และการสรุปผล

การศึกษาค้นคว้า 

   3) เน้นการคิดเป็น ท าเป็น และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

   4) การท ากิจกรรมโครงงานมุ่งฝึกให้นักเรียนรู้วิธีการศึกษา ค้นคว้าและ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง มิได้เน้นการส่งเข้าประกวดเพ่ือรางวัล 

  สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการท าโครงงาน 

   1) ความรู้ในเนื้อหาวิชาเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ และผู้รู้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เป็นข้อค้นพบของการท าโครงงาน 

   2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในการแสวงหาความรู้ 

   3) ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

   4) เจตคติจากการที่ได้มีโอกาสเลือกเรื่องที่ตนสนใจศึกษาค้นคว้าและค้นพบ

ค าตอบของปัญหาด้วยตนเอง จะท าให้นักเรียนเกิดความชอบและสนใจ มีเจตคติและค่านิยม              

เช่น  ความสงสัย ใฝ่รู้มีเหตุผล มีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซื่อสัตย์ อดทน 

   5) คุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในตนเอง อดทน              

ในการท างาน มีความรับผิดชอบ  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

  วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2545 : 209) ได้แบ่งลักษณะของโครงงานออกเป็น                   

2 ลักษณะดังนี้ 
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   1) โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนเลือกหัวข้อที่จะศึกษา

จากหน่วยเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนมาก าหนดเป็นหัวข้อโครงงานโดยบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่าง ๆ ไปค้นคว้าในสาระการเรียนรู้ที่สนใจและจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้เรียนรู้เรื่อง  

ค าราชาศัพท์จากเรื่อง “พระมหาชนก” แล้วลงมือปฏิบัติ 

   2) โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนสนใจจะศึกษาเรื่องใด เรื่อง

หนึ่งเป็นพิเศษ อาจเป็นเรื่องในชีวิตประจ าวัน สภาพสังคม หรือประสบการณ์ที่ยังต้องการค าตอบสรุป 

ซึ่งอาจอยู่นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียน แต่ใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปแสวงหา

ค าตอบในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ เช่น ผู้เรียนสนใจว่า “มดแดงท ารังบนต้นไม้ชนิดใดมากที่สุด” นักเรียน

วางแผนการส ารวจจนค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง และสนใจที่จะศึกษาวิธีเลี้ยงมดแดงบนต้นไม้ชนิด

นั้นต่อไปได ้

  5.2.2 ความส าคัญของการสอนแบบโครงงาน 

  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 : 3) ได้กล่าวถึง การสอน

แบบโครงงานกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้ตั้งอยู่บนความเชื่อและหลักการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้ คือเชื่อมั่นในศักยภาพจริงในท้องถิ่น กล่าวคือ 

   1) ผู้เรียนได้เลือกเรื่อง/ ประเด็น/ ปัญหาที่ต้องการจะศึกษาด้วยตนเอง 

   2) ผู้เรียนเลือกและหาวิธีการ ตลอดจนแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง 

   3) ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (เรียนรู้) ด้วยตนเอง 

   4) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะ/ ประสบการณ์/ ความรู้/ สิ่งแวดล้อมรอบตัว         

ตามสภาพจริง 

   5) ผู้เรียนเป็นผู้สรุป (สร้างองค์ความรู้) ด้วยตนเอง 

   6) ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 

   7) ผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้จริง 

  วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545 : 208) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน

ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นที่การปฏิบัติจริงมุ่งเน้นการเรียนรู้             

โดยผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้แบบโครงงาน จะช่วยฝึกทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ให้แก่

ผู้เรียนในด้านการคิดอย่างมีระบบรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ จากแหล่งการเรียน           

ที่หลากหลาย มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการตั้งค าถามและรู้จักวิธีการแสวงหาค าตอบ   
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มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนรู้จักคิดตัดสินใจในการสร้างทางเลือก                

อย่างมีเหตุผล หลักการส าคัญของการเรียนรู้แบบโครงงานมีดังนี้ 

   1) ผู้เรียนได้เลือกเรื่อง ประเด็นหรือปัญหาที่ต้องการศึกษาได้ด้วยตนเอง 

   2) ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

   3) ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

   4) ผู้เรียนรู้จักบูรณาการทักษะประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่ในสภาพ แวดล้อม

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

   5) ผู้เรียนรู้จักสร้างข้อค าถาม แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง 

   6) ผู้เรียนรู้จักสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

   7) ผู้เรียนรู้จักการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้อ่ืน 

   8) ผู้เรียนสามารถน าค าตอบหรือองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปลักษณะและความส าคัญของโครงงานได้ว่า กิจกรรมการท า

โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยผู้เรียนได้เลือกเรื่อง ประเด็นหรือปัญหาที่ต้องการ

ศึกษาได้ด้วยตนเอง เลือกวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จัก        

การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้อื่น สามารถน าค าตอบหรือองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง     

อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ช่วยพัฒนาความรับผิดชอบและวินัยในตนเองให้

เกิดข้ึนกับนักเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 5.3 หลักของการจัดกิจกรรมโครงงาน 

  หลักการที่ส าคัญของการท ากิจกรรมโครงงานมีดังนี้ (ธีรชัย ปูรณโชติ 2531 : 31-

32, อ้างถึงใน วิชชุนันท์  บุญศิริ 2548 : 30)  

   1) เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนริเริ่มวางแผน และ

ด าเนินการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะแนวทางและให้ค าปรึกษา 

   2) เน้นกระบวนการในการแสวงหาความรู้ตั้งแต่การก าหนดปัญหาหรือเลือก

หัวข้อที่สนใจ การวางแผนการศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลหรือการทดลอง และการสรุปผล

การศึกษาค้นคว้า 

   3) เน้นการคิดเป็น ท าเป็น และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

   4) การท ากิจกรรมโครงงาน มุ่งฝึกให้นักเรียนรู้วิธีการศึกษาค้นคว้าและ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง มิได้เน้นการส่งเข้าประกวดเพ่ือรางวัล 
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 5.4 สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากโครงงาน 

  1) ความรู้ในเนื้อหาวิชาเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ และผู้รู้  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เป็นข้อค้นพบของการท าโครงงาน 

  2) ทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้ 

  3) ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ กระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

  4) เจตคติจากการที่ได้มีโอกาสเลือกเรื่องที่ตนสนใจศึกษาค้นคว้าและค้นพบค าตอบ

ของปัญหาด้วยตนเอง จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความชอบและสนใจ มีเจตคติและค่านิยมที่ดี เ ช่น            

ความสงสัย ใฝ่รู้ มีเหตุผล มีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซื่อสัตย์ อดทน เป็นต้น 

  5) คุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในตนเอง อดทน                   

ในการท างาน มีความรับผิดชอบ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นต้น 

 5.5 ประเภทของโครงงาน 

  สมชัย โกมล และอุบลรัตน์ ขลิบเงิน (2543 : 1, อ้างถึงใน วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 

2545 : 209) ได้จ าแนกโครงงานออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

   1. โครงงานประเภทส ารวจ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล          

ต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดกระท าเป็นหมวดหมู่ แล้วน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็น

ลักษณะหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา เช่น 

    1) การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์บางชนิด การศึกษาวงจรชีวิตของแมลง 

    2) การส ารวจชนิดและปริมาณของสิ่งต่างๆ ในชุมชนหรือท้องถิ่นต่าง ๆ 

    3) การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันตามหลักธรรมใน

ศาสนาต่าง ๆ ของสมาชิกในชุมชน 

    4) การศึกษาสภาพปัญหาในการประกอบอาชีพของชุมชน 

    5) การส ารวจสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น 

    6) การส ารวจต้นไม้ในโรงเรียน 

   2. โครงงานประเภททดลอง เป็นการศึกษาหาค าตอบของปัญหาโดยการ

ออกแบบทดลอง และด าเนินการทดลอง เพื่อหาค าตอบของปัญหาที่ต้องการทราบ หรือเพ่ือตรวจสอบ

สมมุติฐานที่ตั้งไว้ เช่น 

    1) การทดสอบสารเคมีในอาหาร 

    2) การเจริญของพืชที่ใช้ปุ๋ยต่างชนิดกัน 
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   3. โครงงานประเภทพัฒนาหรือการประดิษฐ์ เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์

เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อาจเป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่           

หรือยังไม่เคยมีมาก่อนหรือการปรับปรุงของดินให้ดีขึ้นหรืออาจเป็นการสร้างแบบจ าลองทางความคิด             

เพ่ือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เช่น 

    1) การผลิตกระถางเพาะช ากล้าไม้จากผักตบชวา ท าหมวกจากปอกระเจา 

การทอเสื่อจากต้นกก การท าโคมไฟฟ้าจากกระบอกไม้ไผ่ การท าพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า  ผ้าห่ม                  

จากเศษผ้า 

    2) การประดิษฐ์เครื่องมือสอยผลไม้ 

   4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎี การอธิบาย การทบทวนวรรณคดี             

การค้นหา องค์ความรู้ เป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ ความเป็นมา ผลกระทบ ตลอดจน

เรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล แล้วน าหลักการหรือทฤษฎีมาสนับสนุน อาจเสนอในรูปแบบ               

ของค าอธิบาย บทความ ความเรียง บทสนทนา สูตรหรือสมการ เช่น 

    1) การเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค หนองคาย 

    2) การก าเนิดของอารยะธรรมบ้างเชียง 

 5.6 ขั้นตอนการสอน และข้ันตอนในการด าเนนิงานของโครงงาน  

  5.6.1 ขั้นตอนการสอนโครงงาน 

  ศุภศิริ โสมาเกตุ (2544 : 23, อ้างถึงใน วิมลรัตน์ สุนโทรโรจน์ 2545 : 213) ได้แบ่ง

ขั้นตอนการสอนโครงงานไว้ดังนี้ 

   1) ครูศึกษาหลักสูตรและเนื้อหา 

   2) ครูก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   3) ครูวางแผนการสอนโดยการประยุกต์วิธีสอนและกิจกรรมมาให้สอดคล้องกับ

จุดประสงค์และเนื้อหา 

   4) ครูและนักเรียนช่วยกันท า Mind Mapping จากเรื่องที่เรียน โดยแยก

ประเด็นส าคัญหรือที่สนใจออกเป็นหัวข้อย่อย 

   5) ครูและนักเรียนเลือกหัวข้อย่อยมาทดลองท า Mind Mapping 1 หัวข้อเป็น

ตัวอย่าง 

   6) ครูเสนอขั้นตอนการท าโครงงาน 

   7) ครูและนักเรียนช่วยกันด าเนินการท าเค้าโครงของโครงงานตามขั้นตอน 
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   8) ครูและนักเรียนช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วบันทึกไว้ 

   9) เริ่มเขียนรายงานโครงงานร่วมกันจนเสร็จ 

   10) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงโครงงานที่ท า 

   11) ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม เลือกหัวข้อย่อย Mind Mapping ที่ครูและ

นักเรียนร่วมกันท ามา กลุ่มละ 1 หัวข้อ แล้วช่วยกันท า Mind Mapping  

   12) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ Mind Mapping ของตน เพ่ือจะให้เพ่ือน

ในชั้นให้ข้อเสนอแนะ แล้วปรับปรุง 

   13) นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มประชุมเพ่ือวางแผนการเขียนเค้าโครงงาน 

   14) นักเรียนแต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วบันทึกไว้ 

   15) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันน าข้อมูลที่บันทึกไว้มาเรียบเรียงเพื่อเขียน

รายงานโครงงาน 

   16) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงานเพ่ือให้ครูและเพ่ือน ๆ ประเมิน ร่วม

อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ 

   17) แต่ละกลุ่มปรับปรุงงาน แล้วส่งครูเพื่อตรวจและประกาศเกียรติคุณหรือเก็บ

ไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน หรือเผยแพร่ต่อไป 

  5.6.2 ขั้นตอนในการด าเนินงานของโครงงาน 

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531 : ไม่ปรากฎเลขหน้า, 

อ้างถึงใน นิ โลบล นิ่ งกิ่ งรัตน์และคนอ่ืน  ๆ 2540 : 15 - 17) ได้กล่าวไว้ว่า การท าโครงงาน                

เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง และมีการด าเนินงานหลายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้าย  6 ขั้นตอน

ต่อไปนี้ 

   1. การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องที่จะท าโครงงาน 

    ขั้นที่ส าคัญที่สุดของการท าโครงงาน คือ การคิดหัวเรื่องของโครงงานซึ่ง

นักเรียนจะต้องคิดและเลือกด้วยตนเอง  โดยทั่วไปหัวเรื่องของโครงงานมักจะได้มาจากปัญหา ค าถาม

หรือความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของนักเรียนเอง หัวเรื่องของโครงงานควรเจาะจงและ

ชัดเจน  บ่งชี้ว่าจะศึกษาสิ่งใดหรือตัวแปรใด  และควรเป็นเรื่องแปลกใหม่หรือไม่แนวการศึกษา

ทดลองที่แปลกใหม่  ซึ่งแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  นอกจากนั้นหากค านึงถึงเรื่องที่เป็น

ประโยชน์ด้วยก็จะท าให้โครงงานนั้นมีคุณค่ายิ่งข้ึน 
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   2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    การศึ กษ าเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งในที่ นี้ ยั งรวมถึ งการขอค าปรึ กษ า                      

จากผู้ทรงคุณวุฒิและการส ารวจวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้  

จะช่วยให้นักเรียนได้แนวความคิดที่จะก าหนดขอบข่ายของเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าให้เฉพาะเจาะจง

มากขึ้น  และได้ความรู้ในเรื่องที่จะศึกษาเพ่ิมเติมมากขึ้น  จนสามารถออกแบบและวางแผน

ด าเนินการท าโครงงานนั้นได้อย่างเหมาะสม  อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ควรอนุญาตให้นักเรียนลงมือท า

โครงงานโดยไม่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องเหล่านั้น  จากเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเสียก่อน 

   3. การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 

    เค้าโครงของโครงงานโดยทั่วๆ ไป จะเขียนเพ่ือแสดงแนวความคิด แผนงาน 

และข้ันตอนการท าโครงงานนั้น  ซึ่งควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

     1) ชื่อโครงงาน ควรเป็นข้อความท่ีกะทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายตรง  

และมีความเฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไร 

     2) ชื่อผู้ท าโครงงาน 

     3) ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 

     4) ที่มาและความส าคัญของโครงงาน อธิบายว่าเหตุใดจึงท าโครงงานนี้

โครงงานเรื่องนี้มีความส าคัญอย่างมากมีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ท าเป็นเรื่องใหม่  

หรือมีผู้อ่ืนได้เคยศึกษาค้นคว้าเรื่องท านองนี้ไว้บ้างแล้ว ถ้าจะมีได้ผลเป็นอย่างไร เรื่องที่ท านี้ได้ขยาย

เพ่ิมเติมปรับปรุงจากเรื่องที่ผู้อ่ืนท าไว้อย่างไร  หรือเป็นการท าซ้ าเพ่ือตรวจสอบผล 

     5) จุดมุ่ งหมายของการศึกษาค้นคว้า ควรมีความเฉพาะเจาะจง            

และเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้  เป็นการบอกขอบเขตของงานที่จะท าได้ชัดเจนขึ้น 

     6) สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) สมมุติฐานเป็นค าตอบหรือ

ค าอธิบายที่คาดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้การเขียนสมมุติฐาน ควรมีเหตุผลคือ มีทฤษฎี

หลักการรองรับและที่ส าคัญคือเป็นข้อความที่มองเห็นแนวในการด าเนินการทดลองหรือสามารถ

ทดสอบได ้

     7) การด าเนินงาน 

      - วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้  ระบุว่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้มี

อะไรบ้าง  จะได้วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นมาจากไหน วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องจัดซื้อ  อะไรบ้าง            

ที่ต้องจัดท าเองอะไรบ้างที่ขอยืมได้ 
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     - แนวการศึกษาค้นคว้า อธิบายว่าจะออกแบบการทดลองอะไร 

อย่างไร  จะสร้างหรือประดิษฐ์อะไร อย่างไร จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง จะเก็บข้อมูลอย่างไรและ             

เมื่อใดบ้าง 

    8) แผนปฎิบัติงาน อธิบายเกี่ยวกับก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาเสร็จของ

การด าเนินการงานแต่ละขั้นตอน 

    9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10) เอกสารอ้างอิง 

   4. การลงมือท าโครงงาน 

    เมื่อเค้าโครงย่อของโครงงานได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว

ก็เสมือนว่างานของนักเรียนส าเร็จไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่ง  ต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่ระบุไว้ในเค้าโครงย่อ

ที่เสนออาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งควรค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 

    1) เตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อมก่อนลงมือทดลอง 

    2) มีสมุดส าหรับบันทึกกิจกรรมประจ าวันว่าได้ท าอะไรบ้าง ได้ผลอย่างไร  

มีปัญหาและข้อคิดอย่างไร 

    3) ปฏิบัติการทดลองด้วยความละเอียดรอบคอยและบันทึกข้อมูลไว้ให้เป็น

ระเบียบครบถ้วน 

     - ค านึงถึงความประหยัดและความปลอดภัยในการท างาน 

     - พยายามท าตามแผนงานที่วางไว้ในตอนแรก แต่อาจเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมเติมได้บ้างหลังจากท่ีได้เริ่มต้นท างานไปแล้ว ถ้าคิดว่าจะท าให้ผลงานดีขึ้น 

     - ควรปฎิบัติการทดลองซ้ า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้มากข้ึน 

     - ควรแบ่งงานเป็นส่วนย่อย และท าแต่ละส่วนให้ส าเร็จก่อนท าส่วนอื่น

ต่อไป 

     - ควรท างานส่วนที่เป็นหลักส าคัญ ๆ ให้เสร็จก่อนแล้วจึงท าส่วนที่เป็น

ส่วนประกอบหรือส่วนเสริมเพ่ือตกแต่งโครงงาน 

     - อย่าท างานต่อเนื่องจนเมื่อยล้า  จะท าให้ขาดความระมัดระวัง 

     - ถ้าเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  ควรค านึงถึงความคงทน 

แข็งแรง และขนาดที่เหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์นั้น 
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   5. การเขียนรายงาน 

   เมื่อด าเนินการท าโครงงานจนครบทุกขั้นตอนได้ข้อมูล  ท าการวิเคราะห์ข้อมูล

พร้อมทั้งแปลผลและสรุปผลแล้ว  งานขั้นตอนต่อไปที่ต้องท าคือ การเขียนรายงาน 

   การเขียนรายงานเกี่ยวกับโครงงานเป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ          

วิธีหนึ่งเพ่ือให้คนอ่ืน ๆ ได้เข้าใจแนวคิด  วิธีการด าเนินงานการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผลที่ได้  ตลอดจน

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น การเขียนรายงานควรจะให้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย

ชัดเจน และตรงไปตรงมาโดยให้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

    - ชื่อโครงงาน 

    - ชื่อผู้ท าโครงงาน 

    - ชื่อที่ปรึกษา 

    - บทคัดย่อ  อธิบายถึงท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ วิธี

ด าเนินงานและผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปต่าง ๆ อย่างย่อประมาณ 300-500 ค า 

    - ที่มาและความส าคัญของโครงงาน  อธิบายถึงความส าคัญของโครงงาน 

เหตุผลที่เลือกท าโครงงานนี้ และหลักการ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงานเรื่องที่จะท าเป็นเรื่องใหม่  

หรือมีผู้อ่ืนศึกษาไว้แล้ว  ถ้ามีได้ผลอย่างไร  เรื่องที่ท านี้ได้ขยายเพิ่มเติม หรือปรับปรุงจากเรื่องผู้อ่ืนได้

ท าไว้อย่างไรบ้างหรือเป็นการท าซ้ า  เพื่อตรวจสอบผล 

    - จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

    - สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) 

    - วิธีด าเนินการ อาจแยกเป็น 2 ข้อย่อยคือ 

     1) วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 

     2) วิธีด าเนินการทดลองอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียด 

    - ผลการศึกษาค้นคว้า การน าเสนอข้อมู ลหรือผลการทดลองต่าง ๆ          

ที่สังเกตรวบรวมได้ รวมทั้งเสนอผลการวิเคราะห์สรุปและข้อเสนอแนะ อธิบายผลสรุปที่ได้จากการท า

โครงงาน ถ้ามีการตั้งสมมติฐาน ควรระบุว่าข้อมูล ที่ได้สนับสนุน หรือคัดค้านสมมุติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่  

นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงการน าผลการทดลองไปใช้ประโยชน์อุปสรรคของการท าโครงงานหรือ

ข้อสังเกตที่ส าคัญหรือข้อผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการท าโครงงานนี้  รวมทั้งข้อเสนอแนะ

เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข หากมีผู้ศึกษาในเรื่องท านองนี้ต่อไปในอนาคตด้วย 
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    - ค าขอบคุณ ส่วนใหญ่โครงงานมักจะเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจาก

หลายฝ่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของความร่วมมือ จึงควรได้กล่าวขอบคุณบุคลากร

หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยให้โครงงานนี้ส าเร็จด้วย 

    - เอกสารอ้างอิง อ้างถึงหนังสือและ / หรือเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ท าโครงงานใช้

ค้นคว้าหรืออ่านเพ่ือศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่น ามาใช้ประโยชน์ในการท าโครงงานนี้              

ที่กล่าวมานี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียนรายงานเท่านั้น ซึ่งเป็นการเขียนรายงานในลักษณะทั่ว ๆ ไป 

รูปแบบดังกล่าวนี้อาจไม่เหมาะกับโครงงานทุกประเภทก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ลักษณะของโครงงาน                     

อย่างไรก็ตามการเขียนรายงานให้ชัดเจนใช้ศัพท์เทคนิคที่ถูกต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และครอบคลุม

ประเด็นส าคัญ ๆ ทั้งหมดของโครงงาน 

   ผู้เรียนร่วมกันเขียนรายงานผลเป็นเอกสารเพ่ือน าเสนอต่อชั้นเรียน และเผยแพร่

ต่อสาธารณะ โดยครูช่วยกระตุ้นให้เด็กร่วมกันคิดและเขียนรายงานให้เห็นถึงเค้าโครงตั้งแต่เริ่มต้นจน

จบกระบวนการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

    1) ชื่อโครงงาน 

    2) ระยะเวลาที่จัดท า (ระหว่างวันที่/เดือน/พ.ศ. ถึงวันที่/เดือน/พ.ศ.) 

    3) ชื่อผู้จัดท าโครงงาน (บอกระดับชั้นและชื่อโรงเรียนด้วย) 

    4) ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

    5) บทคัดย่อ (สรุปเนื้อเรื่องที่ศึกษา วิธีการศึกษา และข้อค้นพบสั้น ๆ) 

    6) กิตติกรรมประกาศ  

    7) ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

    8) วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้า 

    9) ค าตอบที่คาดเดาก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติการ 

    10) วิธีการศึกษาค้นคว้า 

    11) ผลที่เกิดขึ้น 

    12) สรุปผล 

    13) ประโยชน์ที่ได้รับ 

    14) ข้อเสนอแนะ 

    15) เอกสารอ้างอิง 
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   6. การแสดงผลงาน 

   การแสดงผลงานจัดได้ว่า เป็นขั้นตอนส าคัญอีกประการหนึ่งของการท าโครงงาน

เรียกได้ว่า เป็นขั้นสุดท้ายของการท าโครงงานได้ทุ่มเทลงไป  และเป็นวิธีการที่จะท าให้ผู้อ่ืนรับรู้และ

เข้าใจผลงานนั้น ๆ มีผู้กล่าวว่า การวางแผนออกแบบเพ่ือจัดแสดงผลงานนั้นมีความส าคัญเท่า ๆ กับ

การท าโครงงานนั่นเอง ผลงานที่ท าขึ้นจะดี ยอดเยี่ยมเพียงใด แต่ถ้าการจัดแสดงผลงานท าได้ดี                     

ก็เท่ากับไม่ได้ไม่ดีก็เท่ากับแสดงความยอดเยี่ยมเพียงใด แต่ถ้าการจัดแสดงผลงานท าได้ไม่ดีก็เท่ากับ

ไม่ได้แสดงความดียอดเยี่ยมของผลงานนั้นเอง 

   การออกแบบวางแผนเพ่ือน าผลงานมาแสดงนั้น ดูเสมือนว่าจะสามารถท า                

ได้ง่ายแต่ความจริงมักจะไม่เป็นเช่นนั้น การวางแผนดังกล่าวต้องอาศัยเวลาพอสมควร  ต้องค านึงถึง

ปัจจัยหลายประการที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งคือ ต้องค านึงถึงผู้ชมหรือผู้ฟัง 

   การแสดงผลงานนั้นอาจท าได้ในรูปแบบต่าง ๆ  กัน เช่น การแสดงในรูป

นิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายด้วยค าพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไม่มี

การอธิบายประกอบ  หรือในรูปแบบของการรายงานปากเปล่า ไม่ว่าการแสดงผลงานจะอยู่ในรูปแบบ

ใดควรจะจัดให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

    1) ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ท าโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา 

    2) ค าอธิบายย่อ ๆ ถึงเหตุจูงใจในการท าโครงงานและความส าคัญในการท า

โครงงานและความส าคัญของโครงงาน 

    3) วิธีด าเนินการ  โดยเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและส าคัญ 

    4) การสาธิตหรือแสดงผลที่ได้จาการทดลอง 

    5) ผลการสังเกตและข้อมูลเด่น ๆ ที่ได้จากการท าโครงงาน 

   สมชัย โกมล และอุบลรัตน์ ขลิบเงิน (2543 : 4,อ้างถึงใน วิมลรัตน์ สุนโทรโรจน์ 

2545 : 211) ได้เสนอขั้นตอนในการด าเนินงานของโครงงานไว้ดังนี้ 

    1) การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา 

    2) การวางแผนการท าโครงงาน 

    3) การลงมือท าเค้าโครงโครงงาน 

    4) การเขียนรายงานโครงงาน 

    5) การแสดงผลงานโครงงาน 

    6) การเขียนเค้าโครงโครงงาน 
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6. แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นภารกิจส าคัญของครูผู้สอน ที่ท าไว้ล่วงหน้าว่าจะสอนอะไร

เพ่ือจุดประสงค์ใด สอนอย่างไร ใช้สื่ออะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด เป็นการเตรียมตัวให้พร้อม

ก่อนสอน ท าให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจในการสอน สอนครอบคลุมเนื้อหาและสอนอย่างมีแนวทาง      

และมีเป้าหมาย ดังนั้นผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ลักษณะขั้นตอน           

การจัดท า และหลักการวางแผนตลอดจนลักษณะการสอนที่ดี เพ่ือส่งผลให้การเรียนการสอนด าเนิน

ไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู ้

  แผนจัดการเรียนรู้เป็นการเตรียมการจัดการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ 

และเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง          

ให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรก าหนดดังที่ รุจิร์ ภู่สาระ (2546:159) และ บูรชัย ศิริมหาสาคร 

(2547 : 1) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ

แนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามที่ก าหนด แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้หรือ

แผนการสอน (Lesson Plan) คือ ผลของการเตรียมการอย่างเป็นรูปธรรมของการแปลงหลักสูตร              

สู่ขบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน แผนการสอนจึงเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส าคัญที่ทุกฝ่าย            

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน จะต้องให้ความส าคัญมีความรู้ความเข้าใจ 

รวมทั้งเห็นภาพรวมและขั้นตอนของการด าเนินการที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถจัดท าแผนการสอน              

นิเทศหรือบริหารจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร                            

ส่วน วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์  (2549 : 297) และ สุวิทย์  มูลค า (2549 : 58) ได้ ให้ความหมาย                   

ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่า เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน 

การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  หรือ                    

กล่าวอีกนัยหนึ่ ง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแผนที่ผู้สอนจัดท าขึ้นจากคู่มือครูหรือ                

แนวการสอนของกรมวิชาการท าให้ผู้สอนทราบว่าจะสอนเนื้อหาใด  เพ่ือจุดประสงค์ใด สอนอย่างไร 

ใช้สื่ออะไร และวัดผลประเมินผล  โดยวิธีใด เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยเริ่มจาก

การก าหนดวัตถุประสงค์จะให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใด (สติปัญญา/เจตคติ/ทักษะ) จะจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนวิธีใด ใช้สื่อการสอนหรือแหล่งการเรียนรู้ใดและจะประเมินผลอย่างไร  
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  จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้                   

หรือแผนการสอน เป็นการเตรียมการอย่างเป็นรูปธรรมของการแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการจัด            

การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส าคัญที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์

เรียนรู้ให้กับผู้เรียน จะต้องให้ความส าคัญมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเห็นภาพรวมและขั้ นตอน              

ของการด าเนินการที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถจัดท าแผนการสอน การนิเทศ หรือบริหารจัดการเรียนรู้  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาระส าคัญ 

(บทสรุปเนื้อหา) จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาวิชา (สาระการเรียนรู้) กิจกรรมการเรียนรู้ การวัด               

และประเมินผล  

 6.2 ความส าคัญของแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ 

  แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นระบบการเรียนรู้ที่ผู้สอนสร้างขึ้น               

เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน        

และตัวชี้วัด ซึ่งมีองค์ประกอบของแผนการสอน ได้แก่ ตัวชี้วัดชั้นปี สาระส าคัญ เนื้อหา กระบวนการ

เรียนการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ซึ่ง ธีระพัฒน์ ฤทธิ์ทอง (2545 : 104) และ                  

รุจิร์ ภู่สาระ (2545 : 159) ได้กล่าวถึงแผนการจัดการในการเรียนรู้ว่าเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผน

ของครูในการที่จะให้นักเรียนเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่คาดไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  ในแผน          

การเรียนรู้จะมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู้การประเมินผลจากสภาพจริง  

แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้จึงมี เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้              

ให้ผู้เรียนตามที่ก าหนดไว้ในสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม การจัดการเรียนรู้ที่ดีจะต้องตอบค าถามได้ว่า 

ให้นักเรียนมีคุณสมบัติพึงประสงค์อะไรบ้างตามตัวชี้วัด  ส่วน สุวิทย์ มูลค า (2549 : 58) ได้กล่าวถึง                  

ความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า  1) ท าให้เกิดการวางแผนวิธีสอนที่ดี วิธีเรียนที่ดีที่เกิดจาก

การผสมผสานความรู้และจิตวิทยาการศึกษา 2) ช่วยให้ครูผู้สอนมีคู่มือการจัดการเรียนรู้ที่ท าไว้

ล่วงหน้าด้วยตนเอง และท าให้ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย  3) ช่วยให้

ครูผู้สอนทราบว่าการสอนของตนได้เดินไปในทิศทางใด หรือทราบว่าจะสอนอะไร ด้วยวิธีใด                

สอนท าไม สอนอย่างไร จะใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้อะไร และจะวัดและประเมินผลอย่างไร  4) ส่งเสริม

ให้ครูผู้สอนใฝ่ศึกษาหาความรู้ ทั้งเรื่องหลักสูตร วิธีจัดการเรียนรู้จะจัดหาและใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ 

ตลอดจนการวัดและประเมินผล  5) ใช้เป็นคู่มือส าหรับครูที่มาสอน (จัดการเรียนรู้ ) แทนได้                      

6) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ น าไปใช้และพัฒนาแล้วจะเกิดประโยชน์ ต่อวงการศึกษา และ                        
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7) เป็นผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความช านาญและความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนส าหรับ

ประกอบการประเมินเพื่อขอเลื่อนต าแหน่งและวิทยฐานะครูให้สูงขึ้น 

  กล่าวโดยสรุปแผนการสอนเป็นเสมือนกุญแจดอกส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการวางแผนวิชาที่สอน ใช้เป็นคู่มือส าหรับครูที่มาสอนแทนได้                  

ช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน  

ช่วยให้การสอนมีคุณภาพและเกิดความม่ันใจในการสอนมากขึ้น 

 6.3 รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู ้

  สุวิทย์ มูลค า (2549 : 60-62) ได้กล่าวถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่นิยมใช้กันทั่วไป   

มี 3 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ   

   1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย เขียนโดยใช้ประเด็นทั้ง 10 ประเด็น                

มาล าดับ แต่การล าดับกิจกรรมการเรียนการสอนจะเขียนเป็นเชิงบรรยายกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมไว้             

โดยไม่ระบุชัดเจนว่านักเรียนท าอะไร ประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์

ปลายทาง จุดประสงค์น าทาง เนื้อหาสาระ สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะ บันทึกผลหลังสอน 

   2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบตาราง เขียนโดยใช้ประเด็นส าคัญที่ เป็น

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ก ากับ และบรรลุองค์ประกอบส าคัญเหล่านั้นลงไปตามตาราง

เกือบทั้งหมด ดังนี้ 

 

จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ กระบวนการ การวัดประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้       

จุดประสงค์ปลายทาง 

จุดประสงค์น าทาง  

     

 

          ลงชื่อ .......................................... ผู้สอน 

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

ภาพที่ 2.1 แสดงตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบตาราง 

              ที่มา : สุวิทย์ มูลค า 2549 : 60-62 
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   3) แผนการจัดการเรียนรู้แบบพิสดาร เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีรายละเอียด

มากขึ้น การล าดับกิจกรรมการเรียนการสอน แยกเป็นกิจกรรมที่ครูปฏิบัติและสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติ          

ซึ่งสอดคล้องกัน ประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์

น าทาง เนื้อหาสาระ สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

กิจกรรมเสนอแนะ บันทึกผลหลังสอน (ผลการสอน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข) 

 6.4 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

  การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การน าแผนการจัด         

กิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try Out) ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุง             

เพ่ือน าไปทดลองจริง (Trial Run) ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เกณฑ์ประสิทธิภาพ            

ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 

   1) เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  เป็นระดับที่ผู้จัดท าแผนการจัดกิจกรรม          

การเรียนรู้จะพึงพอใจว่า หากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว                

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นก็มีคุณค่าที่จะน าไปสอนนักเรียนได้ 

   2) เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ ก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียน            

จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นต์ของผลการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด          

นั่นคือ E1/E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

   ตัวอย่าง 80/80 หมายความว่า เมื่อเรียนจบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว

ผู้เรียนจะสามารถท าแบบฝึกหัดหรือใบงานได้ผลเฉลี่ยร้อยละ  80 และท าแบบทดสอบหลังเรียน           

ได้ผลเฉลี่ ยร้อยละ  80 การที่ จะก าหนดเกณฑ์  E1/E2 ให้มีค่าเท่ าใดนั้น  ให้ ผู้ สอนพิจารณา              

ตามความเข้าใจ โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้ความจ ามักจะตั้งไว้ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วน

เนื้อหาที่เป็นทักษะหรือเจตคติที่จ าเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน อาจตั้งไว้ต่ ากว่านี้ เช่น 

75/75 เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่ควรตั้งไว้ต่ าจนเกินไป  

  มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม                

การเรียนรู้ไว้หลากหลายความคิด ดังนี้ 

   บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 156) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการก าหนดเกณฑ์ ดังนี้  

    1) การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ สามารถก าหนดได้หลากหลายขึ้นอยู่กับ

ผู้วิจัยจะก าหนด ถ้าต้องการประสิทธิภาพสูง ก็ก าหนดค่าไว้สูง เช่น 90/90 แต่ถ้าก าหนดเกณฑ์ไว้สูง           
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อาจพบปัญหาว่าไม่สามารถบรรลุเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ได้  การจะท าให้ผู้เรียนส่วนมากได้คะแนน               

ได้จวนเต็ม มีค่าเฉลี่ยจวนเต็ม คือ ร้อยละ 90 ขึ้นไปไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีการตั้งเกณฑ์ 

90/90 ในงานวิจัยบางเรื่องตั้งไว้ต่ ากว่า 80 ทั้งด้านกระบวนการและผลโดยรวม เช่น 70/70 ทั้ง ๆ ที่

สิ่งที่ครูพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพจริง แล้วสามารถพัฒนาผู้เรียนได้บรรลุผลระดับสูงเป็นส่วนใหญ่           

ได้การตั้งเกณฑ์ 50/50 หรือ 60/60 แสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาผู้ เรียนได้โดยเฉลี่ยครึ่งหนึ่ง          

ของคะแนนเต็ม หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อย (60%) ซึ่งไม่น่าจะเพียงพอ ควรพัฒนาได้มากกว่านั้น 

    2) การเขียนเกณฑ์ 80/80 ไม่ได้หมายถึงอัตราส่วน หรือสัดส่วนระหว่าง   

2 ส่วนนี้ โดยทั่วไปมิได้แปลความหมายโดยน ามาเปรียบเทียบกัน ดังนั้นครูผู้วิจัยไม่อาจเขียนในรูป 

80/80 แต่เขียนในรูปอ่ืน เช่น 80,80 หรือแม้กระทั่งเขียนว่าใช้เกณฑ์ 80% ทั้งกระบวนการ และ            

ผลโดยรวมก็ได้ การเขียน 80/80 เป็นเพียงแยกส่วนของประสิทธิภาพองกระบวนการซึ่งเป็นเลข           

80 ตัวหน้ากับประสิทธิภาพองผลโดยรวม ซึ่งเป็น 80 ตัวหลัง 

    3) ครูผู้ศึกษาค้นคว้าตั้งเกณฑ์ทั้ง 2 ส่วนไม่เท่ากันก็ได้ เช่น ตั้งเกณฑ์เป็น 

70/80 ซึ่งหมายความว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการใช้ 70% ส่วนประสิทธิภาพของผลโดยรวม      

ใช้ 80% ซึ่งไม่นิยมก าหนดในลักษณะดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามไม่จ าเป็นจะท าอะไรให้สอดคล้องกับ

ความนิยม ข้อส าคัญคือ เหตุผลเบื้องหลังองการตั้งเกณฑ์ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การตั้งเกณฑ์แบบนั้น

มีความเหมาะสม มีเหตุผลดีกว่า 

   เผชิญ กิจระการ (2546 : 49-51) ได้กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพของสื่อ            

การเรียนการสอนเป็นการน าสื่อไปทดลองใช้กับนักเรียนเป้าหมาย การหาประสิทธิภาพของสื่อ เช่น 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI) บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึก

ทักษะ เป็นต้น ส่วนมากจะใช้วิธีนี้ ประสิทธิภาพที่วัดส่วนใหญ่จะพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์การท า

แบบฝึกหัดหรือกระบวนการเรียน หรือแบบทดสอบย่อย โดยแสดงเป็นค่าตัวเลข 2 ตัว เช่น E1 /E2 = 

80/80, E1/E2 = 85/85, E1/E2 = 90/90 ขึ้นอยู่กับธรรมชิตของเนื้อหาวิชา นอกจากนี้ยังตั้งเกณฑ์ 

ความคลาดเคลื่อนไว้เท่ากับร้อยละ 2.5 นั่นคือ ถ้าตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 90/90 เมื่อค านวณแล้วค่าที่ถือว่า

ใช้ได้ คือ 87.50/87.50 หรือ 87.50/90.00 เป็นต้น 

   เกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2) มีความหมายแตกต่างกันหลายลักษณะในที่นี้            

จะยกตัวอย่าง E1/E2 = 80/80 ดังนี้ 

    1) เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 1 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ นักเรียน

ทั้งหมดท าแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบย่อยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ถือเป็นประสิทธิภาพของ
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กระบวนการส่วน 80 ตัวหลัง (E2) คือ นักเรียนทั้งหมดที่ท าแบบทดสอบหลังเรียน  (Post test)            

ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 โดยใช้สูตร ดังนี้ 

 

       E1  =    

 

    เมื่อ E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

     x แทน คะแนนรวมของแบบฝึกหัด/แบบทดสอบย่อยทุกชุดรวมกัน 

     A   แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัด 

     N   แทน จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 

       E2    = 

 

    เมื่อ E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

     y แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 

     B   แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

     N   แทน จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

    2) เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 2 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ จ านวน

นักเรียนร้อยละ 80 ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) ได้คะแนนร้อยละ 80 ทุกคน ส่วนตัวเลข 

80 ตัวหลัง (E2) คือนักเรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลังเรียนครั้งนั้น ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 

    3) เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 3 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ จ านวน

นักเรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ส่วนตัวเลข 80        

ตัวหลัง (E2) คือ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ที่นักเรียนท าเพ่ิมขึ้นจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) 

โดยเทียบกับคะแนนที่ท าได้ก่อนเรียน (Pre-test) 

    4) เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที่ 4 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ นักเรียน

ทั้งหมดท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ส่วนตัวเลข 80 ตัวหลัง (E2 หมายถึง

นักเรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละข้อมีจ านวนร้อยละ 80 (ถ้านักเรียนท าข้อสอบข้อใดถูก           

มีจ านวนนักเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แสดงว่าสื่อไม่มีประสิทธิภาพ และชี้ให้เห็นว่าจุดประสงค์ที่ตรงกับ

ข้อนั้นมีความบกพร่อง) 
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   โดยสรุปการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ตั้ งเกณฑ์ประสิทธิภาพของแผนการจัด              

การเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 1 80/80 และมีขั้นตอนในการน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาหาประสิทธิภาพ มีดังนี ้

    1) น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน

ตรวจสอบแก้ไขแล้ว น ามาปรับปรุงแก้ไข เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จึงน าไปใช้กับกลุ่มนักเรียน        

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่มีทั้งนักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จากนั้นน าผลที่ได้จากการทดลอง 

มาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดีขึ้น 

    2) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วไปใช้ได้จริง          

กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และน าผลที่ได้จากการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาค านวณหา

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 6.5 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ 

  ดัชนี ประสิทธิผล  (Effectiveness Index : E.I.) หมายถึ ง ตั ว เลขที่ แสดงถึ ง

ความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนโดยการเทียบคะแนนที่เพ่ิมขึ้นจากคะแนนการทดสอบก่อนเรียน

กับคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน 

  Goodman and others (1980 : 30-34) กล่าวถึงดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด           

การเรียนรู้ว่าเป็นการประเมินสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นมา ที่จะดูถึงประสิทธิภาพทางด้านการสอน               

และการวัดประเมินผลสื่อนั้นตามปกติแล้วจะเป็นการประเมินความแตกต่างของค่าคะแนน 2 ลักษณะ 

คือ ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและคะแนนการทดสอบหลังเรียน  

  บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 159) การหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้ 

หมายถึง ตัวเลขที่แสดงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน โดยเทียบคะแนนที่เพ่ิมขึ้นจากคะแนน

การทดสอบก่อนเรียน กับคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน รูปแบบการหาดัชนีประสิทธิผล              

มีลักษณะ ดังนี้  

 

  

 

E.I. = 
  1

12





an
 

 

ดัชนีประสิทธิผล = ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน-ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

                         (จ านวนนักเรียน× คะแนนเต็ม)-ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
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  เมื่อ E.I. แทน ดัชนีประสิทธิผล 

   1  แทน ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

   2  แทน ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน 

   n   แทน จ านวนนักเรียน 

   a   แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

  ดัชนีประสิทธิผลสามารถน ามาประยุกต์ใช้ประเมินการสอน  โดยเริ่มจากทดสอบ 

ก่อนเรียน ซึ่งเป็นตัววัดว่าผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานอยู่ในระดับใด รวมถึงการวัดทางด้านความเชื่อเจตคติ

และความตั้งใจของผู้เรียน น านักเรียนเข้าการทดลองเสร็จแล้วท าการทดสอบหลังเรียนแล้วน า            

ค่าที่ได้มาหาค่าดัชนีประสิทธิผล โดยน าคะแนนก่อนเรียนไปลบออกจากคะแนนหลังเรียนได้เท่าใด

น ามาหารด้วยค่าที่ได้จากค่าทดสอบก่อนเรียนสูงสุดที่ผู้เรียนจะสามารถท าได้ ลบด้วยคะแนนทดสอบ

ก่อนเรียนโดยท าให้อยู่ในรูปร้อยละ 

  ค่าดัชนีประสิทธิผลจะมีค่าอยู่ถึงระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 หากค่าทดสอบก่อนเรียน

เป็นและการทดสอบหลังเรียนปรากฏว่านักเรียนไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ ได้คะแนน 0 เท่าเดิมแต่ถ้า

คะแนนทดสอบก่อนเรียน = 0 และคะแนนทดสอบหลังเรียนนักเรียนท าได้สูงสุด คือ เต็ม 100 ค่า E.I. 

จะมีค่า = 1.00 และในทางตรงกันข้าม ถ้าคะแนนทดสอบหลังเรียนน้อยกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

ค่าที่ได้ออกมาจะมีค่าเป็นลบ ในสภาพของการเรียนเพ่ือรอบรู้ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะต้องเรียนให้ถึง

เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดัชนีประสิทธิผลสามารถน ามาดัดแปลงเพ่ืออ้างอิงเกณฑ์ด้วยค่าของเกณฑ์สูงสุด                 

ที่สามารถเป็นไปได ้ซ่ึงในกรณีค่าประสิทธิผล อาจจะมีค่าได้ถึง 1.00 

  Hovland  (1949 : unpaged ; อ้างถึงใน เผชิญ กิจระการ 2546 : 2) ได้เสนอดัชนี

ประสิทธิผล  (Effectiveness Index) ซึ่ งค านวณได้จากการหาความแตกต่างของการทดสอบ               

หลังการทดลองด้วยคะแนนสูงสุดที่สามารถเพ่ิมขึ้นได้  Hovland เสนอว่า ค่าความสัมพันธ์            

ของการทดลองจะสามารถกระท าได้อย่างถูกต้องแน่นอน จะต้องค านึงถึงความแตกต่างของคะแนน

พ้ืนฐาน (คะแนนทดสอบก่อนเรียน) และคะแนนที่สามารถท าได้สูงสุด ดัชนีประสิทธิผลจะเป็น              

ตัวชี้ถึงขอบเขตและประสิทธิภาพสูงสุดของสื่อ 

  สรุปได้ว่าค่าดัชนีประสิทธิผลอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 หากค่าทดสอบก่อนเรียน

เป็น 0 และการทดสอบหลังเรียนปรากฏว่านักเรียนไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือได้คะแนน  0 เท่าเดิม            

ค่า E.I. จะเป็น 0 แต่ถ้าหากคะแนนทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 0 และคะแนนทดสอบหลังเรียนนักเรียน
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ท าได้สูงสุด คือ 100 ค่า E.I. จะเท่ากับ 1.00 และในทางตรงกันข้ามถ้าคะแนนสอบหลังเรียนน้อยกว่า

คะแนนทดสอบก่อนเรียน ค่าท่ีออกมาจะเป็นลบ 

 

7. ความพึงพอใจ 

 

 7.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติของบุคคล ที่มีต่อการท างาน                   

หรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ           

ไว้ว่า (ชูศรี การเกษ  2546 : 6; พิศิษฐ์ ขาวจันทร์ 2546 : 48 ; จิราพร นิลก าเนิด 2547 : 63)                 

ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ดีหรือความรู้สึกในทางบวกที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่องาน ความรู้สึกนี้จะช่วยจูงใจ            

ให้เกิดความรักงาน มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีขวัญก าลังใจที่ดี ส่งผลให้

งานนั้นมีประสิทธิภาพแสดงให้เห็นความส าเร็จขององค์กร เช่น ความรู้สึกชอบ รัก พอใจ เต็มใจ และ

ยินดี ซ่ึงเกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งทาง ด้านวัตถุและจิตใจ เป็นความรู้สึก              

ที่มีความสุข เมื่อด าเนินการปฏิบัติงานนั้น ๆ จนบรรลุผลส าเร็จ ส่วน (ทิฆัมพร ยุทธเสรี 2550 : 30; 

สุรินทร์ ภูสิงห์ 2552 : 117; Davis and Newstrom 1989 : 177, อ้างถึงใน วัลภา ตั้งชีพชูชัย 2552 

: 62)  ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกหรือเจคติที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ 

ความรู้สึกพอใจ ชอบใจ ในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องท าให้

ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน  จึงจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 

การที่บุคคลจะเรียนรู้หรือพัฒนาการและความเจริญงอกงามนั้นบุคคลจะต้องอยู่ในภาวะพึงพอใจ               

สุขใจ เป็นเบื้องต้น นั่นคือบุคคลต้องได้รับการจูงใจทั้งในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม  ดังนั้น               

ความพึงพอใจในการเรียนรู้ จึงหมายถึง ความรู้สึกพอใจ ชอบใจในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียน

การสอน และต้องการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลส าเร็จ 

  จากนิยามดังกล่าว สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุข         

เมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการหรือแรงจูงใจ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก

ของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกพึงพอใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่งที่ตนต้องการ หรือเป็นไป              

ตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการ 
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 7.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  7.2.1 ทฤษฎีการจูงในของ Herzberg 

   Herzberg (1959 : 113-115, อ้างถึงใน วัลภา ตั้งชีพชูชัย 2552 : 63) ได้ศึกษา

เจตคติต่อการท างานของวิศวกรและนักบัญชีแล้วพบว่า คนที่ปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพได้นั้น

ย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน Herzberg กล่าวว่าความต้องการของคนในการท างาน           

มี 2 ประการ ประการแรกเป็นความต้องการหลีกเลี่ยงความพึงพอใจสภาพแวดล้อมของงานเรียกว่า

ปัจจัยค้ าจุน ประการที่สอง เป็นความต้องการที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความสามารถของเขาแสวงหา

ความก้าวหน้า เรียกว่า ปัจจัยเกื้อหนุน Herzberg เรียกปัจจัยที่สองนี้ว่า ทฤษฎีสองปัจจัยซึ่งมีที่มา

ดังนี้ 

    1. ปัจจัยเกื้อหนุน (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิด           

ความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่เกิดจากงานที่ท า ได้แก่ 

     1) ความส าเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลใช้พลัง

และความสามารถในการท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ ให้สติปัญญาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจนส าเร็จ

ลุล่วงไดได้ด้วยดี ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นท าให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจ ความพึงพอใจเมื่อบุคคลได้รับรู้       

ถึงความส าเร็จของตน ก็จะเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานต่อไป 

     2) การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับความยอมรับ

นับถือจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืนในสังคมโดยการรับรู้พฤติกรรม

ที่กลุ่มแสดงออกในรูปของการแสดงออก การยกย่องชมเชย การประกาศเกียรติคุณ การมีส่วนร่วม

หรือการแสดงอื่น ๆ ท าให้บุคคลรู้จักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง 

     3) ลั กษณ ะของงาน  (Work Itself) หมายถึ ง คุณ ลักษณ ะและ                 

ความน่าสนใจของงาน งานที่มีความแปลกใหม่ไม่จ าเจ งานที่ท้าทายความสามารถ งานสร้างสรรค์ 

และเกิดประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน งานที่ตรงตามความสามารถและมีอิสระในการท างาน ปริมาณงาน                 

และระยะเวลาในการท างาน 

     4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การรู้จักหน้ าที่              

และตระหนักในความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมที่จะปฏิบัติให้ส าเร็จ การยอมรับผล           

แห่งการกระท าทั้งทางบวกและทางลบ 

     5) ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า 

ตามสายงาน ต าแหน่งหน้าที่ การศึกษาอบรม การพัฒนาทักษะในการท างานเพ่ือพัฒนาตนเองให้มี
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ความสามารถในการปฏิบัติงาน โอกาสที่จะไดรับการมอบหมาย ความไว้วางใจในการท างาน 

การศึกษาอบรม การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 

    2. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) ได้แก่ 

     1) นโยบายการบริหาร (Policy Administration) หมายถึง นโยบาย 

ที่เกี่ยวกับการบริหารการมอบหมายงาน การบังคับบัญชา การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 

แนวทางในการด าเนินการ การพิจารณาความดีความชอบและความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา 

     2) การนิ เทศงาน  (Technical Supervision) หม ายถึ ง  เทคนิ ค             

การนิเทศ เช่น การแนะน า ช่วยเหลือและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมระหว่างประจ าการ 

การติดตามและประเมินเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน การเอาใจใส่สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

     3) เงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทนในการท างานที่มีรูปแบบ 

ที่แน่นอนในช่วงระยะเวลาของการจ่ายแต่ละครั้ง และค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานประจ า 

     4) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal Relations) 

หมายถึง ลักษณะที่มีความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 

นักศึกษาและบุคคลอ่ืน 

     5) ความมั่นคงในการท างาน (Job Security) หมายถึง ความแน่นอน 

หรือ หลักประกันความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความรู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน 

สภาวะการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดล้อมและบรรยากาศความสะดวกสบาย 

     6) ความสะอาดของสถานที่ท างาน การจัดเตรียมจัดวัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานท าให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว                   

มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

     7) ประโยชน์นอกเหนือจากเงินเดือน (Fringe Benefits) หมายถึง          

สิ่งตอบแทนหรือสิ่งที่ได้รับเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากเงินเดือนประจ า เช่น ค่าวิชาชีพ ค่ารักษา 

พยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลาวันหยุดชดเชย สิทธิในการลา และสวัสดิการอื่น ๆ 

     8) ชีวิตส่วนตัว (Personal Life) ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับ

ครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและบุคคลอื่น 

     9) สถานะภาพ (Status) สถานะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
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   จากทฤษฎีสองปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้ว พอจะสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบได้ดังนี้  

    1) องค์ประกอบส าคัญที่มีส่วนท าให้มีความพึงพอใจและมีความสุข                  

มี 6 ประการ คือ ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ 

ความก้าวหน้า และโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานนั้น ๆ  

    2) องค์ประกอบชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดลักษณะตรงกันข้ามหรือต่อต้าน ได้แก่ 

ความไม่สุขใจ ไม่พึงพอใจ องค์ประกอบชนิดนี้ก็คือ ความไม่เป็นธรรม ความไม่พึงพอใจ ในการบริหาร 

การปกครอง การบังคับบัญชาไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน แรงงานไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต                

และสภาพการท างานไม่ดี องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการสร้างความไม่พึงพอใจในงาน

ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาขึ้นได้ทั้งสิ้น 

  6.2.2 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (Maslow’s Hirachy of Needs)  

   Maslow (1970 : 122-124) นักจิตวิทยาทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ได้เสนอกรอบ

ความคิดเพ่ืออธิบายถึงปัจจัยที่เป็นสิ่งจูงใจบุคคล ให้เกิดแรงจูงใจที่จะท างานหรือกระท ากิจกรรมใด ๆ 

มีอยู่ 5 ขั้น ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow  ดังปรากฎในภาพประกอบที่ 2.2 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ล าดับขั้นความต้องการของ Maslow 

              ที่มา : Maslow 1970 : 122-124 

 

5.ความต้องการได้รับความส าเร็จในชีวิต 

  (Self Actualization or Self Realization Needs) 

4.ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือ 

  (Esteem or Status needs) 

3.ความต้องการทางสังคม 

  (Social or Belonging) 

2.ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย 

  (Security or Safety Needs) 

1.ความต้องการทางกายภาพ 

  (Physiological Needs) 
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   แต่ละความต้องการตามล าดับขั้นดังแผนภูมินั้น จะมีบทบาทหรือมีอิทธิพล          

ก็ต่อเมื่อมีสภาพ 2 ประการ คือ 

    1) เมื่อความต้องการนั้นได้เกิดขึ้นเพียงพอถึงระดับของความยาก 

    2) เมื่อความต้องการในระดับที่ต่ ากว่าได้รับการตอบสนองแล้ว และคงมีอยู่

ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับได้และท าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้ยกเว้นความต้องการพื้นฐานเริ่มแรก 

คือ ความต้องการทางกายภาพและชีวภาพ 

   ส าหรับประเด็นแรกนั้น อาจอธิบายได้ว่าความต้องการใดก็ตามจะไม่เป็นต้นเหตุ

ของพฤติกรรมจนกว่าการขาดหายไปเรื่องนั้น ๆ มีมากขึ้น หรือความไม่สาม ารถตอบสนอง                     

ความต้องการนั้น ๆ มีน้อยลง ๆ จนถึงจุดที่ท าให้ต้องมาตระหนักถึงความต้องการนั้น เช่น เราทุกคน

ต้องการน้ า แต่ก็ไม่เคยกระหายน้ าตลอดเวลา ความกระหายน้ าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อน้ าที่มีอยู่ในร่างกาย                 

ขาดหายไปกว่าระดับปกติ อีกประการหนึ่งนั้นก็เพราะว่าเราทราบเสมอว่าเมื่อใดที่หิวน้ าก็อาจหาน้ า

ดื่มได้เสมอโดยไม่ยากล าบาก ดังนั้นจึงไม่ค่อยตระหนักในความส าคัญของน้ ามากจริง ๆ เมื่อเทียบกับ

บุคคลที่ขาดน้ า อาทิในทะเลทราย เขาอาจจะกระท าการใด ๆ ก็ได้เพ่ือให้ได้มาซึ่งน้ า 

   ประเด็นที่สองเมื่อความต้องการในระดับที่ต่ ากว่าได้รับการตอบสนองแล้ว           

และยังคงไม่อยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้และท าให้เกิดความพึงพอใจนั้น หมายความว่า                

ถ้าความต้องการในระดับที่ต่ ากว่ายังไม่ได้รับการตอบสนองในระดับที่ท าให้เกิดความพอใจแล้ว           

ความต้องการในระดับต่ าที่ยังตอบสนองไม่ได้นี้ก็จะยังคงมีน้ าหนักและสามารถมีอิทธิพลมากกว่า 

ความต้องการในระดับสูงกว่า บุคคลจะไม่มีแรงจูงใจที่จะตอบสนองความต้องการเพ่ือความปลอดภัย

และความมั่นคง แม้ว่าเขาจะไม่มีความปลอดภัยสักเท่าใดก็ตาม เว้นแต่ว่า ความต้องการทางกาย        

ของเขาจะได้รับการตอบสนองให้ได้ระดับหนึ่งพอสมควรเสียก่อน นั่นคือ บุคคลที่ก าลังจะอดตาย      

จะไม่มุ่งหาความปลอดภัยหรือมั่นคง ก็เช่นกันกับความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการ                

ในทางสังคม ความรักใคร่และความเป็นเจ้าของ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลสามารถตอบสนอง               

ความต้องการทางกายภาพและความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งแล้ว และความต้องการที่จะมีสถานภาพ

ได้รับการยกย่องและได้รับการยอมรับ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลสามารถตอบสนองความต้องการ              

ทางกายภาพและความมั่นคงปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง และความต้องการในสังคม ความรักใคร่           

และความเป็นเจ้าของได้รับการตอบสนอง จนเป็นที่พอใจแล้วเช่นกัน และที่สุดความต้องการ                     

ที่จะประสบความส าเร็จสูงสุดหรือความต้องการประจักษ์ตนก็จะมีบทบาท เมื่อบุคคลนั้น                   

ประสบความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการชั้นก่อน ๆ มาแล้ว 
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   Maslow มีความเห็นว่าบุคคลพยายามที่จะตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน          

ให้มากก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมุ่งไปตอบสนองความต้องการชั้นเหนือขึ้นไปจนถึงขั้นความต้องการ           

ที่ประสบความส าเร็จสูงสุด ความต้องการชั้นต้น ๆ ต้องได้รับการตอบสนองก่อนที่ความต้องการชั้นสูง

จะเข้ามามีบทบาทต่อความรู้สึกอันมีสติของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้นจุดส าคัญในความคิดของ Maslow               

ก็คือ ความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองอันท าให้เกิดความพึงพอใจแล้ว ความต้องการนั้นก็จะ                

ไม่เป็นแรงกระตุ้นอีกต่อไป แต่ความต้องการในระดับที่สูงกว่าจะกลายเป็นแรงขับหรือแรงจูงใจแทนที่

อันจะเป็นเหตุท าให้บุคคลต้องสร้างพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนนั้นต่อไป 

   ความต้องการพื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพนั้นเป็นความต้องการในระดับต่ า 

ขั้นแรก เป็นความต้องการซึ่งจ าเป็นเพ่ือการอย  ่รอดอันเป็นเรื่องทางกายภาพและชีวภาพ คือ              

ความต้องการในการพักผ่อน อากาศ อุณหภูมิที่พอเหมาะ การขับถ่าย การเคลื่อนไหว เพศ รวมถึง

ความต้องการในปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 

   ส าหรับบุคคลที่มีฐานทางเศรษฐกิจพอใช้และโดยเฉพาะพวกที่ ใช้สมอง 

โดยทั่ วไปแล้วเขามักสามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานได้ในระดับที่น่าพอใจ ดังนั้น            

ความต้องการเหล่านี้จึงดูเหมือนไม่มีอิทธิพลต่อเขา เว้นเสียแต่จะเกิดภาวะไม่ปกติ เช่น ขาดการนอน

หลับพักผ่อนติดต่อกันสองวัน หรือไม่ได้รับประทานอาหารติดต่อกันหลายมื้อ บุคคลผู้นั้นก็จะหันกลับ

มากแสดงความต้องการในทางชีวภาพและกายภาพเป็นอย่างมาก ส าหรับกลุ่มบุคคลที่มีฐานะ                

ทางเศรษฐกิจไม่สู้ดี  โดยเฉพาะพวกที่ ใช้แรงงาน หรือคนที่ เผชิญกับความขาดแคลนอาหาร                    

ความต้องการพ้ืนฐาน เพ่ือการอยู่รอดจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของคน อาจกล่าวได้ว่า 

มนุษย์ทุกคนมีความต้องการพ้ืนฐานนี้  แต่ถึงกระนั้นความต้องการนี้จะมีความเข้าต่างกันในบุคล          

ที่ต่างกัน นั่นคือแต่ละคนจะมีระดับความต้องการทางกายภาพและชีวภาพแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

วัยและการฝึกหัดตนเอง เช่น เด็กต้องการนอนมากกว่าผู้ใหญ่ หรือบางคนอาจฝึกให้รับประทาน

อาหารวันละ 2 มื้อ ในขณะที่คนหนึ่งอาจมีความต้องการอาหารวันละ 5-6 มื้อ เป็นต้น 

   ส าหรับสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา จะเห็นได้ว่า

พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลเป็นจ านวนมากได้เกิดขึ้นโดยหวังได้เงินตราเป็นสิ่งตอบแทน             

อันที่จริงคนเรานั้นไม่ได้สนใจในเงินตราในตัวของมันเองมากไปกว่าการใช้เงินตราเป็นเครื่องมือหรือ

เป็นตัวแทนที่จะท าให้เขาตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของเขาได้ แน่นอนที่สุดเงินตราหรือสิ่งจู งใจ          

ที่ เห็นได้อันเป็นรูปธรรมนั้นสามารถใช้แลกกับปัจจัยสี่  และหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมได้              
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แต่ขณะเดียวกันเงินตราก็อาจซื้อหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ เช่น คนที่เป็นเนื้อรายในขั้นร้ายแรง               

เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต แม้จะมีเงินสักเท่าใดก็แลกชีวิตอันเป็นที่รักและหวงแหนที่สุดไม่ได้ เป็นต้น 

   อย่างไรก็ตาม นอกจากเงินตราจะช่วยตอบสนองความต้องการทางกายภาพ             

ได้เป็นส่วนใหญ่แล้ว เงินตราสามารถตอบสนองความต้องการในระดับสูงหว่าได้ ได้มีการศึกษาค้นคว้า

ถึงผลกระทบของเนินว่าเป็นสิ่งจูงในที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องอยู่กับวามต้องการทุกชนิด 

   ความต้องการในความปลอดภัยและความมั่นคง แรงจูงใจของมนุษย์เรานั้นมิได้

มีปรากฏให้เห็นเด่นชัดทุกอย่างตลอดไป แรงจูงใจบางอย่างอาจเห็นและเข้าใจได้ง่าย เช่น แรงจองใจ

อันเกิดจากความต้องการทางกายภาพและชีวภาพดังได้กล่าวมาแล้ว แต่มีความต้องการอีกหลายอย่าง

ที่ซ่อนอยู่ภายใต้จิตส านึกและมักจะเห็นชัดได้ยาก ความต้องการในความปลดภัยและความมั่นคงนี้

ปรากฏออกมาในทั้งสองลักษณะ คือ มีทั้งที่เห็นเด่นชัดและเห็นไม่ได้เด่นชัด 

   ส าหรับความต้องการที่จะมีความปลอดภัยและความมั่นคงนี้เป็นความต้องการ      

ที่มีอิทธิพลอย่างส าคัญและเป็นที่ทราบกันดีในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย คนเราปรารถนาที่อยู่ห่างจากสิ่งที่

เป็นภัยอันตรายทั้งปวงต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมตลอดจนถึงความไม่มี

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดังนั้นบุคคลและองค์การจึงสนใจในหลักประกั นบางอย่าง นั่นคือ                       

ถ้าเป็นไปได้ก็จะเลี่ยงความหายนะต่าง ๆ เหล่านั้น จะเห็นได้ว่าหลายอง๕การจึงจัดโครงการต่าง ๆ          

เพ่ือสนองความต้องการ ความมั่นคงและปลอดภัยนี้ ได้แก่ การประกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น               

ในด้านสุขภาพ อุบัติ เหตุและชีวิต เป็นต้น รวมถึงการเก็บสะสมเงิน การให้บ าเหน็จบ านาญ            

เมื่อเกษียณอายุ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจท าให้รู้สึกปลอดภัยและมั่นคง แต่มิได้หมายความว่าจะเป็นเหตุ

ท าให้คนผลิตได้มากกว่าเดิม ในแง่ความเป็นจริง ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มซึ่งเป็น

สิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีในการท างานจะเกิดขึ้นได้ยาก หากมีการเน้นในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยนี้             

มากเกินไป อย่างไรก็ตามทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการเลือกงานของบุคคล 

ระบบราชการไทยก็เป็นแหล่งที่ได้ชื่อว่าให้ความมั่นคงในการท างานสูง และเป็นเหตุหนึ่งที่ดึงดูดบุคคล

ให้รับราชการ 

   ความต้องการในความปลอดภัยและความมั่นคงนี้มีลักษณะทั้งที่อยู่ในจิตส านึก

และใต้จิตส านึก ความต้องการในความปลอดภัยและความมั่นคงที่อยู่ใต้จิตส านึกมักจะพัฒนา             

มาในระยะที่ยังเป็นเด็ก ถ้าพ่อแม่ ผู้ปกครองให้การดูแลปกป้องเด็กมากจนเกินไปไม่ให้เด็กได้รู้จัก               

ความยากล าบาก ไม่เคยพบความขัดแย้ง ความผิดหวัง หรือความล้มเหลว และที่สุดเด็กก็จะไม่รู้จัก

สภาพความเป็นจริงและมักจะมองโลกในแง่ดี เกิน ไป เด็กจะพัฒนาความคิดที่ ยึดมั่ นกับ                         
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ความปลอดภัยมาก เขาจะไม่ชอบการแข่งขัน ไม่ท าให้ผู้อื่นขัดเคือง ขณะเดียวกันก็ไม่ชอบให้คนอ่ืนมา

วิพากษ์วิจารณ์ตน ไม่อยากให้ใครมาคาดหวังอะไรจากตน ส าหรับคนที่ยึดมั่นในความมั่นคงจะรู้สึกว่า

เป็นการยากมากท่ีจะต้องสัมพันธ์กับโลกท่ีมีแต่ความไม่แน่นอนและควบคุมยาก 

   เกี่ยวกับความต้องการในความมั่นคงนี้ นอกจากจะเป็นเรื่องที่อาจซ่อนอยู่ใน        

จิตใต้ส านึกแล้ว ส าหรับนักจิตวิทยายังหมายความถึงสิ่งอ่ืนอีก นอกเหนือไปจากความมั่นคงในแง่

เศรษฐกิจ แม้ว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงโดยทั่วไปก็ตาม แต่มิได้

หมายถึงความมั่นคงในการท างาน 

   ความต้องการในสังคม ความรักใครและความเป็นเจ้าของ เมื่อความต้องการ           

ในขั้ นที่ ต่ ากว่า คือ ความต้ องการพ้ืนฐานทางกายภาพและชี วภาพ  และความต้ องการ                            

ในความปลอดภัยและความมั่นคงได้รับการตอบสนองพอสมควรแล้ว ความต้อ งการทางสังคม                 

ความต้องการในความรักใคร่ และความรู้สึกเป็นเจ้าของเริ่มจะมีบทบาท เป็นที่ทราบกันดีว่ามนุษย์นั้น

เป็นสัตว์สังคม ดังนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่จึงชอบการกระท าโต้ตอบและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสถานการณ์           

ที่เขารู้สึกว่ามีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับ แต่คนโดยทั่วไปจะมีความต้องการนี้ในระดับที่ต่างกัน              

ในแต่ละบุคคลและในแต่ละสถานการณ์ที่ต่างกันด้วย 

   ความต้องการทางสังคมนี้หมายความรวมถึงความต้องการในความรักใคร่ด้วย 

เกี่ยวกับความต้องการชนิดนี้ บุคคลโดยทั่วไปมักจะมีมากในความสัมพันธ์กับบิดามารดา สามีภรรยา

และลูก รวมตลอดถึงญาติพ่ีน้อง นอกจากนี้ความต้องการนี้อาจตอบสนองได้ในสภาพแวดล้อม             

ทางสังคม ได้แก่ ความต้องการมีความสัมพันธ์ อันอบอุ่นกับเพ่ือน โดยเฉพาะเพ่ือร่วมงาน                

และความรู้สึกที่ว่าตนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็นคนที่ มีคุณค่าของกลุ่มที่ เขาเป็นสมาชิก                    

มิใช่เป็นเพียงแต่ผู้ผลิตที่ไม่มีความรู้สึกไม่มีชีวิตจิตใจ และถ้าปราศจากความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่ง           

ของกลุ่มแล้ว เขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลที่ ไม่ พึงปรารถนา และรู้สึกว่าตนไม่เป็นที่ต้องการ                   

หรือไม่มีคุณค่า และที่สุดก็จะประพฤติตนเหมือนคนอ่ืนที่มิใช่สมาชิกขององค์การ เหล่านี้เป็นเรื่องที่

คลุมไปถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของด้วย 

   ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ หมายถึง ความต้องการ

ของบุคคลที่จะมีคุณค่าในสายตาของคนอ่ืน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสามารถที่แท้จริง 

ความส าเร็จ และความเคารพท่ีได้รับจากคนอื่น ความต้องการเหล่านี้อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 

    1) ความปรารถนาที่จะมีความแข็งแกร่ง มีความส าเร็จ มีความเพียงพอ          

มีความม่ันใจ เพ่ือที่จะเผชิญโลกและมีความเป็นอิสรภาพ 
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    2) ความปรารถนาที่จะมีชื่อเสียงและเกียรติภูมิ การได้รับความสนใจ 

ความส าคัญหรือการเห็นคุณค่า 

   ในประเด็นเกี่ยวกับความรู้สึกว่าประสบความส าเร็จ นอกจากจะหมายถึง 

ความรู้สึกของบุคคลว่างานของเขาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้ว ยังหมายความรวมถึงว่าเขานั้น               

ก าลั งก้าวหน้าและประสบความส าเร็จในสิ่ งที่ปรารถนา โดยตระหนักในศักยภาพ ทักษะ                        

และความสามารถของตน อันเป็นเหตุให้เกิดความพึงพอใจทางอารมณ์ แต่ความพึงพอใจนี้จะถูก

กระทบ ไม่เฉพาะแต่เพียงว่าเขาท าอะไรส าเร็จ แต่ยังขึ้นอยู่กับว่าเพ่ือร่วมงานโต้ตอบกับความส าเร็จ

ของเขาอย่างไร ด้วยความต้องการที่จะประสบความส าเร็จสูงสุดหรือความประจักษ์ตน การแสดงออก

ของความต้องการแบบนี้มีหลายอย่างแตกต่างหันไป การเกิดขึ้นของความต้องการขึ้นอยู่กับ                

ความพึงพอใจในความสามารถตอบสนองความต้องการระดับต้น ๆ ได้แก่ ความต้องการพ้ืนฐาน             

ทางกายภาพและชีวภาพ ความต้องการในความปลอดภัยและมั่นคง ความต้องการในสังคม                   

และความรักใคร่ และความต้องการที่จะรับการยอมรับและยกย่อง บุคคลซึ่งได้รับการตอบสนอง             

ในความต้องการเหล่านี้ เขาเรียกว่าบุคคลผู้ที่มีความพึงพอใจ ถ้าสูไปกว่านี้ก็คาดหวังได้ว่าต้องเป็น

เรื่องที่เกี่ยวกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ที่สุด ในสังคมของเราทุกวันนี้อาจพบบุคคลผู้มี               

ความพึงพอใจได้ แต่ก็ยังเป็นที่ยอมรับว่าความรู้เกี่ยวกับความต้องการที่จะประสบความส าเร็จสูงสุดนี้

ยังไม่มีมากนัก 

   หากพิจารณาการปรับใช้ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow ในการ

บริหารในความเป็นจริงแล้ว จะเห็นได้ว่าความต้องการของบุคคลจะไม่เป็นล าดับขั้นหรือขั้นตอน              

อย่างมีระเบียบที่ เข้าใจดังที่  Maslow อธิบาย แต่ความต้องการของบุคคลจะมีความสับสน               

และสลับซับซ้อนอันเนื่องจากลักษณะของบุคคลที่มีความซับซ้อน 

 7.3 องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจ 

  องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ ได้แก่ สิ่งจูงใจ ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบ                  

ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุหรือสภาวะใด ๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยโน้มน้าวจิตใจ ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน               

ในหน่วยงานนั้น ๆ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้งานนั้นประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย                

ที่วางไว้ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ เครื่องล่อใจนั่นเอง 

  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติกิจกรรมจะเกิดขึ้นได้มากหรือน้อย

เพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ หลายประการ ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึง

องค์ประกอบที่มีต่อความพึงพอใจไว้ดังนี้ 
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   เผชิญ  กิจระการ (2546 : 7) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 

    ตัวแปรที่ 1 องค์ประกอบเกี่ยวกับการท างานในปัจจุบัน  

     1) ความตื่นเต้น น่าเบื่อ 

     2) ความสนุกสนาน ความไม่สนุกสนาน 

     3) ความโล่ง ความสลัว 

     4) ความท้าทาย ไม่ท้าทาย 

     5) มีความพอใจ ไม่พอใจ 

    ตัวแปรที่ 2 องค์ประกอบทางด้านค่าจ้าง  

     1) ถือว่าเป็นรางวัล ไม่เป็นรางวัล 

     2) มาก น้อย 

     3) ยุติธรรม ไม่ยุติธรรม 

     4) เป็นทางบวก เป็นทางลบ 

    ตัวแปรที่ 3 องค์ประกอบทางด้านการเลื่อนต าแหน่ง  

     1) ยุติธรรม ไม่ยุติธรรม 

     2) เชื่อถือได้ เชื่อถือไม่ได้ 

     3) เป็นเชิงบวก เป็นเชิงลบ 

     5) เป็นเหตุผล ไม่เป็นเหตุผล 

    ตัวแปรที่ 4 องค์ประกอบทางด้านผู้นิเทศ ผู้บังคับบัญชา  

     1) อยู่ใกล้ อยู ่ไกล 

     2) ยุติธรรมแบบจริงใจ ยุติธรรมแบบไม่จริงใจ 

     3) เป็นมิตร ค่อนข้างไม่เป็นมิตร 

     4) เหมาะสมทางคุณสมบัติ ไม่เหมาะสมทางคุณสมบัติ 

    ตัวแปรที่ 5 องค์ประกอบทางด้านเพื่อนร่วมงาน 

     1) เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

     2) จงรักภักดีต่อสถานที่ท างาน ไม่จงรักภักดีต่อสถานที่ท างาน              

และเพ่ือน 

     3) สนุกสนานร่าเริง ดูไม่มีชีวิตชีวา 
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   สุพรรษา ศรีโพธิ์  (2548 : 28) กล่ าวว่า ปั จจัยองค์ประกอบที่ มีผลต่อ              

ความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ มี 5 ประการดังนี้ 

    1) สิ่งจูงใจเกี่ยวกับวัตถุ ประกอบด้วย วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ 

    2) สิ่งจูงใจเกี่ยวกับโอกาส เช่น โอกาสเกี่ยวกับความมีชื่อเสียง ความเด่น 

ความมีอ านาจ ความมีอิทธิพล 

    3) สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพวัสดุอุปกรณ์ ความร่วมมือ การได้รับบริการ               

ซึ่งอาจจะได้โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 

    4) ความสามารถของครูผู้สอนที่จะท าให้ความพึงพอใจแก่บุคคล โดยเปิด

โอกาสให้เขาแสดงอุดมคติโดยเสรี เพ่ือก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในฝีมือ 

    5) สิ่งจูงใจเก่ียวกับเพ่ือนร่วมงาน การมีสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับบุคคล                   

ภายในห้อง ความผูกพันกับสถาบัน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมโรงเรียน 

  กล่าวโดยสรุปองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ เป็นปัจจัยองค์ประกอบที่มีผล

ต่อความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ สิ่งจูงใจเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งจูงใจเกี่ยวกับโอกาส สิ่งจูงใจเกี่ยวกับ

สภาพวัสดุอุปกรณ์ ความร่วมมือ การได้รับบริการ  ซึ่งอาจจะได้โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ความสามารถ 

ของครูผู้สอนที่จะท าให้ความพึงพอใจแก่บุคคล โดยเปิดโอกาสให้ เขาแสดงอุดมคติโดยเสรี               

เพ่ือก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในฝีมือ และสิ่งจูงใจเกี่ยวกับเพ่ือนร่วมงาน การมีสัมพันธ์ฉันท์มิตร            

กับบุคคลภายในห้อง ความผูกพันกับสถาบัน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมโรงเรียน 

 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ เพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

  วิษณุ แสงชาติ (2547 : 80) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม    

การเรียนรู้วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้โครงงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพง กิ่งอ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 

2537 จ านวน 37 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรม             

การเรียนรู้วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้โครงงาน จ านวน 8 แผน ใช้เวลา               
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ในการสอน 16 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก 

จ านวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากระหว่าง 0.29 ถึง 0.77 มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.28 ถึง 0.98 

และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness 

Index) ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษา               

ปีที่ 6 โดยใช้โครงงาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.29/92.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 มีค่าดัชนี

ประสิทธิผล ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเท่ากับ 

0.7846 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 78.46 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ                   

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสรุปแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญท าให้นักเรียนได้ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม การฝึกปฏิบัติกิจกรรม                  

เน้นกระบวนการกลุ่ม ท าให้เป็นคนรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความสุขตื่นเต้นในการเรียนศึกษาจาก                   

สภาพจริง สื่อการเรียนเป็นของจริง มีการวัดผลที่หลากหลาย นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้             

ในชีวิตประจ าวันได้ 

  สีลา  มะเค็ง (2547 : 62) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์                   

ทางการเรียนวิชาโครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด            

ศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า  

   1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา           

ปีที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับปานกลาง  

   2) ตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               

วิชาโครงงาน จ านวน 9 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อครูผู้สอน ทัศนคติที่มีต่อบรรยากาศในห้องเรียน 

การเตรียมการสอนของครู วิธีด าเนินการสอน ความรอบรู้ ในวิชาที่ สอน ตัวแปรพยากรณ์                 

ที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงาน จ านวน 2 ตัวแปร ได้ แก่ ทัศนคติ               

ที่มีต่อเนื้อหาวิชา และการให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเร้าความสนใจ ตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมดร่วมกัน

พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานได้ร้อยละ 71 ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์             

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงาน จ านวน 6 ตัวแปร ได้แก่ ความกล้าสู้กล้าเสี่ยง ความขยัน 

ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และการวางแผนในการท างาน  
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   3) ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานเรียงตามล าดับ

ดังนี้  บรรยากาศในห้องเรียน ความขยันและครูผู้สอน สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์                  

ทางการเรียนวิชาโครงงานได้ร้อยละ 70.20      

  สายพันธ์ สิงห์ อ่อน (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยชุดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและทดลองใช้

พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา             

ปีที่ 5-6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียน                    

บ้านห้วยคอม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549           

กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 24 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คือ ชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 แบบวัดเจตคติที่มีต่อ

วิชาคณิตศาสตร์ และแบบประเมินความสามารถในการท ากิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโครงงาน

คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ใช้ E1/E2 และเปรียบเทียบเจตคติของ

นักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังการทดลองใช้ t-test แบบ  dependent 

ผลการวิจัยพบว่าชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6            

มีจ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่  1 เรื่อง การส ารวจราคาสินค้าในบ้านห้วยคอม ชุดที่  2                   

เรื่อง การส ารวจจ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยคอม ชุดที่  3 เรื่อง การส ารวจชนิดของมุม             

จากตัวอักษรภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 เรื่อง การส ารวจรูปทรงเรขาคณิตที่วัดบ้านห้วยคอม ชุดที่ 5               

เรื่องคณิตศาสตร์บนใบไม้ และชุดที่  6 เรื่อง ความสนใจของผู้ เรียน ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น                

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.98/92.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75 และเจตคติของนักเรียน             

ที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  สมพร ผาเจริญ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม                      

การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ส าหรับนักเรียน                

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านช าสอง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุเพ่ือพัฒนา                   

ชุดกิจกรรมและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบการจัด           

การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาความพึงพอใจ  

ของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

และ 2 โรงเรียนบ้านช าสอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้                  
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เก็บรวบรวมข้อมูล คือ ชุดกิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน มีจ านวน 8 ชุด แบบวัดความพึงพอใจ

ที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบความเข้าใจ                     

เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ส่วนการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ คือ ค่าสถิติ  

E1/E2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน    

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.76/83.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ คือ 80/80 และ                   

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพึงพอใจ

อย่างยิ่ง (ดีมาก)  

  ไพรวัลย์  ยุทธรรม (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา              

การบริหารการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาหนองบ าล าภู เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  1) สภาพและปัญหาการพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  2) ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน และ 3) แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกระบวนการเรียนรู้              

แบบโครงงาน ของโรงเรียนบ้านดงมะไฟ สังกัดส านักงานการศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 วิธีการ           

เก็บข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกต การสนทนากลุ่ม  การสัมภาษณ์เชิงลึกและ

เปิดเวทีคืนข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา           

ขั้นพ้ืนฐานและผู้น าชุมชนของโรงเรียนบ้านดงมะไฟ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู 

เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนบ้านดงมะไฟ มีสภาพและปัญหาการพัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรู้แบบโครงงาน เนื่องจากการจัดปัจจัยสนับสนุนยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรู้แบบโครงงาน โดยเฉพาะการเตรียมสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้    

ให้มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ครูไม่วางแผนการจัดการเรียนการสอน

แบบโครงงาน นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียน ไม่วางระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือปรับปรุง               

และพัฒนาการเรียนการสอนของครูอย่างจริงจัง  ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียแสดงความคาดหวัง                       

ในการพัฒนาการบริหารจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานของโรงเรียน โดยต้องการให้โรงเรียน

จัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน                

เร่งพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ต้องการให้มีการส่งเสริมให้พัฒนาครูให้มีความรู้

ความเข้าใจในการวางแผนและการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนแบบโครงงาน นอกจากนี้ยังต้องการ
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ให้โรงเรียนวางระบบนิเทศ ก ากับ ติดตามและพัฒนาการสอนของครูอย่างต่อเนื่องและจริงจัง                

จากสภาพและปัญหาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายจึงได้ร่วมกันเสนอแนวทาง             

การพัฒนาการบริหารจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนควรจัดสรร

งบประมาณพัฒนาวิชาการอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูควรวิเคราะห์

หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

ให้ เหมาะสมกับผู้ เรียนและท้องถิ่น ครูควรปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนพัฒ นาตนเองให้มี

ความสามารถในการจัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบโครงงานภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียน และที่

ส าคัญโรงเรียนควรวางระบบนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้ต้องหาวิธีการที่

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอย่างแท้จริง 

  เฉลียว ปัทมาลัย (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษในการน าเสนอโครงงานแนะน าแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการ                  

เพ่ื อนช่ วย เพ่ื อนของนั ก เรียนชั้ นมั ธยมศึ กษ าปี ที่  4  โรงเรียน เลย พิทยาคม จั งห วัด เลย                         

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอโครงงานแนะน า                   

แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โปรแกรมภาษาจีน – ฝรั่งเศส                      

โรงเรียนเลยพิทยาคม 2) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษน าเสนอโครงงานโดยกระบวนการ               

เพ่ือนช่วยเพ่ือน และ 3) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนา กลุ่มเป้ าหมายเป็นนักเรียน                  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรมภาษาจีน – ฝรั่งเศส จ านวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยหลักการวิเคราะห์เนื้อหาการใช้ภาษาอังกฤษ และวิเคราะห์ข้อมูล            

เชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test ผลการวิจัยพบว่า 

นัก เรียนมีปัญหาด้านข้อมูลการท่องเที่ ยว ร้อยละ 95 ด้ านการใช้ภาษาร้อยละ 98 และ                   

ด้านการน าเสนอ ร้อยละ 92 ในกระบวนการพัฒนา นักเรียนแต่ละกลุ่มได้จัดท าชุดโครงงานกลุ่มละ   

1 เรื่ อง รวม 4 เรื่อง คือ  1) Tourist Attractions in Loei, 2) One Tambon One Product,            

3) Festivals and Fairs in Loei, and 4) Local food โดยแต่ละเรื่องมี โครงร่างของเนื้ อห า                 

ซึ่ งประกอบด้ วย  1) Objectives of the Study, 2) Learning Activities, and 3) Evaluation             

จากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดโครงงานแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน พบว่า

นักเรียนมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              

ที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเลือกเนื้อหา
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เป็นที่สนใจของผู้เรียนและใช้การพัฒนาทักษะการน าเสนอโครงงานด้วยกระบวนการเพ่ือนช่วยเพ่ือน

สามารถช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างอิสระและช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้น 

  สมร ไพรตื่น (2552 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาครู                

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยใช้โครงงานของโรงเรียน                

บ้านโนนหนองแวง อ าเภอหนองเรือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้โครงงาน

ของโรงเรียนบ้านโนนหนองแวง และศึกษาความต้องการและแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน เก็บข้อมูลโดยการสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม (Focus group 

discussion) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

ตัวแทนนักเรียนบ้านโนนหนองแวง จ านวน 23 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้โครงงาน สภาพและปัญหา พบว่าครูไม่ได้วางแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เพราะส่วนใหญ่ ครูจะใช้แผนการสอนส าเร็จรูป จึงท าให้แผนการเรียนรู้ที่น ามาใช้ไม่มีประสิทธิภาพ 

เพราะเป็นแผนการเรียนรู้ที่ไม่ครอบคลุมและส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ปัญหาที่พบ คือ ครูไม่

มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน อีกทั้งไม่เคยได้รับการอบรมพัฒนา

เกี่ยวกับการเขียนแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน สภาพและปัญหา ความสามารถของครู พบว่า ครูไม่ได้

สอนให้ท าโครงงาน เพราะครูมีภาระงานสอนมากต้องดูแลหลายห้องเรียน เนื่องจากครูไม่ครบชั้น             

ครูไม่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์และสอนแบบบอกความรู้ ปัญหาที่พบ คือ ครูไม่มี       

ความช านาญและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานพอที่จะสอน

นักเรียนได้ ครูไม่ครบชั้นท าให้การสอนไม่ต่อเนื่อง นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สืบค้นข้อมูลไม่เป็น 

นักเรียนขาดความมั่นใจไม่กล้าแสดงออกในการน าเสนอผลงาน  และครูไม่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 2) ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้โครงงาน พบว่า ต้องการให้มีการจัดครูทุกคน

เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการเขียนแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบโครงงานจากครูหรือโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการสอนแบบโครงงาน  แนวทาง

พัฒนา พบว่า ครูควรได้รับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการเขียนแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้บริหาร

ควรเอาจริงเอาจังและมีการนิเทศก ากับติดตามในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และ การจัดท า

แผนการเรียนรู้แบบโครงงานของครูเพ่ือฝึกกระบวนการคิดให้กับนักเรียนความต้องการและแนวทาง
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ในการพัฒนาความสามารถของครูพบว่า ต้องการให้ครูสอนท าโครงงาน ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

และมีการเรียนรู้นอกสถานที่ ครูต้องการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม ต้องการ

ให้ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณในการอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบโครงงาน ต้องการให้ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์  คิดเป็น ท าเป็น 

และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ แนวทางพัฒนา พบว่า ครูควรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานอย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ ครูควรสอนแบบ                 

เน้นกระบวนการคิดให้กับนักเรียน  ครูต้องมีความกระตือรือร้นในการจัดท าแผนการเรียนรู้             

แบบโครงงาน และพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ ครูควรชี้แนะการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์                   

ที่เหมาะสมให้กับนักเรียน ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัด            

การเรียนการสอนแบบโครงงานและสร้างความตระหนักให้กับครูทุกคนในการสอนให้นักเรียน             

ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์รวมทั้งพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า 

  จันทนา สอนกองแดง (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลการสอนโดยใช้                 

การเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              

วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และ 4) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 

1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 47 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ใช้เวลาในการ

ทดลอง จ านวน 25 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ

เรียนรู้แบบโครงงาน จ านวน 8 แผน ที่มีคุณภาพเหมะสมมาก แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ       

ทางวิทยาศาสตร์เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ซึ่งมีความตรงเชิงเนื้อหามีค่าอ านาจ

จ าแนกระหว่าง 0.33 ถึง 0.73 ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.30 ถึง 0.67 และค่าความเที่ยง 0.69             

และแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก                   

จ านวน 40 ข้อ ซึ่งมีความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าอ านาจจ าแนกระว่าง 0.33 ถึง 0.67 ค่าความยากง่าย

ระหว่าง 0.30 ถึง 0.63 และค่าความเที่ยง 0.73 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่รับการสอนโดยการ

เรียนรู้แบบโครงงานมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ที่  .01 2) นักเรียนที่ รับการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                      
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วิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 3) นัก เรียนที่รับการสอนโดยใช้                   

การเรียนรู้ แบบโครงงานมีทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผ่ าน เกณ ฑ์ ร้อยละ 70                     

คิดเป็นร้อยละ 82.98 ของนักเรียนทั้งหมด และ 4) นักเรียนที่รับการสอนโดยใช้การเรียนรู้                      

แบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 85.12                          

ของนักเรียนทั้งหมด 

  บุญถม บุตรมา (2557 : 125)  ได้ท าการศึกษา ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 และมี

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของดัชนีประสิทธิผล 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ                       

ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ระหว่างก่อน เ รียนและหลั งเรียน                       

3) เพ่ือเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

วิทยาศาสตร์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียน  

และหลังเรียน 4) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม                

การเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 5) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์               

ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน (สูง ปานกลาง 

ต่ า) หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อ านวย อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ ใช้                      

ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักปรัชญา               

ของเศรษฐกิจพอเพียง 2) แบบวัดความรับผิดอบ 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ                         

ทางวิทยาศาสตร์ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples) การวิเคราะห์

ความแปรปรวนพหุคูณ  (MANOVA) การวิ เคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ  (MANCVA)              
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว 

(ANCOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.43/80.67                 

มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเท่ากับ 0.50, 0.51 และ 0.54 ตามล าดับ 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์               

ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                     

ที่ระดับ .05 3)ความรับผิดชอบของนักเรียนที่ เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

วิทยาศาสตร์  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่า             

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม            

การเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ต่างกันหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรับผิดชอบ 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ชนากานต์ ประเสริฐ (2550 : 55) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรม 

การเขียนภาษาไทยโดยใช้ โครงงานเรื่อง มาตราตั วสะกด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2                         

โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมการเขียนภาษาไทย โดยใช้โครงงาน   

เรื่อง มาตราตัวสะกด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คือ ได้คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 80/80 ของกระบวนการจัดกิจกรรมและผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม 2) เพ่ือศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมการเขียนภาษาไทย

โดยใช้โครงงานเรื่องมาตราตัวสะกด และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา          

ปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมด้วยชุดฝึกกิจกรรมการเขียนภาษาไทยโดยใช้โครงงาน เรื่อง มาตรา

ตัวสะกด กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2549 โรงเรียนบ้านดงย่อ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 28 คน เป็นการวิจัยแบบ One – 

Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย คือ 1) ชุดฝึกกิจกรรมการเขียน

ภาษาไทยโดยใช้โครงงาน เรื่อง มาตราตัวสะกด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2) แผนการจัดการ

เรียนรู้ จ านวน 10 แผน 3) แบบทดสอบแบบปรนัยส าหรับทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                   
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ทั้งก่อนและหลังเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมการเขียนภาษาไทยโดยใช้โครงงาน เรื่อง มาตราตัวสะกด               

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสถิติแบบ Dependent Samples  

t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเขียนภาษาไทยโดยใช้โครงงานเรื่องมาตราตัวสะกด            

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพของกระบวนการจัดกิจกรรม/ผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม

เท่ากับ 86.04/83.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้ชุดฝึก

กิจกรรมการเขียนภาษาไทยโดยใช้โครงงาน เรื่องมาตราตัวสะกด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่า

ก่อนใช้ร้อยละ 20 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ

ต่อชุดฝึกกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 

  พิสมัย วราชุน (2550 : 69) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการ            

คิดแก้ปัญหาของนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบโครงงาน                       

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและเปรียบเทียบความสามารถในการ

แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอบแบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาล 1 

วัดศรีเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก จ านวนนักเรียน 70 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 

35 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลาก ก าหนดให้ห้องที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม และห้องที่ 2 

เป็นกลุ่มทดลองสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มควบคุมสอนตามคู่มือครู ใช้เวลา

ในการทดลองกลุ่มละ 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย                 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบ            

การสอนแบบโครงงานกับนักเรียนที่เรียนตามคู่มือครูมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแตกต่างกัน 

นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา            

สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  อุษา  แข็งแรง (2553 : 97) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถ                       

ด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโครงงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การสอน   

แบบโครงงานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจ
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ต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /2 โรงเรียนบ้านท่าโสม อ าเภอน้ าโสม 

จังหวัดอุดรธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 

จ านวน 30 คน เลือกโดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม แบบแผนของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง                           

แบบกลุ่ม เดียวสอบก่อนเรียนและสอบหลังเรียน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย                      

แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 20 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 

และแบบวัดความพึงพอใจต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโครงงาน การด าเนินการ

ทดลองใช้ระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 40 สัปดาห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไม่ อิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ  ก่อนเรียน                        

เฉลี่ยร้อยละ 49.67 และหลังเรียนร้อยละ 86.00 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า 

ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโครงงานอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด 

  ปิยะพร วิชาชัย (2550 : 92) ได้ศึกษา ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือศึกษาดัชนีของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง 

ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนโดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยโครงงานและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี

ต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน              

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Samplimg) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกาเรียนรู้กลุ่มสาระ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จ านวน 8 แผน ใช้เวลาในการสอน 18 ชั่วโมง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน                 

ชนิดเลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ ที่มีค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.32 ถึง 1.00 และค่าความยากง่าย 
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(P) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.63 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.90 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน

ต่อแผนการเรียนรู้โดยโครงงาน  เรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ซ่ึงมีค่า               

อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 1.78 ถึง 8.49 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบสมมุติฐาน ใช้ t-test (Dependent 

Samples) ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่            

โดยโครงงาน เรื่องฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.23/86.88 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ มีค่าดัชนีประสิทธิผล           

ของกระบวนการเรียนรู้มีความรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเท่ากับ 0.7785 หมายความว่า

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนขึ้นร้อยละ 77.85 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน          

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ โดยรวมและเป็น           

รายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ และอุปกรณ์การเรียน

การสอน และด้านการวัดผลประเมินผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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บทที่ 3 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  โดยใช้

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนบ้านแสงน้อย   ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1 มีวัตถุประสงค์                

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1                     

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนัก เรียน                    

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์                      

ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัยตามหัวข้อ ดังนี้ 

  1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  3. การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

  4. รูปแบบที่ใช้ในการวิจัย 

  5. ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

  6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัย 

 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียน                 

บ้านแสงน้อยอ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 16 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
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แบบแผนกำรวิจัย 

 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ซึ่งมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว 

วัดผลก่ อนและหลั งการทดลอง  (pretest –posttest designs) โดยมี ลั กษณ ะการทดลอง             

ดังภาพประกอบที่ 3.1 
 

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

Ex T1 X T2 
 

 

ภำพที่ 3.1 แบบแผนการวิจัย 
 

 

 Ex หมายถึง การทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

 T1 หมายถึง  การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ (Pretest)  

 X  หมายถึง การจัดการเรียนรู้ (Treatment) ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

   วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 T1 หมายถึง  การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ (Posttest) 

 

 

ขั้นตอนด ำเนินกำรวิจัย 

 

 ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองด้วยตนเองโดยน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  

วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ               

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ                    

ผ่านการทดลองใช้และน าไปปรับปรุงแก้ไข จนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและน าไปใช้จริง                

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 16 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามขั้นตอน

ดังนี้ 

  1. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

ไปทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ท าการเก็บข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ ตรวจให้คะแนน

และเก็บบันทึกคะแนนไว้ 

  2. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นจ านวน 9 แผน ไปทดลองใช้             

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน             

วันละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 15 วัน โดยในระหว่างการจัดการเรียนรู้ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมคะแนน                     

จากการประเมินผลงานกลุ่มการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม การประเมินคุณลักษณะ             

อันพึงประสงค ์และการทดสอบก่อนและหลังเรียน บันทึกคะแนนจนครบทุกแผน ดังตารางที่ 3.2 

 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงวัน/เวลา ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 

วัน เดือน/ปี แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 

10 สิงหาคม 2561 แผนปฐมนิเทศในการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

1 

14 สิงหาคม 2561 1. วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 1 

20 สิงหาคม 2561 2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 1 

21 สิงหาคม 2561 3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาท้องถิ่น 1 

27-28 สิงหาคม 2561 4. การน าเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นโดยอ้างอิงจาก

หลักฐาน (1) – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน 

2 

4 กันยายน 2561 5. การน าเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นโดยอ้างอิงจาก

หลักฐาน (2) 

1 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

 

วัน เดือน/ปี แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 

10-11 กันยายน 2561 6. การตั้งค าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล  

– การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 

2 

17-18, 24 กันยายน 

2561 

7. การตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 

- การปฏิบัติและการเขียนรายงานโครงงาน 

3 

25 กันยายน 2561 

1ตุลาคม 2561 

8. ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น (1) 1 

2 ตุลาคม 2561 9. ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น (2) 

- การแสดงผลงานโครงงาน /ทดสอบหลังเรียน 

2 

รวม 15 

 

  3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนชุดเดียวกับทดสอบก่อนเรียนแต่ท าการสลับข้อ ตรวจให้คะแนนและเก็บบันทึกคะแนนไว้ 

  4. แจกสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ                

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้ว  

  5) น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์ทางสถิติ                

เพ่ือสรุปผลการทดลองตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย 

  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

  2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ความเป็นมาของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา                

ปีที่ 5  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 17 ข้อ 

 

กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเครื่องมือ 

 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย

ได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ การจัดการเรียนรู้              

แบบโครงงาน  สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา 

และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ               

อย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์ตัวชี้วัด เพ่ือก าหนดเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้  จ านวน 9 แผน 

ดังตารางที่ 3.1 

 

ตำรำงท่ี 3.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. วิธีการสืบค้นความเป็นมา

ของท้องถิ่น 

ส 4.1 ป.5/1   

ส 4.1 ป.5/2   

 

1. วิเคราะห์วิธีการสืบค้นความเป็นมาของ

ท้องถิ่น (K) 

2. ค้นหาวิธีการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ (P) 



84 
 

ตารางที่ 3.2 (ต่อ)  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  3. สนใจศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์ (A) 

2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ส 4.1 ป.5/1  

 

1. อธิบายความรู้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (K) 

2. จ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (P) 

3. มีความสนใจศึกษาเรียนรู้เหตุการณ์             

ทางประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้               

ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง (A) 

3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ที่ใช้ในการศึกษาท้องถิ่น 

ส 4.1 ป.5/2 

 

1. ระบุหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ใน

การศึกษาท้องถิ่น (K) 

2. จ าแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้เพื่อ

การศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น (P) 

3. สนใจศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของ

ท้องถิ่นตนเอง (A) 

4. การน าเสนอความเป็นมา

ของท้องถิ่นโดยอ้างอิงจาก

หลักฐาน (1) - ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับโครงงาน 

ส 4.1 ป.5/1 

 

1. น าเสนอเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่น

ตนเอง (K) 

2. ค้นหาข้อมูลเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่น

เพ่ือน าเสนอข้อมูล (P) 

3. สนใจศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

ของตนเอง (A) 

5. การน าเสนอความเป็นมา

ของท้องถิ่นโดยอ้างอิงจาก

หลักฐาน (2) 

ส 4.1 ป.5/1 

 

1. น าเสนอเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่น

ตนเอง (K) 

2. ค้นหาข้อมูลเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่น

เพ่ือน าเสนอข้อมูล (P) 

3. สนใจศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

ของตนเอง (A) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 

6. การตั้งค าถามทาง

ประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 

– การเขียนเค้าโครงของ

โครงงาน 

ส 4.1 ป.5/2 

 

1. ยกตัวอย่างการตั้งค าถามทางประวัติศาสตร์

อย่างมีเหตุผล (K) 

2. ศึกษาและค้นหาการตั้งค าถามทาง

ประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล (P) 

3. สนใจศึกษาข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์

เพ่ือใช้ตั้งค าถามและตอบค าถามอย่างมีเหตุผล 

7. การตอบค าถามทาง

ประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล    

- การปฏิบัติและการเขียน

รายงานโครงงาน 

ส 4.1 ป.5/2 

 

1. อธิบายการตอบค าถามทางประวัติศาสตร์

อย่างมีเหตุผล (K) 

2. วิเคราะห์ความเป็นมาของท้องถิ่นโดยปฏิบัติ

โครงงานและการเขียนรายงาน  โครงงาน (P) 

3. สนใจศึกษาข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์

เพ่ือใช้ตั้งค าถามและตอบค าถามอย่างมีเหตุผล 

(A) 

8. ความจริงกับข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น 

(1) 

ส 4.1 ป.5/3 

 

1. เปรียบเทียบความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ข้อมูลประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น (K) 

2. จ าแนกข้อมูลที่เป็นความจริงกับข้อเท็จจริงใน

ท้องถิ่น (P) 

3. วิจารณ์ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

เรื่องราวในท้องถิ่น (A) 

9. ความจริงกับข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น 

(2)   - การแสดงผลงาน

โครงงาน 

ส 4.1 ป.5/3 

 

1. เปรียบเทียบความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ข้อมูลประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น (K) 

2. การแสดงผลงานโครงงาน (P) 

3. วิจารณ์ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

เรื่องราวในท้องถิ่น (A) 
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  1.2 ศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  1.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบโครงงาน 

  1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระ           

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีความสัมพันธ์กับมาตรฐาน

การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 9 

แผน รวมเวลา 14 ชั่วโมง และแผนปฐมนิเทศ จ านวน 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ซึ่งมี

รายละเอียดที่ประกอบด้วย สาระส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระ

การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน           

การประเมินผลงานกลุ่ม การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม และแบบประเมินคุณลักษณะ         

อันพึงประสงค ์ซึ่งผู้สอนได้ท าการวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น  

  1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 เสนอผู้ เชี่ยวชาญจ านวน  5 ท่าน             

เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้อง และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  โดยใช้แบบ

ประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งการสร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา

ขั้นตอนการสร้างของ Likert เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 

เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมากเหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย เหมาะสมน้อยที่สุด (บุญชม ศรี

สะอาด 2546 : 99 - 100)  ประกอบด้วย 

   1) ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

   2) ดร.อมรรัตน์  พันธ์งาม อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

   3) ดร.นิรมิตร  ชาวระนอง อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

   4) นางสลิลโรจน์  บุญตาราษฎร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินด าค าไฮ               

(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 
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   5) ดร.ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

  1.6 น าคะแนนที่ ได้จากการประเมินของผู้ เชี่ยวชาญทั้ง  5 ท่าน มาวิเคราะห์               

หาค่าเฉลี่ยแต่ละรายการประเมิน ก าหนดเกณฑ์ในการยอมรับรายการประเมินของแผนการจัด            

การเรียนรู้ได้ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป จึงถือว่ามีคุณภาพและเหมาะสม โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน 

ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2546 : 162) 

   4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 

   3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 

   2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

   1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 

   1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 

  1.7 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีค่าเฉลี่ย  ตามล าดับ ดังนี้ 

4.83, 4.88, 4.80, 4.86, 4.74, 4.69, 4.67, 4.79, 4.48  และมีค่ า เฉลี่ ยโดยรวม  เท่ ากับ  4.74 

หมายความว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  ดังตารางในภาคผนวก ค  

  1.8 จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นฉบับสมบูรณ์  เพ่ือน าไปใช้กับนักเรียน             

ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านแสงน้อย                  

อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 16 คน 

 2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนา            

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

  2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาคู่มือการวัดผลประเมินผล และวิธีการวัดผล

ประเมินผลตามหลักสูตร 

  2.2 วิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการก าหนด

ความส าคัญของเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          

วิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 



88 
 

ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งเป็นข้อสอบ

แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 54 ข้อ ต้องการใช้จริง จ านวน 40 ข้อ 

  2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้

และจ านวนข้อสอบที่ต้องการสร้างเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  2.4 สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์              

การเรียนรู้ เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหาความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ ตลอดจน             

ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) โดยใช้หลักเกณฑ์ การให้คะแนนดังนี้  

   ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   ให้คะแนน 0 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

ประกอบด้วย 

   1) ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

   2) ดร.อมรรัตน์  พันธ์งาม อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

   3) ดร.นิรมิตร  ชาวระนอง อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

   4) นางสลิลโรจน์  บุญตาราษฎร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินด าค าไฮ               

(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 

   5) ดร.ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

  2.6 บันทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนในแต่ละข้อแล้วหา

ผลรวมคะแนน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเป็นรายข้อและน ามาหาค่าเฉลี่ย 

  2.7 คัดเลือกข้อสอบที่ มี ค่ า เฉลี่ ยตั้ งแต่  .50 ถึง 1.00 ซึ่ งถือ เป็ นข้อสอบที่ มี         

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ พบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย             

ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยมีค่าตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 ดังตารางในภาคผนวก ค  



89 
 

  2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ

แล้วน ามาพิมพ์เป็นแบบทดสอบ เพ่ือน าไปทดสอบ  (Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง                   

และเคยเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5             

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ ต าบลแดงหม้อ อ าเภอเขื่องใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 27 คน และน าผลไปหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

  2.9 น าคะแนนจากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

(Discrimination) โดยพิจารณาข้อที่มีค่าความยาก 0.40 – 0.80  และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 

0.20 – 1.00 ดังตารางในภาคผนวก ค  

  2.10 น าข้อสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร 

KR20  ของ Kuder–Richardson (บุญชม ศรีสะอาด 2546 : 96)  ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 

0.932 แล้วน าไปจัดพิมพ์เป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้กับนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 3. การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ               

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้ 

  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ       

ต่อการจัดการเรียนรู้ แล้วน าแนวคิดและหลักการเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม         

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระ                

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

  3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 20 ข้อ เพ่ือคัดเลือกไว้ใช้จริง          

จ านวน 17 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์วัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ 

   5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

   4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

   3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

   2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

   1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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  3.3 สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรมที่แสดงถึง

ความพึงพอใจ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนความคิดเห็น ดังนี้ 

   ให้คะแนน 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

   ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

   ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อความนั้นไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

  3.4 น าแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวชี้วัดความพึงพอใจ            

ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน คือ 

   1) ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

   2) ดร.อมรรัตน์  พันธ์งาม อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

   3) ดร.นิรมิตร  ชาวระนอง อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 

   4) นางสลิลโรจน์  บุญตาราษฎร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินด าค าไฮ               

(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 

   5) ดร.ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

  3.5 น าแบบประเมินที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง             

ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60 -1.00 แสดงว่าเป็นข้อค าถามที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาที่ใช้ได ้ดังตารางในภาคผนวก ค  

  3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งเป็นนักเรียน กลุ่มเดียวกันกับที่ได้ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ

โครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5 จ านวน 27 คน เพ่ือน าผลไปหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

  3.7 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจรายข้อ และท าการ

คัดเลือกไว้ จ านวน 17 ข้อ จากนั้นค านวณหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยการค านวณ หาค่า
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สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 

0.949 ดังตารางในภาคผนวก ค  

  3.8 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้              

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

 ผู้วิจัยด าเนินการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการหาประสิทธิภาพ

กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ดังนี้ 

   1.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการ ค านวณจากการรวมคะแนนการประเมิน 

ผลงานกลุ่ม การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

น ามาค านวณเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยร้อยละ 

   1.2 ค านวณประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์              

ทางการเรียนหลังเรียนเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยร้อยละ 

  2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนการจัด              

การเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการหาค่า t  

  3. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ             

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์และการแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2546 : 

162)    4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

   3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

   2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

   1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

   1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

 1. สถิติวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ 

  1.1 วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   1) การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC (สมนึก ภัททิยธนี. 

2546 : 220) ดังนี้ 

    IOC =  

 

   เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาหรือระหว่าง 

          ข้อสอบกับเนื้อหา 

    R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

     N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 

   2) การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   โดยใช้สูตร Brennan  B – Index          

(สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 214) 

 

    B =  
 

   เมื่อ  B แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 

     U แทน จ านวนผู้รอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์ 

     L แทน จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

     n1
 แทน จ านวนคนรอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์ 

 n2
 แทน จ านวนคนไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

 



93 
 

N

R

   3) การห าค่ าความ เชื่ อมั่ น  (Reliability) ของแบบทดสอบผลสั มฤทธิ์                      

ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้

สั งคม ศึ กษ า ศ าสน าและวัฒ น ธรรม  ชั้ น ป ระถม ศึ กษ าปี ที่  5  โด ย ใช้ สู ต รขอ ง Lovett                                 

(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 96)  

      

    
   
 






2

2

1
1

CXK

XXK
r

i

ii

cc
  

  

   เมื่อ  rcc  แทน  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

     k   แทน  จ านวนข้อสอบ 

                                Xi
   แทน  ความแปรปรวน 

     C  แทน  ค่าเฉลี่ย 

 

  1.2 การหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด       

การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือรูปแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ 1 ทัศนศิลป์) หน่วย

การเรียนรู้ที่ 5 การวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 

   1) การหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ของแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดแบบกลุ่มร่วมมือรูปแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

(สาระที่ 1 ทัศนศิลป์) หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) มีสูตรดังนี้ 

 

    IOC =  

 

   เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 

    R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

     N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
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   2) การหาอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ             

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยสูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 94) 

โดยใช้สูตร 

 

 

 

   เมื่อ      แทน ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 

    x   แทน คะแนนรวมทุกข้อแต่ละคน 

    y   แทน คะแนนแต่ละข้อ 

    N   แทน จ านวนคน 

 

   3) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ             

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา                   

และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้วิธีของ Cronbach โดยใช้สูตร สัมประสิทธิ์แอลฟาดังนี้   

(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99) 
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   เมือ่    แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

    k   แทน จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

       แทน ผลรวมของความแปรปรวนแต่ละข้อ 

       แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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 2. สถิติพ้ืนฐาน 

  2.1 ค่าเฉลี่ย   (Arithmetic Mean) ใช้สูตรดังนี้ 

 

N


  

 

     เมื่อ    แทน ค่าเฉลี่ย 

    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

    N   แทน จ านวนคนทั้งหมด 

 

  2.2 ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี้  
 

f 

 

   เมื่อ P แทน ร้อยละ 

    f  แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงเป็นร้อยละ 

    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

 

  2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน DS.  (Standard Deviation) โดยใช้สูตรดังนี้ 
 

 
 1

.

22






 
NN

NN
DS  

 

   เมื่อ DS. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       แทน คะแนนแต่ละตัว 

     N  แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

        แทน ผลรวม 
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 3. สถิติที่ใช้ในการการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยแบบกลุ่มที่ไม่เป็น

อิสระต่อกัน ( t – test dependent) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 

 
 1

22










n

DDn

D
t  

 

  เมื่อ  t แทน  ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ 

    D แทน  ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 

    n แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง หรือจ านวนคู่คะแนน 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาครั้งนี้  ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  2. ล าดับขั้นในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล                

ให้ถูกต้อง ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้ก าหนดความหมายสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  N   แทน จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

    แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

  t    แทน สถิติทดสอบที่ใช้ในการพิจารณาใน t-distribution 

 

ล าดับขั้นในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ตอนที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียน             

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 ตอนที่  2 ผลการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  ของนักเรียน               

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   
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 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 

อ าเภอ เขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มีต่อการจัด           

การเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ตอนที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียน             

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 การวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียน                            

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยค านวณจากการประเมิน                 

ผลงานกลุ่ม การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และคะแนนทดสอบหลังเรียน ปรากฏดังตารางที่ 4.1 – 4.3 

 

ตารางท่ี 4.1 คะแนนการประเมินผลงานกลุ่ม การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม  

                 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  

                 หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น   
 

นักเรียน 

คนที่ 

ผลงานกลุ่ม พฤติกรรม 

การปฏิบัติงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

รวม คิดเป็น 

ร้อยละ 

 135 135 297 567  

1 126 104 262 492 86.77 

2 126 104 268 498 87.83 

3 126 104 264 494 87.13 

4 126 104 261 491 86.60 

5 120 105 256 481 84.83 

6 120 105 244 469 82.72 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

 

นักเรียน 

คนที่ 

ผลงานกลุ่ม พฤติกรรม 

การปฏิบัติงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

รวม คิดเป็น 

ร้อยละ 

 135 135 297 567  

7 120 105 253 478 84.30 

8 120 105 242 467 82.36 

9 117 96 255 468 82.54 

10 117 96 250 463 81.66 

11 117 96 242 455 80.25 

12 117 96 253 466 82.19 

13 109 97 250 456 80.42 

14 109 97 255 461 81.31 

15 109 97 246 452 79.72 

16 109 97 250 456 80.42 

รวม 1,888 1,608 4,051 7,547 83.19 

เฉลี่ย 188.00 100.50 253.19 471.69 83.19 

S.D. 6.32 4.16 7.77 15.33 

ร้อยละ 83.19 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 83.19 

 

 จากตารางที่  4.1 พบว่า คะแนนการประเมินผลงานกลุ่ม การประเมินพฤติกรรม                 

การปฏิบัติงานกลุ่ม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์                  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น รวมคะแนนเต็ม 567 คะแนน มีค่าคะแนน

เฉลี่ ย เท่ ากั บ  471 .69  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  83 .19  ส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน เท่ ากั บ  15 .33                             

ในด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 83.19 
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ตารางท่ี 4.2 คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย 

  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้น 

  ความเป็นมาของท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

นักเรียนคนที่ คะแนนการทดสอบหลังเรียน (40) 

1 38 

2 37 

3 35 

4 30 

5 33 

6 35 

7 36 

8 34 

9 32 

10 37 

11 31 

12 29 

13 28 

14 31 

15 30 

16 34 

รวม 530 

เฉลี่ย 33.12 

S.D. 3.09 

คิดเป็นร้อยละ 82.81 

E2 82.81 
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 จากตารางที่ 4.2 คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน              

ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่  1 การสืบค้น                   

ความเป็นมาของท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากคะแนนเต็ม 40 ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 33.12             

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.09 คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 

เท่ากับ 82.81 

 

ตารางท่ี 4.3 ประสิทธิภาพของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

การประเมิน คะแนน 

เต็ม 
  S.D. ร้อยละ E1/E2 

คะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)   657 471.69 15.33 83.19 83.19/82.81 

คะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)   40 33.12 3.09 82.81  

 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ประสิทธิภาพของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน              

วิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.19/82.81 
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 ตอนที่  2 ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  ของนักเรียน               

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   

 

ตารางท่ี 4.4 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

  แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

  โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

  อุบลราชธานี เขต 1  

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  S.D. t p 

ก่อนเรียน 12.19 2.31 11.682 .000* 

หลังเรียน 33.12 3.09   

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 4.4 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่ เรียนการจัดการเรียนรู้              

แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย                 

อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 11.682) โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 12.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.31 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 33.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.09 
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 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 

อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มีต่อการจัด           

การเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 4.5 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มต่ีอการจัด 

             การเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ 

 

รายการ 
  S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านเนื้อหาสาระ    

1. เนื้อหาสาระที่เรียนตรงกับความต้องการของนักเรียน 4.60 0.50 มากที่สุด 

2. เนื้อหาสาระมีความสัมพันธ์กัน 4.67 0.48 มากที่สุด 

3. เนื้อหาสาระที่เรียนเรียงล าดับเนื้อหาได้น่าสนใจ 4.60 0.63 มากที่สุด 

4. เนื้อหาสาระที่เรียนไม่ยากเกินไป 4.80 0.41 มากที่สุด 

5. เนื้อหาสาระที่เรียนมีความสมบูรณ์ชัดเจน 4.67 0.48 มากที่สุด 

รวมด้านเนื้อหาสาระ 4.67 0.50 มากที่สุด 

ด้านการจัดการเรียนรู ้    

6. การจัดการเรียนรู้น่าสนใจ 4.73 0.59 มากที่สุด 

7. การจัดการเรียนในแต่ละกิจกรรมท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน 4.67 0.48 มากที่สุด 

8. การจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.60 0.63 มากที่สุด 

9. การจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบและ 

สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
4.53 0.64 

มากที่สุด 

10. การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน 4.47 0.74 มาก 

11. การเรยีนรู้ท าให้นักเรียนได้ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็น              

จากเพ่ือนและครู 

4.60 0.63 มากที่สุด 

รวมด้านการจัดการเรียนรู้ 4.60 0.61 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 

 

รายการ 
  S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านสื่อการเรียนรู้    

12. สื่อการเรียนรู้มีความน่าสนใจ 4.80 0.41 มากที่สุด 

13. สื่อการเรียนรู้ให้สาระการเรียนรู้ที่มีคุณค่า 4.87 0.35 มากที่สุด 

14. สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา 4.53 0.64 มากที่สุด 

15. สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียน 4.67 0.48 มากที่สุด 

รวมด้านสื่อการเรียนรู้ 4.71 0.47 มากที่สุด 

ด้านการวัดและประเมินผล    

16. มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 4.53 0.64 มากที่สุด 

17. วิธีการประเมินผลการเรียนเหมาะสมและยุติธรรม 4.60 0.50 มากที่สุด 

รวมด้านการวัดและประเมินผล 4.56 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.55 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน           

วิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น  โดยรวมอยู่ในระดับ             

มากที่สุด (  = 4.64, S.D. = 0.55) โดยจ าแนกเป็นความพึงพอใจด้านเนื้อหาสาระ (  = 4.67, 

S.D. = 0.50) ด้านการจัดการเรียนรู้ (  = 4.60, S.D. = 0.61) ด้านสื่อการเรียนรู้ (  = 4.71, S.D. 

= 0.47) และด้านการวัดและประเมินผล (  = 4.64, S.D. = 0.55) 
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บทที่ 5 

 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  โดยใช้

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน                 

วิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    

2) เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา              

ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 1   และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 

อ าเภอ เขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ที่มีต่อการจัด           

การเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน             

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 

จ านวน  16 คน  ซึ่ งผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  (purposive sampling)  เครื่องมือที่ ใช้                

ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  วิชาประวัติศาสตร์                       

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ความเป็นมาของท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา            

ปีที่  5  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน            

วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความยากง่าย (P) 

ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                  

ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติ ใช้วิธีของ Cronbach ความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติ โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และใช้สถิติ

ทดสอบแบบท ี (t-test) แบบ t-Dependent Sampling 
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สรุปผลการวิจัย 

 

 1. การวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียน                            

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่ องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยค านวณจากการประเมิน                 

ผลงานกลุ่ม การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และคะแนนทดสอบหลังเรียน  ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน          

วิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 

83.19/82.81 โดยคะแนนการประเมินผลงานกลุ่ม การประเมินพฤติกรรม การปฏิบัติงานกลุ่ม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น รวมคะแนนเต็ม 567 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 471.69 

คิดเป็นร้อยละ 83.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.33 ในด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ 

(E1) เท่ากับ 83.19 

 2. ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา             

ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 1  พบว่านั ก เรียนชั้ น ประถมศึกษาปีที่  5  ที่ เรี ยนการจัดการเรียนรู้  แบบ โครงงาน                         

วิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 หน่วยการเรียนรู้ที่  1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น  มีผลสัมฤทธิ์                      

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (t = 11.682)                       

โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12 .19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน               

เท่ากับ 2.31 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ 33.12 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 3.09 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอ              

เขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้                 

แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

วิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับ               

มากที่สุด (  = 4.64, S.D. = 0.55) โดยจ าแนกเป็นความพึงพอใจด้านเนื้อหาสาระ (  = 4.67, 
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S.D. = 0.50) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (   = 4.60, S.D. = 0.61) ด้านสื่อการเรียนรู้ (  = 4.71, 

S.D. = 0.47) และด้านการวัดและประเมินผล (  = 4.64, S.D. = 0.55) 

 

อภิปรายผล 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  โดยใช้

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนบ้านแสงน้อย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีประเด็นการอภิปราย

การศึกษาค้นคว้าดังนี้ 

 1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียน             

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.19/82.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 

80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร ผาเจริญ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนา

ชุดกิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านช าสอง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุ                   

เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษา                     

ความพึงพอใจ  ของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่าผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการท า

โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.76/83.60 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ คือ 80/80 งานวิจัยของ บุญถม บุตรมา (2557 : 125)  ได้ท าการศึกษา ผลการใช้   

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผล

ต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน              

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของดัชนีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้          

แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                 

มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.43/80.67 มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของทักษะกระบวนการ                

ทางวิทยาศาสตร์ ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 0.50, 0.51 และ 0.54 
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ตามล าดับ งานวิจัยของ ชนากานต์ ประเสริฐ (2550 : 55) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึก

กิจกรรมการเขียนภาษาไทยโดยใช้โครงงาน เรื่อง มาตราตัวสะกด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2            

โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมการเขียนภาษาไทย โดยใช้โครงงาน                 

เรื่อง มาตราตัวสะกด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คือ ได้คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 80/80 ของกระบวนการจัดกิจกรรมและผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่า                     

ชุดกิจกรรมการเขียนภาษาไทยโดยใช้โครงงาน  เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                     

มีประสิทธิภาพของกระบวนการจัดกิจกรรม/ผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรมเท่ากับ 86.04/83.21 ซึ่งสูง

กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และงานวิจัยของ ปิยะพร วิชาชัย (2550 : 92) ซึ่งได้ศึกษา ผลการพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสอง 

คลองสิบสี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่ ได้ เรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน                

วิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย อ าเภอเขื่องใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้น              

ความเป็นมาของท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 (t = 11.682) โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 12.19             

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.31 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย                  

เท่ ากั บ  33 .12  ส่ วน เบี่ ย ง เบ น มาตรฐาน  เท่ ากั บ  3 .09  ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งาน วิ จั ย ขอ ง                            

จันทนา สอนกองแดง (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 

ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่รับการสอนโดยการเรียนรู้แบบโครงงานมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 2) นักเรียนที่รับ                

การสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่  .01 งานวิจัยของ พิสมัย วราชุน (2550 : 69) ได้ท าการวิจัย                       

เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ
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การสอนแบบโครงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ

เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอบ

แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานกับนัก เรียน                 

ที่เรียนตามคู่มือครูมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแตกต่างกัน นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช้

รูปแบบการสอนแบบโครงงานมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน            

ตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของ อุษา  แข็งแรง (2553 : 97) ได้ท าการ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโครงงาน                    

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถ                

ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การสอน   แบบโครงงานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4               

ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ          

ก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 49.67 และหลังเรียนร้อยละ 86.00 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

พบว่า ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             

ที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ ปิยะพร วิชาชัย (2550 : 92) ได้ศึกษา ผลการพัฒนากิจกรรม          

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสอง 

คลองสิบสี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          

หลังเรียนและก่อนเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน                  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  

 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์          

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.64, 

S.D. = 0.55) โดยจ าแนกเป็นความพึงพอใจด้านเนื้อหาสาระ (  = 4.67, S.D. = 0.50) ด้านกิจกรรม

การเรียนรู้ (  = 4.60, S.D. = 0.61) ด้านสื่อการเรียนรู้ (  = 4.71, S.D. = 0.47) และด้านการวัด

และประเมินผล (  = 4.64, S.D. = 0.55) แสดงว่าด้านเนื้อหาสาระที่เรียนตรงกับความต้องการ         

ของนักเรียนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน มีการเรียงล าดับเนื้อหาได้น่าสนใจไม่ยากเกินไป และมี          

ความสมบูรณ์ชัดเจน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ การจัดกิจกรรมการเรียนในแต่ละกิจกรรม             

ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบและสร้างความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน  และ

กิจกรรมการเรียนรู้  ท าให้นักเรียนได้ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นจากเพ่ือนและครู  ด้านสื่อ                  
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การเรียนรู้มีความน่าสนใจ สื่อการเรียนรู้ให้สาระการเรียนรู้ที่มีคุณค่า มีความเหมาะสม ประหยัด

ค่าใช้จ่ายและเวลา และส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียน ด้านการวัดและประเมินผล  

มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และวิธีการประเมินผลการเรียนเหมาะสมและยุติธรรม                 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร ผาเจริญ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนา               

ชุดกิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านช าสอง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุ             

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อ               

ชุดกิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ ในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ ง (ดีมาก) งานวิจัยของ                    

ชนากานต์ ประเสริฐ (2550 : 55) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรม การเขียนภาษาไทย

โดยใช้โครงงานเรื่อง มาตราตัวสะกด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมด้วยชุดฝึกกิจกรรม

การเขียนภาษาไทยโดยใช้โครงงาน เรื่อง มาตราตัวสะกด ผลการวิจัยพบว่า   นักเรียนร้อยละ 80              

มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  งานวิจัยของ อุษา  แข็งแรง (2553 : 97)                 

ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโครงงาน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการสอนเขียน

ภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโครงงานอยู่ในระดับ             

มากที่สุด และงานวิจัยของ ปิยะพร วิชาชัย (2550 : 92) ได้ศึกษา ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนรู้ โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ โดยรวมและเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านการวัดผล

ประเมินผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  โดยใช้หลักฐาน             

ทางประวัติศาสตร์ ควรชี้แจงให้นักเรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ขั้นตอน    

ในการปฏิบัติการของนักเรียน การค้นคว้าหาข้อเท็จจริง การเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้

ความเข้าใจอยา่งถูกต้องชัดเจน และหลากหลาย 

  1.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  โดยใช้หลักฐาน               

ทางประวัติศาสตร์ นอกจากจะใช้กับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

แล้ว ควรน าไปปรับใช้กับสาระอ่ืนๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               

ตามความเหมาะสม  

  1.3 ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  โดยใช้หลักฐาน              

ทางประวัติ ศาสตร์ ไปทดลองใช้กั บนั ก เรียน ในระดับ ชั้ น อ่ืนๆ เพราะการเรียนการสอน                       

วิชาประวัติศาสตร์ เป็นการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดให้นักเรียน เป็นผู้มีเหตุผล ฝึกการแสวงหา

ความรู้อย่างเป็นระบบ รู้จักตั้งปัญหาและตั้งสมมติฐานแล้วคิดหาค าตอบตามสมมติฐาน ซึ่งเป็นการ             

ปูพื้นฐานการคิดให้แก่นักเรียนในระดับต่อไป  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้วิธี

จัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ 

  2.2 ควรมีการศึกษาผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานวิชาประวัติศาสตร์กับตัวแปรอื่นๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์          
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น    เวลาเรียน 14 ชั่วโมง 
เรื่อง วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น     เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน  นางสาวจินตนา  ครองยุทธ                           ................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. สาระส าคัญ 
 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นตามขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่รอบคอบ             
และสืบค้นศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏตามแหล่งข้อมูลท าให้สามารถ                   
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นได้ชัดเจน และตรงกับความเป็นจริง 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมายความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ 
3. ตัวช้ีวัด   
 มฐ.ส 4.1 ป.5/1  สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย 
 มฐ.ส 4.1 ป.5/2  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือตอบค าถามทางประวัติศาสตร์
อย่างมีเหตุผล 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.1 วิเคราะห์วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น (K) 
 4.2 ค้นหาวิธีการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ (P) 
 4.3 สนใจศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (A) 
5. สาระการเรียนรู้ 
      5.1 การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น 
 5.2 การจ าแนก การให้เหตุผล การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้ 
 5.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
 6.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูน าแผนภูมิค าขวัญประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ติดบนกระดาน แล้วให้นักเรียน
อ่านออกเสียงพร้อมกัน 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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  2) ครูน าแผนภูมิรูปภาพอนุสาวรีย์เจ้าพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าค าผง) หรือ
พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ มาให้นักเรียนดูพร้อมกับสนทนาซักถามว่า 
   - บุคคลในรูปภาพเป็นใคร  
   (เจ้าพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าค าผง) หรือ พระปทุมวรราชสุริยวงศ์) 
   - อนุสาวรีย์ที่เห็นในรูปภาพปัจจุบันตั้งอยู่ท่ีไหน  
   (ประดิษฐานอยู่บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี) 
   - บุคคลในรูปภาพนี้มีความส าคัญอย่างไรกับจังหวัดอุบลราชธานี 
   (ผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าประเทศราชครองเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช
คนแรก ปัจจุบันคือจังหวัดอุบลราชธานี มีนามเดิมว่าเจ้าค าผงหรือท้าวค าผง เป็นโอรสในเจ้าพระตา) 
 6.2 ขั้นสอน 
  3) ครสูนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น 
(จังหวัดอุบลราชธานี) ดังนี้ 
   -นักเรียนทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตนเองหรือไม่  
   (ตัวอย่างค าตอบ ยังไม่ทราบชัดเจน) 
   -ท าอย่างไรจึงจะทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตนเอง  
   (ตัวอย่างค าตอบ ถามผู้รู้ ค้นคว้าจากหนังสือหรืออินเตอร์เน็ต) 
   -นักเรียนต้องการทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตนเองหรือไม่  
   (ตัวอย่างค าตอบ ต้องการทราบครับ/ค่ะ) 
  4) ครูน าภาพโบราณสถานที่เป็นแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีมาให้
นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันศึกษาวิธีการสืบค้น ความเป็นมาของท้องถิ่น แล้วร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
   -ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์มีก่ีขั้นตอน อะไรบ้าง  
   (มี  5 ขั้นตอน ได้แก่  การตั้ งค าถามในเรื่องที่สนใจ การรวบรวมข้อมูล    
ประเมินคุณค่าของหลักฐาน วิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูล และ 
การน าเสนอเรื่องราว) 
  5) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน โดยคละความสามารถ ตามความเหมาะสม 
ร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่  1.1 วิธีการทางประวัติศาสตร์  และใบงานที่  1.2 ข้อมูลพ้ืนฐานของ           
จังหวัดอุบลราชธานี 
  6) ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดอุบลราชธานี และขั้นตอน
วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นแผนภาพลงบนกระดานพร้อมอธิบายประกอบ ดังนี้ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2
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  7) ครูแจกกระดาษโปสเตอร์ และปากกาเมจิก ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส าหรับท า
กิจกรรมในใบงานที่ 1.1  
  8) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 1.1 เพ่ือวางแผนขั้นตอนวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นของตนเอง โดยออกแบบแผนภาพ
พร้อมตกแต่งให้สวยงามลงในกระดาษโปสเตอร์ 
  9) เมื่อทุกกลุ่มท าเสร็จแล้ว ให้ออกมาน าเสนอแผนภาพให้เพ่ือนดูหน้าชั้นเรียน 
 6.3 ขั้นสรุป 
  10) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ 
   วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น เริ่มจากการตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ            
การรวบรวมข้อมูล การประเมินคุณค่าของหลักฐาน  การวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูล  
การเรียบเรียงข้อมูล และการน าเสนอเรื่องราว ตามขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ ท าให้สามารถ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นตรงกับความเป็นจริง 
7. สื่อการเรียนรู้ 
 7.1 แผนภูมิค าขวัญประจ าจังหวัดอุบลราชธานี  
 7.2 แผนภูมิรูปภาพอนุสาวรีย์เจ้าพระประทุมวรราชสุริยวงศ ์
 7.3 ภาพโบราณสถานที่เป็นแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี 
 7.4 ใบความรู้ที่ 1.1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 7.5 ใบความรู้ที่ 1.2 ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดอุบลราชธานี 
 7.5 กระดาษโปสเตอร์ และปากกาเมจิก  
 7.6 ใบงานที่ 1.1 ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

        
        

เรียบเรียงและน าเสนอเรื่องราว 

ประเมินคุณคา่ของหลักฐาน 

รวบรวมข้อมลูจากหลักฐานประวตัิศาสตร ์

ตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ 

เพื่อน าเสนอผลจากการศึกษา 

เพื่ออธิบายเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น 

เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวท่ีศึกษา 

เพื่อศึกษาเรื่องราวท่ีสนใจ 1 

2 

3 

4 

ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

วิเคราะห์ สังเคราะห/์จัดหมวดหมูข่้อมูล 

5 

รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา 
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8. การวัดผลและประเมินผล 
 8.1 วิธีวัด 
  1) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
  2) การตรวจผลงาน 
  3) สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 8.2 เครื่องมือวัดผล 
  1) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
  2) แบบประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  3) แบบประเมินผลงาน 
 8.3 เกณฑ์การประเมิน 
  1) ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
  2) ประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
  3) การตรวจผลงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
9. ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  
............................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
 
                                       ลงชื่อ  
 
                                              (นายศิริพจน์ พรมหล่อ) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงน้อย 
                                                ............./.................../...............  
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
.................................................................................................  ..............................................................    
.................................................................................................  ..............................................................    
................................................................................................. ..............................................................    
.................................................................................................  ..............................................................    
.................................................................................................  ..............................................................    
................................................................... .............................. ..............................................................    
.................................................................................................  ............................................................. .    
.................................................................................................  ..............................................................    
....................................................................................... .......... ..............................................................    
.................................................................................................  ..............................................................    
................................................................................................. ..............................................................    
.................................................................................................  ..............................................................  
   
                   ลงชื่อ  
                                                                                  (นางสาวจินตนา  ครองยุทธ) 
      ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                                                ............./.................../...............  
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แผนภูม ิ
ค าขวัญประจ าจังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 อุบลเมืองดอกบัวงาม  แม่น้ าสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทย
นักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ าเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล 
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แผนภาพรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุสาวรีย์ 
เจ้าพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าค าผง) หรือพระปทุมวรราชสรุิยวงศ์ 
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แผนภูมิรูปภาพ 
 

ภาพโบราณสถานที่เป็นแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดทุ่งศรีเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร 
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วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) 
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วัดพระธาตุหนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดภูเขาแก้ว 
 

ท่ีมา : http://www.tatubon.org/tatubon/view.php?t=27&s_id=11&d_id=11 

http://www.tatubon.org/tatubon/view.php?t=27&s_id=11&d_id=11
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ใบความรู้ที่ 1.1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 

ประกอบแผนการสอนที่ 1 
 

ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์  
      ในการสืบค้น  ค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติ ศาสตร์ มีอยู่หลายวิธี  เช่น             
จากหลักฐานทางวัตถุท่ีขุดค้นพบ หลักฐานท่ีเป็นการบันทึกลายลักษณ์อักษร หลักฐาน 
จากค าบอกเล่า ซึ่งการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ เรียกว่า วิธีการ
ทางประวัติศาสตร ์
 วิธีการทางประวัติศาสตร์ คือ การรวบรวม พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์             
และตีความจากหลักฐานแล้วน ามาเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ เพื่ออธิบายเหตุการณ์
ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในอดีตว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ในอดีตนั้นได้เกิดและคลี่คลาย
อย่างไร ซึ่งเป็นความมุ่งหมายท่ีส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 
ความส าคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 
      ส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น มีปัญหาท่ีส าคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ            
อดีตท่ีมีการฟื้นหรือจ าลองขึ้นมาใหม่นั้น มีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้เพียงใด
รวมท้ังหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรท่ีน ามาใช้เป็นข้อมูลนั้น 
มีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีอยู่มากมายเกินกว่า
ท่ีจะศึกษาหรือจดจ าได้หมด แต่หลักฐานท่ีใช้เป็นข้อมูลอาจมีเพียงบางส่วน  
 ดังนั้น  วิธีการทางประวัติศาสตร์จึ งมีความส าคัญ เพื่ อใช้ เป็นแนวทาง                       
ส าห รับผู้ ศึ กษ าประวัติ ศ าสตร์  ห รือผู้ ฝึ กฝนทางประวัติ ศ าสตร์จะได้ น า ไป ใช้                      
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ล าเอียง และเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ 
 
ท่ีมา : https://www.sites.google.com 
 
 

https://www.sites.google.com/
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ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 
 1. การก าหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา เป็นการศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ 
เริ่มจากความสงสัย อยากรู้ ไม่พอใจกับค าอธิบายเรื่องราวท่ีมีมาแต่เดิม ดังนั้นผู้ศึกษา      
จึงเริ่มจากการก าหนดเรื่องหรือประเด็นท่ีต้องการศึกษาซึ่งในตอนแรก อาจก าหนด
ประเด็นท่ีต้องการศึกษาไว้กว้าง ๆ ก่อน แล้วจึงค่อยจ ากัดประเด็นลงให้แคบ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในภายหลัง เพราะบางเรื่องขอบเขตของการศึกษาอาจกว้างมากท้ังเหตุการณ์ 
บุคคล และเวลา  
 การก าหนดหั วเรื่องอาจเกี่ ยวกับ เหตุการณ์  ความเจริญ  ความเสื่ อม                   
ของอาณาจักร ตัวบุคคลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจยาวหรือสั้นตามความเหมาะสม           
ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นช่วงเวลาท่ีส าคัญและยังมีหลักฐานข้อมูลท่ีผู้ต้องการศึกษา               
หลงเหลืออยู่ หัวข้อเร่ืองอาจปรับให้มีความเหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากหลักฐาน
ท่ีใช้ในการศึกษามีน้อยหรือไม่น่าเชื่อถือ  
 ตัวอย่างเช่น 
  - ท้องถิ่นของเรามผีู้คนตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่เมื่อใด 
  - ลักษณะวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นมีลักษณะอย่างไร 
  - วัฒนธรรม ประเพณี และสถานท่ีส าคัญในท้องถิ่นมีอะไรบ้าง 
 2. การรวบรวมหลักฐาน เป็นการรวบรวมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อ         
ท่ีจะศึกษา ซึ่งมีท้ังหลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานท่ีไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร  
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ
กับหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ  
  1) หลักฐานชั้นต้น (Primary Sources) เป็นหลักฐานร่วมสมัยของผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรง ประกอบด้วยหลักฐานทางราชการท้ังท่ีเป็นเอกสารลับ 
เอกสารท่ีเปิดเผยกฎหมาย ประกาศ สุนทรพจน์ บันทึกความทรงจ าของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ หรืออัตชีวประวัติผู้ท่ีได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ การรายงานข่าวของผู้รู้ 
ผู้เห็นเหตุการณ์ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ ภาพถ่ายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น  
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  2) หลักฐานชั้นรอง (Secondary Sources) เป็นหลักฐานท่ีจัดท าขึ้น        
โดยอาศัยหลักฐานชั้นต้น หรือโดยบุคคลท่ีไม่ได้เกี่ยวข้อง ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง 
แต่ได้รับรู้โดยผ่านบุคคลอื่น ประกอบด้วยผลงานของนักประวัติศาสตร์หรือหนังสือ
ประวัติศาสตร์ รายงานของสื่อมวลชนท่ีไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง  
 3. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีค้นคว้ามาได้ 
ก่อนท่ีจะท าการศึกษาจะต้องมีการประเมินคุณค่าว่าเป็นหลักฐานท่ีแท้จริงเพียงใด             
การประเมินคุณค่าของหลักฐานนี้เรียกว่า “วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์” ซึ่งมีอยู่ 2 วิธี 
ดังต่อไปนี้  
  1) การประเมินคุณค่าภายนอกหรือวิพากษ์วิธีภายนอก ซึ่งหมายถึง           
การประเมินคุณค่าของหลักฐานจากลักษณะภายนอกของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
บางครั้งก็มีการปลอมแปลง เพื่อการโฆษณาชวนเชื่ อ ท าให้หลงผิด หรือเพื่อเหตุผล            
ทางการเมือง การค้า ดังนั้น จึงต้องมีการประเมินว่าเอกสารนั้นเป็นของจริงหรือไม่ เช่น 
เนื้อกระดาษ กระดาษของไทยแต่เดิมจะหยาบและหนา ส่วนกระดาษฝรั่งดังท่ีใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน เริ่มเข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ทางราชการจะใช้
กระดาษฝรั่งหรือสมุดฝรั่งมากขึ้นในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เกี่ยวกับตัวพิมพ์ดีดเริ่มใช้มากขึ้นในกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ถ้าปรากฏว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้า เจ้าอยู่หัวใช้ตัวพิมพ์ดีด ก็ควรสงสัยว่าหลักฐานนั้นเป็นของปลอม  
  2) การประเมินคุณค่าภายในหรือวิพากษ์วิธีภายใน เป็นการประเมินคุณค่า
ของหลักฐานจากข้อมูลภายในหลักฐานนั้น เป็นต้นว่า มีชื่อบุคคล สถานท่ี เหตุการณ์ 
ในช่วงเวลาท่ีหลักฐานนั้นท าขึ้นหรือไม่ ดังเช่น หลักฐานซึ่งเชื่อว่าเป็นของสมัยสุโขทัยแต่มี
การพูดถึงสหรัฐอเมริกาในหลักฐานนั้น ก็ควรสงสัยว่าหลักฐานนั้นเป็นของสมัยสุโขทัยจริง
หรือไม่ เพราะในสมัยสุโขทัยยังไม่มีประเทศสหัฐอเมริกา แต่น่าจะเป็นหลักฐานท่ีท าขึ้น 
เมื่อคนไทยได้รับรู้ว่ามีประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว หรือหลักฐานเป็นของเก่าสมัยสุโขทัยจริง 
แต่การคัดลอกต่อกันมามีการเติมชื่อประเทศสหัฐอเมริกาเข้าไป เป็นต้น  
 4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล เมื่อทราบว่าหลักฐานนั้น
เป็นของแท้ ให้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงหรือความจริงในประวัติศาสตร์ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์
ก็จะต้องศึกษาข้อมูลหรือข้อสนเทศในหลักฐานนั้นว่าให้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อะไรบ้าง 
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ข้อมูลนั้นมีความสมบูรณ์เพียงใด หรือข้อมูลนั้นมีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นอย่างไร มีจุดมุ่งหมาย
แอบแฝงหรือไม่ ข้อมูลมีความยุติธรรมหรือไม่ จากนั้นจึงน าข้อมูลท้ังหลายมาจัดหมวดหมู่ 
เช่น ความเป็นมาของเหตุการณ์ สาเหตุท่ีท าให้เกิดเหตุการณ์ความเป็นไปของเหตุการณ์ 
ผลของเหตุการณ์ เป็นต้น เมื่อได้ข้อมูลเป็นเรื่อง เป็นประเด็นแล้ว ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์
เรื่องนั้นก็จะต้องหาความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ และตีความข้อมูลว่ามีข้อเท็จจริงใด  
ท่ีซ่อนเร้น อ าพราง ไม่กล่าวถึงหรือในทางตรงกันข้ามอาจมีข้อมูลกล่าวเกินความเป็นจริง
ไปมาก  
 ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ควรมีความละเอียด
รอบคอบ วางตัวเป็นกลาง มีจินตนาการ มีความรอบรู้ โดยศึกษาข้อมูลท้ังหลายอย่าง
กว้างขวาง และน าผลการศึกษาเรื่องนั้นท่ีมีแต่เดิมมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ รวมท้ังจัด
หมวดหมู่ข้อมูลให้เป็นระบบ  
 5. การเรียบเรียงหรือการน าเสนอ  จัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความส าคัญมาก โดยผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จะต้องน าข้อมูลท้ังหมด          
มารวบรวมและเรียบเรียงหรือน าเสนอให้ตรงกับประเด็นหรือหัวเรื่องท่ีตนเองสงสัย 
ต้องการอยากรู้เพิ่มเติม ท้ังจากความรู้เดิมและความรู้ใหม่ รวมไปถึงความคิดใหม่ท่ีได้          
จากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการรื้อฟื้นหรือจ าลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์   
ขึ้นมาใหม่ อย่างถูกต้องและเป็นกลาง  
 ในขั้นตอนการน าเสนอ ผู้ศึกษาควรอธิบายเหตุการณ์อย่างมีระบบและมี          
ความสอดคล้องต่อเนื่อง เป็นเหตุเป็นผล มีการโต้แย้งหรือสนับสนุนผลการศึกษาวิเคราะห์
แต่เดิม โดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่างมีน้ าหนัก เป็นกลาง และสรุปการศึกษาว่าสามารถให้
ค าตอบท่ีผู้ศึกษามีความสงสัย อยากรู้ได้เพียงใด หรือมีข้อเสนอแนะให้ส าหรับผู้ท่ีต้องการ
ศึกษาต่อไปอย่างไรบ้าง  
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ใบความรู้ที่ 1.2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ประกอบแผนการสอนที่ 1 
 

 จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย 
ท้ังยังเป็นต าบลท่ีตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศท่ีเส้นแวง  105 องศาตะวันออก            
โดยเป็นจังหวัดแรกท่ีได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ  
 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ามูลท่ีมีประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน
มากว่า  200 ปี มีพื้นท่ีกว้างใหญ่ ภายหลังถูกแบ่งออกเป็นจังหวัดใหม่ คือ จังหวัดยโสธร 
ในปี 2515 และจังหวัดอ านาจเจริญในปี 2536 ซึ่งถ้ารวมพื้นท่ีอีกสองจังหวัดท่ีแยกออกไป 
จังหวัดอุบลราชธานีจะมีพื้นที่ เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย  
 ค าขวัญประจ าจังหวัด  
  อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้าสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่น
ไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ าเทียนพรรษา ผาแต้ม ก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล  
 ตราประจ าจังหวัด   
      

รูปดอกบัวตูม และดอกบัวบาน ชูช่อก้านใบ 
เหนือหนองน้ าเป็นสัญลักษณ์ท่ีระลึกถึงชาวเมือง
หนองบัวล าภูในเขตจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปล่ียน 
เป็นจังหวัดหนองบัวล าภูในปัจจุบันภายใต้การน า 
ของพระวอ และบุตรหลานพระตา ท่ีอพยพหนีภัย 

            รูปดอกบัวบานชูช่อพ้นน้ า  สงครามกับเมืองเวียงจันทน์ลงมาตั้งรกรากในเขต 
     จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อประมาณ พ.ศ.2312 ต่อมา
ชุมชนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "เมืองอุบลราชธานี ศรีวนาลัย" เมื่อวันจันทร์ เดือน 8  
แรม 1 ค่ า ปีชวด พ.ศ.2335 ตรงกับรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชองค์ปฐมบรมราชจักรีวงศ์  
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 ต้นไม้ประจ าจังหวัด : ต้นยางนา  
 
 
 
 
 ดอกไม้ประจ าจังหวัด : ดอกบัว  
 
 
 
 สัตว์น้ าประจ าจังหวัด : ปลาเทโพหรือปลาปึ่ง  
 
 
 
 
 
อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงจ าปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวโดยพรมแดนบางช่วงใช้แม่น้ าโขงเป็นตัวก าหนด  

 ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพระวิหาร (กัมพูชาประชาธิปไตย )  
 ทิศตะวันตก  
  ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร แนวพรมแดนติดต่อกับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา ประชาธิปไตย รวมความยาวประมาณ 
428 กิโลเมตร  
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  ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  361 กิ โลเมตร                  
(จากอำเภอเขมราฐถึงอ าเภอน้ายืน ติดต่อกับแขวงสวรรณเขต  แขวงสาละวันและ                
แขวงจ าปาสัก)  
  ติดต่อกับกัมพูชาประชาธิปไตย 67 กิโลเมตร (อ าเภอน้ายืน ติดต่อกับ
จังหวัดพระวิหาร กัมพูชาประชาธิปไตย)                   
 

ท่ีมา : https://th.wikipedia.org 
เขตการปกครอง 
 

 ในปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ ได้แก่                     
25 อ าเภอ ได้แก่ 

1.อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
2.อ าเภอศรีเมืองใหม่  
3.อ าเภอโขงเจียม  
4.อ าเภอเขื่องใน  
5.อ าเภอเขมราฐ  
6.อ าเภอเดชอุดม  
7.อ าเภอนาจะหลวย 
8.อ าเภอน้ ายืน 
9. อ าเภอบุณฑริก 
10.อ าเภอตระการพืชผล 
11.อ าเภอกุดข้าวปุ้น 
12.อ าเภอม่วงสามสิบ 
13.อ าเภอวารินช าราบ 

14.อ าเภอพิบูลมังสาหาร 
15.อ าเภอตาลสุม 
16.อ าเภอโพธิ์ไทร 
17.อ าเภอส าโรง 
18.อ าเภอดอนมดแดง 
19.อ าเภอสิรินธร  
20.อ าเภอทุ่งศรีอุดม  
21.อ าเภอนาเยีย  
22.อ าเภอนาตาล  
23.อ าเภอเหล่าเสือโก้ก  
24.อ าเภอสว่างวีระวงศ์  
25.อ าเภอน้าขุ่น 
 

 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/
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ใบงานที่ 1.1 ขั้นตอนวธิกีารทางประวัติศาสตร์ 
 

ประกอบแผนการสอนที่ 1 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง โดยออกแบบแผนภาพพร้อมตกแต่งให้สวยงาม               
ลงในกระดาษโปสเตอร์ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง………………………………………… 

กลุ่มท่ี.........ชื่อกลุ่ม...............................................................  
สมาชิก 1............................................................. 3……………………………………………………………………. 

          2............................................................ 4..................................................................... 

การรวบรวมข้อมูล 

การเรียบเรียงข้อมูล 
และการน าเสนอ

เรื่องราว 

การวิเคราะห์สังเคราะห์
และจัดหมวดหมู่ข้อมูล   

การประเมินคุณค่า 
ของหลักฐาน   
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แผนการเรียนรู้ที่ ................................................................................................................ 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 
 

5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด  2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
4 หมายถึง เหมาะสมมาก 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  

 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. สาระส าคัญ         
   1.1 แสดงถึงความคิดรวบยอด      
   1.2 สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา      
2. จุดประสงค์การเรียนรู้         
   2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา      
   2.2 ข้อความชัดเจนเข้าใจง่าย      
   2.3 ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้      
   2.4 สามารถวัดและประเมินผลได้      
3. เนื้อ/สาระการเรียนรู้      
   3.1 มีความถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียน      
   3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
   3.3 มีความชัดเจน ไม่สับสนและน่าสนใจ      
   3.4 เนื้อหาสอดคล้องกับเวลาเรียน      
4. การจัดกระบวนการเรียนรู้      
   4.1 เรียงล าดับขั้นตอนได้เหมาะสม      
   4.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา      
   4.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมถูกต้องตามหลักการเรียนแบบโครงงาน      
   4.4 กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
   4.5 ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงและมีผลงานจากการปฏิบัติ      
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รายการประเมิน ระดับความคิดเป็น 
5 4 3 2 1 

5. สื่อการเรียนรู้      
   5.1 เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน      
   5.2 สอดคล้องกับเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้      
   5.3 เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน      
   5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้      
6. การวัดและประเมินผล      
   6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      
   6.2 สอดคล้องกับเนื้อหาและธรรมชาติของวิชา      
   6.3 สอดคล้องกับขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้            
แบบโครงงาน 

     

   6.4 ใช้เครื่องมือวัดได้เหมาะสม      
รวม      
เฉลี่ย  
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แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

........................................................................................................................................... ..................... 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมการเรียนรู้  
            แลว้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความสอดคล้อง โดยใช้หลักเกณฑ์ การให้คะแนน 
            ดังนี ้ 
   ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
เนื้อหาสาระ/จุดประสงค์ แบบทดสอบ ความสอดคล้อง 

การเรียนรู้  1 0 -1 
1. วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น    
วิเคราะห์วิธีการสืบค้น 
ความเป็นมาของท้องถิ่น 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  
ข. เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ หากมีการ
ค้นพบหลักฐานใหม่ 
ค. เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้หากเจ้าของ
หลักฐานแสดงความจ านงใหม่ 
ง. เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
หากมีหลักฐานหรือการตีความใหม่ 

   

 2. ถ้าต้องการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น  
ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นขั้นตอนแรก 
ก. ก าหนดหัวข้อ        ข. รวบรวมข้อมูลหลักฐาน 
ค. น าเสนอข้อมูล        ง. ตรวจสอบลักษณะข้อมูล 

   

 3. ถ้านักเรียนอาศัยอยู่จังหวัดอุบลราชธานี หากต้องการ
สืบค้นเก่ียวกับผาแต้มควรสืบค้นข้อมูลจากแหล่งใด จึงจะ
รวดเร็วและเหมาะสมที่สุด 
ก. สารานุกรม             ข. สถานที่จริง 
ค. ฐานข้อมูลออนไลน์    ง.บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง 

   



143 
 

เนื้อหาสาระ/จุดประสงค์ แบบทดสอบ ความสอดคล้อง 
การเรียนรู้  1 0 -1 

 4. การศึกษาประวัติศาสตร์ เพ่ือให้ทราบข้อมูล  
ที่เป็นจริงมากที่สุด ควรยึดสิ่งใดเป็นส าคัญ 
ก. หลักฐาน          
ข. นักโบราณคดี 
ค. เครื่องมือที่ใช้ขุด      
ง. วิธีเผยแพร่ข้อมูล 

   

 5. การตรวจสอบและตีความข้อมูลในข้อใดถูกต้อง 
ก. ใช้ข้อมูลที่ตนเองชอบมากที่สุด   
ข. เชื่อเฉพาะข้อมูลที่พ่อแม่เล่าให้ฟัง 
ค. เพ่ิมเติมข้อมูลเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ  
ง. เปรียบเทียบข้อมูลกับหลาย ๆ แหล่งข้อมูล 

   

2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์    
อธิบายความรู้หลักฐาน 
ทางประวัติศาสตร์  

6. ถ้าต้องการทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นควร
รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานในข้อใด 
ก. สอบถามจากเพ่ือนข้างบ้าน 
ข. โบราณสถานที่เพ่ิงก่อสร้าง 
ค. ค าบอกเล่าของผู้สูงอายุในท้องถิ่น   
ง. ภาพถ่ายของตนเองตอนเด็ก 

   

 7. การตีความหลักฐานข้อมูลใหม่ควรพิจารณาจากข้อใด 
ก. ความพอใจของตนเอง  
ข. ค าบอกเล่าจากคนอ่ืน 
ค. หลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุด 
ง. ความพอใจของเจ้าของหลักฐาน 

   

 8. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างไร 
ก. ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 
ข. เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจของชุมชน 
ค. สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่น 
ง. เห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
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เนื้อหาสาระ/จุดประสงค์ แบบทดสอบ ความสอดคล้อง 
การเรียนรู้  1 0 -1 

 9. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นต้น 
ก. วีดิทัศน์เที่ยวเมืองไชยา    
ข. ภาพถ่ายงานลูกทุ่งวิจิตร 
ค. สมุดบันทึกเหตุการณ์ 
ง. บทความทางวิชาการเรื่องประวัติกรุงสุโขทัย 

   

3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาท้องถิ่น    
ระบุหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ใช้ 
ในการศึกษาท้องถิ่น 

10. ข้อใดเป็นหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรทั้งหมด 
ก. เครื่องประดับหิน ศิลาจารึก 
ข. สมุดข่อย โบราณสถาน 
ค. ขวานหินขัด ถ้วยชามสังคโลก 
ง. จารึกใบลาน พงศาวดาร 

   

 11. หลักฐานในข้อใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกของ
ประชาชนในพื้นท่ีที่มตี่อปราสาทพระวิหาร 
ก. แผนที่            
ข. ค าตัดสินของศาลโลก 
ค. แบบสอบถาม   
ง. หนังสือท่องเที่ยวปราสาทพระวิหาร 

   

 12. ข้อใดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทั้งหมด 
ก. ต านาน, ศิลาจารึก 
ข. นิทานพื้นบ้าน, วัด 
ค. ภาพถ่ายท้องถิ่น, จดหมายเหตุ 
ง. พระราชพงศาวดาร, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

   

4. การน าเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นโดยอ้างอิงจากหลักฐาน - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน 
น าเสนอเรื่องราวความ
เป็นมาของท้องถิ่น
ตนเอง  

13. การน าเสนอข้อมูลควรยึดหลักในข้อใด 
ก. น าเสนอข้อมูลเฉพาะด้านที่ดี 
ข. น าเสนอข้อมูลตามความเป็นจริง 
ค. น าเสนอข้อมูลโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัว   
ง. น าเสนอข้อมูลโดยใช้หลักฐานเพียงชิ้นเดียว 
 

   



145 
 

เนื้อหาสาระ/จุดประสงค์ แบบทดสอบ ความสอดคล้อง 
การเรียนรู้  1 0 -1 

 14. ข้อใดเป็นหลักฐานที่ท าให้เราทราบถึงสภาพ                  
ความเป็นอยู่ในอดีตมากที่สุด 
ก. อาวุธโบราณ                
ข. โครงกระดูกมนุษย์ 
ค. จารึกเรื่องราวในชุมชน    
ง. ภาพถ่ายสภาพชุมชนในอดีต 

   

 15. การเลือกหัวข้อโครงงานควรพิจารณาสิ่งใดเป็น             
ล าดับแรก 
ก. เคยมีผู้ท าแล้ว             ข. ลงทุนต่ า 
ค. ความสามารถของตน     ง. จ าหน่ายได้ 

   

 16. นักเรียนไม่ควรเลือกหัวข้อโครงงานใด 
ก. การสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์   ข. เครื่องจับลูกน้ า 
ค. เครื่องให้อาหารปลา           ง. การหาสารพิษในอาหาร 

   

 17. สิ่งใดส าคัญที่สุดในการท าโครงงาน  
ก. งบประมาณ             ข. ความปลอดภัย 
ค. ความสวยงาม           ง. การใช้งานได้จริง 

   

 18. สิ่งใดส าคัญในการคิดหัวข้อโครงงาน  
ก. ความคิดสร้างสรรค์    ข. การอยากทดลอง 
ค. ความต้องการของครู   ง. เวลาในการท าโครงงาน 

   

 19. ประโยชน์ของการจัดท าเค้าโครงงานคือข้อใด 
ก. ก าหนดการท างาน     ข. ประหยัดค่าใช่จ่าย 
ค. มีความเป็นระเบียบ    ง. ประหยัดเวลา 

   

 20. โครงงานมีก่ีประเภท 
ก. 2 ประเภท               ข. 3 ประเภท 
ค. 4 ประเภท               ง. 5 ประเภท 

   

 21. โครงงานประเภทใดที่ไม่นิยมท า 
ก. ทดลอง                   ข. สิ่งประดิษฐ์ 
ค. ส ารวจ                    ง. ทฤษฎี 
 

   



146 
 

เนื้อหาสาระ/จุดประสงค์ แบบทดสอบ ความสอดคล้อง 
การเรียนรู้  1 0 -1 

 22. โครงงานเรื่องการทดลองการไหลของของเหลว จัดอยู่
ในโครงงานประเภทใด 
ก. โครงงานพัฒนาเกม        
ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 
ค. โครงงานประเภททดลอง  
ง. โครงงานพัฒนาสื่อการศึกษา 

   

 23. โครงงานระบบจองตั๋วเครื่องบินโดยสารจัดอยู่ใน
โครงงานประเภทใด 
ก. โครงงานจ าลองทฤษฎี     
ข. โครงงานประยุกต์ใช้ 
ค. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ  
ง. โครงงานพัฒนาสื่อการศึกษา 

   

 24. การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
อุบลราชธานี จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร 
ก. โครงงานประเภททดลอง 
ข. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ค. โครงงานประเภทส ารวจ 
ง. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ 

   

5. การตั้งค าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล - การเขียนเค้าโครงของโครงงาน    
ยกตัวอย่างการตั้ง
ค าถามทาง
ประวัติศาสตร์อย่างมี
เหตุผล 

25. ข้อใดเป็นปัญหาส าคัญในการตีความประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 
ก. นักประวัติศาสตร์ไม่ได้รับการยอมรับ 
ข. การค้นพบหลักฐานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
ค. คนในท้องถิ่นยอมรับในหลักฐานใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
ง. คนในท้องถิ่นมักจะต่อต้านการตีความหลักฐาน 
ที่ค้นพบใหม่ 

   

 26. เค้าโครงของโครงงาน ไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้ 
ก. บทคัดย่อ              ข. เอกสารอ้างอิง 
ค. แผนปฏิบัติงาน       ง. หลกัการและทฤษฎี 
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 27. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องท าเพ่ือสิ่งใด 
ก. ให้มีเอกสารอ้างอิง                  
ข. หาข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 
ค. หาเอกสารตามค าเเนะน าของครู  
ง. เพ่ือเขียนบรรณานุกรม 

   

 28. การวางแผนการท าโครงงานคือขั้นตอนใด 
ก. การเลือกหัวข้อโครงงาน 
ข. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ค. การท าเค้าโครงงาน 
ง. การจัดท าโครงงาน 

   

 29. สมมุตติฐานคือสิ่งใด 
ก. การวางแผนการท างาน 
ข. การคาดผลไว้ล่วงหน้า 
ค. การแจ้งผลให้ผู้อื่นทราบ 
ง. การสรุปผลล่วงหน้า 

   

 30. ข้อใดเป็นความส าคัญอันดับแรกของการจัดท าเค้าโครง
ของโครงงาน 
ก. ท าให้ทราบประโยชน์ของโครงงาน 
ข. เพ่ือเป็นการเลือเรื่องที่จะท าโครงงาน 
ค. เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการท าโครงงาน 
ง. ไดก้รอบแนวคิดและแผนการพัฒนาโครงงานทุกขั้นตอน 

   

 31. การเขียนเค้าโครงของโครงงานซึ่งเป็นการวางรูปแบบ
โครงงานไว้ล่วงหน้าจัดอยู่ในขั้นตอนใด 
ก. การลงมือท าโครงงาน 
ข. การวางแผนในการท าโครงงาน 
ค. การเขียนรายงานและแสดงผลงาน 
ง. การเลือหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา 
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6. การตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล-การปฏิบัติและการเขียรายงานโครงงาน 
อธิบายการตอบค าถาม
ทางประวัติศาสตร์อย่าง
มีเหตุผล 

32. ข้อใดเป็นหลักในการตอบค าถามทางประวัติศาสตร์
อย่างมีเหตุผล 
ก. ตอบค าถามโดยใช้แนวความคิดเห็นของผู้อื่น 
ข. ตอบค าถามโดยยึดหลักฐานที่ทันสมัยเท่านั้น 
ค. ตอบค าถามโดยยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก 
ง. ตอบค าถามโดยรวบรวมจากหลักฐานที่หลากหลาย 

   

 33. ก่อนที่จะจัดท าโครงงาน นักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรใน
ขั้นตอนแรก 
ก. ศึกษาตัวอย่างโครงงานที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว 
ข. เขียนเค้าโครงของโครงงาน 
ค. ออกแบบโครงงาน 
ง. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงงาน 

   

 34. ขั้นตอนของการท าโครงงานมีความส าคัญต่อการวาง
แผนการท างานข้อใดมากท่ีสุด 
ก. การเลือกหัวข้อ                    
ข. การลงมือท าโครงงาน 
ค. การจัดท าเค้าโครงของโครงงาน 
ง. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   

 35. ขั้นตอนแรกของการท าโครงงานคือข้อใด 
ก. การน าเสนอและแสดงโครงงาน 
ข. การจัดท าเค้าโครงของโครงงาน 
ค. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ 
ง. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 
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 36. ในส่วนของบทน าเป็นส่วนแสดงรายละเอียดของเนื้อหา
ของโครงงานที่ประกอบด้วยข้อใด 
ก. ที่มาและความส าคัญของโครงงาน เป้าหมาของการศึกษา 
ขอบเขตของโครงงาน 
ข. ค าขอบคุณ ที่มาและความส าคัญของโครงงาน หลักการ
และทฤษฎี 
ค. บทคัดย่อ ค าขอบคุณ หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ง. ความส าคัญของปัญหา วิธีด าเนินการศึกษา 

   

 37. การเขียนบทคัดย่อไม่จ าเป็นต้องมีข้อใด 
ก. ผลที่ได้ 
ข. วิธีด าเนินการ 
ค. แนวคิดท่ีจะท าต่อไปในอนาคต 
ง. จุดมุ่งหมายของการท าโครงงาน 

   

 38. การจัดท ารายงานโครงงานมีความส าคัญอย่างไร 
ก. เพ่ือบอกความเป็นมาของโครงงาน 
ข. เพ่ือบอกขั้นตอนการจัดท าโครงงาน 
ค. เพ่ือเป็นส่วนประกอบในการประเมินโครงงาน 
ง. เพ่ืออธิบาย และบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท า
โครงงาน 

   

 39. ส่วนประกอบในข้อใดที่ไม่มีในรายงานฉบับสมบูรณ์   
ของโครงงาน 
ก. ปก                                ข. บทน า 
ค. ผู้ให้การสนับสนุน               ง. กิตติกรรมประกาศ 

   

 40. การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เว็บไซต์ จัดอยู่ใน
ส่วนใดของการเขียนรายงานโครงงาน 
ก. บทคัดย่อ                    
ข. หลักการและทฤษฎี 
ค. คู่มือการใช้                  
ง. บรรณานุกรม 
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 41. ส่วนประกอบของรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ที่อยู่
ส่วนท้ายสุดคือข้อใด 
ก. บทน า                        ข. อ้างอิง 
ค. ภาคผนวก                   ง. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   

 42. เหตุผลที่ต้องเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมข้อใดกล่าว
ถูกต้อง 
ก. เพ่ือให้ผู้ที่สนใจติดตามความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลได้ 
ข. ให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน 
ค. แสดงมารยาททางวิชาการ 
ง. ถูกทุกข้อ 

   

7. ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น- การแสดงผลงานโครงงาน    
เปรียบเทียบความจริง
กับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ข้อมูลประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น  

43. ข้อใด ไม่ใชข่้อเท็จจริง 
ก. ในสมัยสุโขทัยมีประเพณีลอยกระทง 
ข. นางนพมาศประดิษฐ์กระทงขึ้นเป็นคนแรก 
ค. ศิลาจารึกสุโขทัยกล่าวถึงการเผาเทียนเล่นไฟ 
ง. ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย 

   

 44. ข้อใดคือความจริง 
ก. ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 
ข. ไทยเสียกรุงศรีอยุธยา เพราะพม่ามีไพร่พลมหาศาล 
ค. ไทยเสียกรุงศรีอยุธยา เพราะพม่าเตรียมพร้อมมาอย่างดี 
ง. ไทยเสียกรุงศรีอยุธยา เพราะไทยเกิดความแตกแยก           
ในราชส านัก 

   

 45. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. ความจริง คือ เรื่องที่เกิดขึ้นจริง 
ข. ข้อเท็จจริง คือ เรื่องที่เกิดขึ้นจริง 
ค. ข้อเท็จจริง คือ เรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้   
ง. ความจริง คือ เรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ 
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 46. การไม่ยอมรับข้อเท็จจริงใหม่ๆ จะส่งผลอย่างไร 

ก. ท าให้มีความมั่นใจในความรู้เดิม    
ข. ท าให้ไม่ต้องค้นหาหลักฐานใหม่ 
ค. ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการตีความ   
ง. ท าให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ไม่งอกเงย 

   

 47. ค าอธิบายเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
เรียกว่าอะไร 
ก. ข้อสงสัย  
ข. ความจริง   
ค. ข้อเท็จจริง  
ง. ค าขยายความ 

   

 48. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลที่เป็นความจริง 
ก. ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริง   
ข. ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่แก้ไขไม่ได้ 
ค. ข้อมูลที่สรุปว่าเป็นเรื่องจริงโดยอาศัยจากประสบการณ์     
ง. ข้อมูลที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

   

 49. ข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง 
ก. คุณปู่เป็นโรคถุงลมโป่งพองเพราะสูบบุหรี่จัด 
ข. ประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศใด 
ค. ประเพณีสงกรานต์มีในเดือนเมษายนของทุกปี 
ง. จังหวัดภูเก็ตอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย 

   

 50. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความจริงและข้อเท็จจริง 
ก. ความจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 
ข. ข้อเท็จจริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา 
ค. ข้อเท็จจริงคือเรื่องราวที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริง 
ง. ความจริงคือการขยายความตามความรู้สึกของผู้เล่า 
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เนื้อหาสาระ/จุดประสงค์ แบบทดสอบ ความสอดคล้อง 
การเรียนรู้  1 0 -1 

 51. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นส าคัญในการจัดแสดงและการ
น าเสนอผลงาน 
ก. ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ท าโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา 
ข. ผลงานที่เกิดขึ้นจากการท าโครงงาน 
ค. ผลงานทุกชิ้นที่ทดลองไม่ส าเร็จ 
ง. วิธีการด าเนินการ โดยเลือเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและส าคัญ 

   

 52. วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ น าเสนอผลงาน 
คือข้อใด 
ก. แสดงผลงาน ขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงาน 
ข. สร้างทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของชิ้นงาน 
ค. เพ่ือเผยแพร่ความภูมิในระหว่างกัน 
ง. ถูกทุกข้อ 

   

 53. การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของโครงงานมีข้อ
ปฏิบัติหลายประการ ยกเว้นข้อใด 
ก. ค าอธิบาย 
ข. ความสะดวก 
ค. ความปลอดภัย 
ง. ความเหมาะสมกับเนื้อหา 

   

 54. สาระส าคัญของการพูดน าเสนอโครงงานควร
ประกอบด้วยข้อใด 
ก. ผลที่ได้จากโครงงานมีประโยชน ์
ข. โครงงานที่พัฒนาท างานได้จริง 
ค. วิธีท างานที่เป็นระบบ 
ง. ถูกทุกข้อ 
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แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น 
............................................................................................................................. ................................... 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง 
1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  
 ข. เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ หากมีการค้นพบหลักฐานใหม่ 
 ค. เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้หากเจ้าของหลักฐานแสดงความจ านงใหม่ 
 ง. เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากมีหลักฐานหรือการตีความใหม่ 
2. ถ้าต้องการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นขั้นตอนแรก 
 ก. ก าหนดหัวข้อ  
 ข. รวบรวมข้อมูลหลักฐาน 
 ค. น าเสนอข้อมูล  
 ง. ตรวจสอบลักษณะข้อมูล 
3. ถ้านักเรียนอาศัยอยู่จังหวัดอุบลราชธานี หากต้องการสืบค้นเก่ียวกับผาแต้มควรสืบค้นข้อมูล 
จากแหล่งใด จึงจะรวดเร็วและเหมาะสมที่สุด 
 ก. สารานุกรม 
 ข. สถานที่จริง 
 ค. ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 ง. บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง 
4. การศึกษาประวัติศาสตร์ เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด ควรยึดสิ่งใดเป็นส าคัญ  
 ก. หลักฐาน  
 ข. นักโบราณคดี 
 ค. เครื่องมือที่ใช้ขุด  
 ง. วิธีเผยแพร่ข้อมูล 
5. ถ้าต้องการทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นควรรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานในข้อใด 
 ก. สอบถามจากเพ่ือนข้างบ้าน 
 ข. โบราณสถานที่เพ่ิงก่อสร้าง 
 ค. ค าบอกเล่าของผู้สูงอายุในท้องถิ่น   
 ง. ภาพถ่ายของตนเองตอนเด็ก 
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6. การตีความหลักฐานข้อมูลใหม่ควรพิจารณาจากข้อใด 
 ก. ความพอใจของตนเอง  
 ข. ค าบอกเล่าจากคนอ่ืน 
 ค. หลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุด 
 ง. ความพอใจของเจ้าของหลักฐาน 
7. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างไร 
 ก. ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 
 ข. เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 ค. สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่น 
 ง. เห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
8. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นต้น 
 ก. วีดิทัศน์เที่ยวเมืองไชยา 
 ข. ภาพถ่ายงานลูกทุ่งวิจิตร 
 ค. สมุดบันทึกเหตุการณ์ 
 ง. บทความทางวิชาการเรื่องประวัติกรุงสุโขทัย 
9. ข้อใดเป็นหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรทั้งหมด 
 ก. เครื่องประดับหิน ศิลาจารึก 
 ข. สมุดข่อย โบราณสถาน 
 ค. ขวานหินขัด ถ้วยชามสังคโลก 
 ง. จารึกใบลาน พงศาวดาร 
10. หลักฐานในข้อใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนในพื้นท่ีที่มีต่อปราสาทพระวิหาร 
 ก. แผนที่ 
 ข. ค าตัดสินของศาลโลก 
 ค. แบบสอบถาม 
 ง. หนังสือท่องเที่ยวปราสาทพระวิหาร 
11. ข้อใดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทั้งหมด 
 ก. ต านาน, ศิลาจารึก 
 ข. นิทานพื้นบ้าน, วัด 
 ค. ภาพถ่ายท้องถิ่น, จดหมายเหตุ 
 ง. พระราชพงศาวดาร, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
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12. การน าเสนอข้อมูลควรยึดหลักในข้อใด 
 ก. น าเสนอข้อมูลเฉพาะด้านที่ดี 
 ข. น าเสนอข้อมูลตามความเป็นจริง 
 ค. น าเสนอข้อมูลโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัว   
 ง. น าเสนอข้อมูลโดยใช้หลักฐานเพียงชิ้นเดียว 
13. ข้อใดเป็นหลักฐานที่ท าให้เราทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ในอดีตมากท่ีสุด 
 ก. อาวุธโบราณ 
 ข. โครงกระดูกมนุษย์ 
 ค. จารึกเรื่องราวในชุมชน 
 ง. ภาพถ่ายสภาพชุมชนในอดีต 
14. ข้อใดเป็นปัญหาส าคัญในการตีความประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 ก. นักประวัติศาสตร์ไม่ได้รับการยอมรับ 
 ข. การค้นพบหลักฐานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ค. คนในท้องถิ่นยอมรับในหลักฐานใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
 ง. คนในท้องถิ่นมักจะต่อต้านการตีความหลักฐานที่ค้นพบใหม่ 
15. ข้อใดเป็นหลักในการตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 
 ก. ตอบค าถามโดยใช้แนวความคิดเห็นของผู้อื่น 
     ข. ตอบค าถามโดยยึดหลักฐานที่ทันสมัยเท่านั้น 
     ค. ตอบค าถามโดยยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก 
     ง. ตอบค าถามโดยรวบรวมจากหลักฐานที่หลากหลาย 
16. ข้อใด ไม่ใช่ข้อเท็จจริง 
 ก. ในสมัยสุโขทัยมีประเพณีลอยกระทง 
 ข. นางนพมาศประดิษฐ์กระทงขึ้นเป็นคนแรก 
 ค. ศิลาจารึกสุโขทัยกล่าวถึงการเผาเทียนเล่นไฟ 
 ง. ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย 
17. ข้อใดคือความจริง 
 ก. ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 
 ข. ไทยเสียกรุงศรีอยุธยา เพราะพม่ามีไพร่พลมหาศาล 
 ค. ไทยเสียกรุงศรีอยุธยา เพราะพม่าเตรียมพร้อมมาอย่างดี 
 ง. ไทยเสียกรุงศรีอยุธยา เพราะไทยเกิดความแตกแยกในราชส านัก 
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18. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. ความจริง คือ เรื่องที่เกิดข้ึนจริง 
 ข. ข้อเท็จจริง คือ เรื่องที่เกิดขึ้นจริง 
 ค. ข้อเท็จจริง คือ เรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้   
 ง. ความจริง คือ เรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ 
19. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลที่เป็นความจริง 
 ก. ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริง   
 ข. ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่แก้ไขไม่ได้ 
 ค. ข้อมูลที่สรุปว่าเป็นเรื่องจริงโดยอาศัยจากประสบการณ์     
 ง. ข้อมูลที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
20. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความจริงและข้อเท็จจริง 
 ก. ความจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 
 ข. ข้อเท็จจริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา 
 ค. ข้อเท็จจริงคือเรื่องราวที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริง 
 ง. ความจริงคือการขยายความตามความรู้สึกของผู้เล่า 
21. การเลือกหัวข้อโครงงานควรพิจารณาสิ่งใดเป็นล าดับแรก 
 ก. เคยมีผู้ท าแล้ว 
 ข. ลงทุนต่ า 
 ค. ความสามารถของตน 
 ง. จ าหน่ายได้ 
22. นักเรียนไม่ควรเลือกหัวข้อโครงงานใด 
 ก. การสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 ข. เครื่องจับลูกน้ า 
 ค. เครื่องให้อาหารปลา 
 ง. การหาสารพิษในอาหาร 
23. สิ่งใดส าคัญในการคิดหัวข้อโครงงาน  
 ก. ความคิดสร้างสรรค์ 
 ข. การอยากทดลอง 
 ค. ความต้องการของครู 
 ง. เวลาในการท าโครงงาน 
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24. โครงงานเรื่องการทดลองการไหลของของเหลว จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด 
 ก. โครงงานพัฒนาเกม 
 ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 
 ค. โครงงานประเภททดลอง 
 ง. โครงงานพัฒนาสื่อการศึกษา 
25. โครงงานระบบจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด 
 ก. โครงงานจ าลองทฤษฎี 
 ข. โครงงานประยุกต์ใช้ 
 ค. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 
 ง. โครงงานพัฒนาสื่อการศึกษา 
26. การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร 
 ก. โครงงานประเภททดลอง 
 ข. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
 ค. โครงงานประเภทส ารวจ 
 ง. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ 
27. เค้าโครงของโครงงาน ไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้ 
 ก. บทคัดย่อ 
 ข. เอกสารอ้างอิง 
 ค. แผนปฏิบัติงาน 
 ง. หลักการและทฤษฎี 
28. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องท าเพ่ือสิ่งใด 
 ก. ให้มีเอกสารอ้างอิง 
 ข. หาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ค. หาเอกสารตามค าเเนะน าของครู 
 ง. เพ่ือเขียนบรรณานุกรม 
29. การวางแผนการท าโครงงานคือขั้นตอนใด 
 ก. การเลือกหัวข้อโครงงาน 
 ข. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ค. การท าเค้าโครงงาน 
 ง. การจัดท าโครงงาน 
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30. สมมุตติฐานคือสิ่งใด 
 ก. การวางแผนการท างาน 
 ข. การคาดผลไว้ล่วงหน้า 
 ค. การแจ้งผลให้ผู้อื่นทราบ 
 ง. การสรุปผลล่วงหน้า 
31. การเขียนเค้าโครงของโครงงานซึ่งเป็นการวางรูปแบบโครงงานไว้ล่วงหน้าจัดอยู่ในขั้นตอนใด 
 ก. การลงมือท าโครงงาน 
 ข. การวางแผนในการท าโครงงาน 
 ค. การเขียนรายงานและแสดงผลงาน 
 ง. การเลือหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา 
32. ก่อนที่จะจัดท าโครงงาน นักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรในขั้นตอนแรก 
 ก. ศึกษาตัวอย่างโครงงานที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว 
 ข. เขียนเค้าโครงของโครงงาน 
 ค. ออกแบบโครงงาน 
 ง. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงงาน 
33. ขัน้ตอนแรกของการท าโครงงานคือข้อใด 
 ก. การน าเสนอและแสดงโครงงาน 
 ข. การจัดท าเค้าโครงของโครงงาน 
 ค. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ 
 ง. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 
34. ในส่วนของบทน าเป็นส่วนแสดงรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงานที่ประกอบด้วยข้อใด 
 ก. ที่มาและความส าคัญของโครงงาน เป้าหมาของการศึกษา ขอบเขตของโครงงาน 
 ข. ค าขอบคุณ ที่มาและความส าคัญของโครงงาน หลักการและทฤษฎี 
 ค. บทคัดย่อ ค าขอบคุณ หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ง. ความส าคัญของปัญหา วิธีด าเนินการศึกษา 
35. การเขียนบทคัดย่อไม่จ าเป็นต้องมีข้อใด 
 ก. ผลที่ได ้
 ข. วิธีด าเนินการ 
 ค. แนวคิดท่ีจะท าต่อไปในอนาคต 
 ง. จุดมุ่งหมายของการท าโครงงาน 
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36. การจัดท ารายงานโครงงานมีความส าคัญอย่างไร 
 ก. เพื่อบอกความเป็นมาของโครงงาน 
 ข. เพ่ือบอกขั้นตอนการจัดท าโครงงาน 
 ค. เพ่ือเป็นส่วนประกอบในการประเมินโครงงาน 
 ง. เพ่ืออธิบาย และบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน 
37. การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เว็บไซต์ จัดอยู่ในส่วนใดของการเขียนรายงานโครงงาน 
 ก. บทคัดย่อ 
 ข. หลักการและทฤษฎี 
 ค. คู่มือการใช้ 
 ง. บรรณานุกรม 
38. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นส าคัญในการจัดแสดงและการน าเสนอผลงาน 
 ก. ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ท าโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา 
 ข. ผลงานที่เกิดขึ้นจากการท าโครงงาน 
 ค. ผลงานทุกชิ้นที่ทดลองไม่ส าเร็จ 
 ง. วิธีการด าเนินการ โดยเลือเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและส าคัญ 
39. วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ น าเสนอผลงานคือข้อใด 
 ก. แสดงผลงาน ขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงาน 
 ข. สร้างทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของชิ้นงาน 
 ค. เพ่ือเผยแพร่ความภูมิในระหว่างกัน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
40. สาระส าคัญของการพูดน าเสนอโครงงานควรประกอบด้วยข้อใด 
 ก. ผลที่ได้จากโครงงานมีประโยชน์ 
 ข. โครงงานที่พัฒนาท างานได้จริง 
 ค. วิธีท างานที่เป็นระบบ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
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เฉลยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น 

 
 

1. ข 9. ค 17. ก 25. ข 33. ค 
2. ก 10. ค 18. ก 26. ข 34. ก 
3. ค 11. ข 19. ค 27. ก 35. ค 
4. ก 12. ข 20. ข 28. ข 36. ง 
5. ค 13. ง 21. ค 29. ค 37. ง 
6. ค 14. ง 22. ก 30. ข 38. ค 
7. ง 15. ง 23. ข 31. ข 39. ง 
8. ง 16. ค 24. ค 32. ข 40. ง 
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แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น 
............................................................................................................................. ................................... 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้อง 
1. ถ้านักเรียนอาศัยอยู่จังหวัดอุบลราชธานี หากต้องการสืบค้นเก่ียวกับผาแต้มควรสืบค้นข้อมูล 
จากแหล่งใด จึงจะรวดเร็วและเหมาะสมที่สุด 
 ก. สารานุกรม 
 ข. สถานที่จริง 
 ค. ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 ง. บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง 
2. การศึกษาประวัติศาสตร์ เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด ควรยึดสิ่งใดเป็นส าคัญ  
 ก. หลักฐาน  
 ข. นักโบราณคดี 
 ค. เครื่องมือที่ใช้ขุด  
 ง. วิธีเผยแพร่ข้อมูล 
3. ถ้าต้องการทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นควรรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานในข้อใด 
 ก. สอบถามจากเพ่ือนข้างบ้าน 
 ข. โบราณสถานที่เพ่ิงก่อสร้าง 
 ค. ค าบอกเล่าของผู้สูงอายุในท้องถิ่น   
 ง. ภาพถ่ายของตนเองตอนเด็ก 
4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  
 ข. เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ หากมีการค้นพบหลักฐานใหม่ 
 ค. เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้หากเจ้าของหลักฐานแสดงความจ านงใหม่ 
 ง. เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากมีหลักฐานหรือการตีความใหม่ 
5. ถ้าต้องการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นขั้นตอนแรก 
 ก. ก าหนดหัวข้อ  
 ข. รวบรวมข้อมูลหลักฐาน 
 ค. น าเสนอข้อมูล  
 ง. ตรวจสอบลักษณะข้อมูล 
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6. การตีความหลักฐานข้อมูลใหม่ควรพิจารณาจากข้อใด 
 ก. ความพอใจของตนเอง  
 ข. ค าบอกเล่าจากคนอ่ืน 
 ค. หลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุด 
 ง. ความพอใจของเจ้าของหลักฐาน 
7. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างไร 
 ก. ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 
 ข. เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 ค. สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่น 
 ง. เห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
8. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นต้น 
 ก. วีดิทัศน์เที่ยวเมืองไชยา 
 ข. ภาพถ่ายงานลูกทุ่งวิจิตร 
 ค. สมุดบันทึกเหตุการณ์ 
 ง. บทความทางวิชาการเรื่องประวัติกรุงสุโขทัย 
9. ข้อใดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทั้งหมด 
 ก. ต านาน, ศิลาจารึก 
 ข. นิทานพื้นบ้าน, วัด 
 ค. ภาพถ่ายท้องถิ่น, จดหมายเหตุ 
 ง. พระราชพงศาวดาร, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
10. ข้อใดเป็นหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรทั้งหมด 
 ก. เครื่องประดับหิน ศิลาจารึก 
 ข. สมุดข่อย โบราณสถาน 
 ค. ขวานหินขัด ถ้วยชามสังคโลก 
 ง. จารึกใบลาน พงศาวดาร 
11. หลักฐานในข้อใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ท่ีมีต่อปราสาทพระวิหาร 
 ก. แผนที่ 
 ข. ค าตัดสินของศาลโลก 
 ค. แบบสอบถาม 
 ง. หนังสือท่องเที่ยวปราสาทพระวิหาร 
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12. ข้อใดเป็นหลักในการตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 
 ก. ตอบค าถามโดยใช้แนวความคิดเห็นของผู้อื่น 
     ข. ตอบค าถามโดยยึดหลักฐานที่ทันสมัยเท่านั้น 
     ค. ตอบค าถามโดยยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก 
     ง. ตอบค าถามโดยรวบรวมจากหลักฐานที่หลากหลาย 
13. ข้อใด ไม่ใช่ข้อเท็จจริง 
 ก. ในสมัยสุโขทัยมีประเพณีลอยกระทง 
 ข. นางนพมาศประดิษฐ์กระทงขึ้นเป็นคนแรก 
 ค. ศิลาจารึกสุโขทัยกล่าวถึงการเผาเทียนเล่นไฟ 
 ง. ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย 
14. การน าเสนอข้อมูลควรยึดหลักในข้อใด 
 ก. น าเสนอข้อมูลเฉพาะด้านที่ดี 
 ข. น าเสนอข้อมูลตามความเป็นจริง 
 ค. น าเสนอข้อมูลโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัว   
 ง. น าเสนอข้อมูลโดยใช้หลักฐานเพียงชิ้นเดียว 
15. ข้อใดเป็นหลักฐานที่ท าให้เราทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ในอดีตมากท่ีสุด 
 ก. อาวุธโบราณ 
 ข. โครงกระดูกมนุษย์ 
 ค. จารึกเรื่องราวในชุมชน 
 ง. ภาพถ่ายสภาพชุมชนในอดีต 
16. ข้อใดเป็นปัญหาส าคัญในการตีความประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 ก. นักประวัติศาสตร์ไม่ได้รับการยอมรับ 
 ข. การค้นพบหลักฐานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ค. คนในท้องถิ่นยอมรับในหลักฐานใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
 ง. คนในท้องถิ่นมักจะต่อต้านการตีความหลักฐานที่ค้นพบใหม่ 
17. ข้อใดคือความจริง 
 ก. ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 
 ข. ไทยเสียกรุงศรีอยุธยา เพราะพม่ามีไพร่พลมหาศาล 
 ค. ไทยเสียกรุงศรีอยุธยา เพราะพม่าเตรียมพร้อมมาอย่างดี 
 ง. ไทยเสียกรุงศรีอยุธยา เพราะไทยเกิดความแตกแยกในราชส านัก 
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18. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. ความจริง คือ เรื่องที่เกิดข้ึนจริง 
 ข. ข้อเท็จจริง คือ เรื่องที่เกิดขึ้นจริง 
 ค. ข้อเท็จจริง คือ เรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้   
 ง. ความจริง คือ เรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ 
19. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลที่เป็นความจริง 
 ก. ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริง   
 ข. ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่แก้ไขไม่ได้ 
 ค. ข้อมูลที่สรุปว่าเป็นเรื่องจริงโดยอาศัยจากประสบการณ์     
 ง. ข้อมูลที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
20. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความจริงและข้อเท็จจริง 
 ก. ความจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 
 ข. ข้อเท็จจริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา 
 ค. ข้อเท็จจริงคือเรื่องราวที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริง 
 ง. ความจริงคือการขยายความตามความรู้สึกของผู้เล่า 
21. การเลือกหัวข้อโครงงานควรพิจารณาสิ่งใดเป็นล าดับแรก 
 ก. เคยมีผู้ท าแล้ว 
 ข. ลงทุนต่ า 
 ค. ความสามารถของตน 
 ง. จ าหน่ายได้ 
22. นักเรียนไม่ควรเลือกหัวข้อโครงงานใด 
 ก. การสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 ข. เครื่องจับลูกน้ า 
 ค. เครือ่งให้อาหารปลา 
 ง. การหาสารพิษในอาหาร 
23. สิ่งใดส าคัญในการคิดหัวข้อโครงงาน  
 ก. ความคิดสร้างสรรค์ 
 ข. การอยากทดลอง 
 ค. ความต้องการของครู 
 ง. เวลาในการท าโครงงาน 
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24. โครงงานเรื่องการทดลองการไหลของของเหลว จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด 
 ก. โครงงานพัฒนาเกม 
 ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 
 ค. โครงงานประเภททดลอง 
 ง. โครงงานพัฒนาสื่อการศึกษา 
25. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องท าเพ่ือสิ่งใด 
 ก. ให้มีเอกสารอ้างอิง 
 ข. หาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ค. หาเอกสารตามค าเเนะน าของครู 
 ง. เพ่ือเขียนบรรณานุกรม 
26. การวางแผนการท าโครงงานคือขั้นตอนใด 
 ก. การเลือกหัวข้อโครงงาน 
 ข. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ค. การท าเค้าโครงงาน 
 ง. การจัดท าโครงงาน 
27. โครงงานระบบจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด 
 ก. โครงงานจ าลองทฤษฎี 
 ข. โครงงานประยุกต์ใช้ 
 ค. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 
 ง. โครงงานพัฒนาสื่อการศึกษา 
28. การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร 
 ก. โครงงานประเภททดลอง 
 ข. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
 ค. โครงงานประเภทส ารวจ 
 ง. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ 
29. เค้าโครงของโครงงาน ไม่ต้องมีหัวข้อใดต่อไปนี้ 
 ก. บทคัดย่อ 
 ข. เอกสารอ้างอิง 
 ค. แผนปฏิบัติงาน 
 ง. หลักการและทฤษฎี 
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30. การเขียนเค้าโครงของโครงงานซึ่งเป็นการวางรูปแบบโครงงานไว้ล่วงหน้าจัดอยู่ในขั้นตอนใด 
 ก. การลงมือท าโครงงาน 
 ข. การวางแผนในการท าโครงงาน 
 ค. การเขียนรายงานและแสดงผลงาน 
 ง. การเลือหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา 
31. สมมุตติฐานคือสิ่งใด 
 ก. การวางแผนการท างาน 
 ข. การคาดผลไว้ล่วงหน้า 
 ค. การแจ้งผลให้ผู้อื่นทราบ 
 ง. การสรุปผลล่วงหน้า 
32. ก่อนที่จะจัดท าโครงงาน นักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรในขั้นตอนแรก 
 ก. ศึกษาตัวอย่างโครงงานที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว 
 ข. เขียนเค้าโครงของโครงงาน 
 ค. ออกแบบโครงงาน 
 ง. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงงาน 
33. ในส่วนของบทน าเป็นส่วนแสดงรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงานที่ประกอบด้วยข้อใด 
 ก. ที่มาและความส าคัญของโครงงาน เป้าหมาของการศึกษา ขอบเขตของโครงงาน 
 ข. ค าขอบคุณ ที่มาและความส าคัญของโครงงาน หลักการและทฤษฎี 
 ค. บทคัดย่อ ค าขอบคุณ หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ง. ความส าคัญของปัญหา วิธีด าเนินการศึกษา 
34. การเขียนบทคัดย่อไม่จ าเป็นต้องมีข้อใด 
 ก. ผลที่ได ้
 ข. วิธีด าเนินการ 
 ค. แนวคิดท่ีจะท าต่อไปในอนาคต 
 ง. จุดมุ่งหมายของการท าโครงงาน 
35. ขั้นตอนแรกของการท าโครงงานคือข้อใด 
 ก. การน าเสนอและแสดงโครงงาน 
 ข. การจัดท าเค้าโครงของโครงงาน 
 ค. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ 
 ง. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 
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36. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นส าคัญในการจัดแสดงและการน าเสนอผลงาน 
 ก. ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ท าโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา 
 ข. ผลงานที่เกิดขึ้นจากการท าโครงงาน 
 ค. ผลงานทุกชิ้นที่ทดลองไม่ส าเร็จ 
 ง. วิธีการด าเนินการ โดยเลือเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและส าคัญ 
37. วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ น าเสนอผลงานคือข้อใด 
 ก. แสดงผลงาน ขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงาน 
 ข. สร้างทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของชิ้นงาน 
 ค. เพ่ือเผยแพร่ความภูมิในระหว่างกัน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
38. การจัดท ารายงานโครงงานมีความส าคัญอย่างไร 
 ก. เพื่อบอกความเป็นมาของโครงงาน 
 ข. เพ่ือบอกขั้นตอนการจัดท าโครงงาน 
 ค. เพ่ือเป็นส่วนประกอบในการประเมินโครงงาน 
 ง. เพ่ืออธิบาย และบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน 
39. การรวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เว็บไซต์ จัดอยู่ในส่วนใดของการเขียนรายงานโครงงาน 
 ก. บทคัดย่อ 
 ข. หลักการและทฤษฎี 
 ค. คู่มือการใช้ 
 ง. บรรณานุกรม 
40. สาระส าคัญของการพูดน าเสนอโครงงานควรประกอบด้วยข้อใด 
 ก. ผลที่ได้จากโครงงานมีประโยชน์ 
 ข. โครงงานที่พัฒนาท างานได้จริง 
 ค. วิธีท างานที่เป็นระบบ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
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เฉลยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น 
 
 

1. ค 9. ข 17. ก 25. ข 33. ก 
2. ก 10. ค 18. ก 26. ค 34. ค 
3. ค 11. ค 19. ค 27. ข 35. ค 
4. ข 12. ง 20. ข 28. ข 36. ค 
5. ก 13. ค 21. ค 29. ก 37. ง 
6. ค 14. ข 22. ก 30. ข 38. ง 
7. ง 15. ง 23. ข 31. ข 39. ง 
8. ง 16. ง 24. ค 32. ข 40. ง 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

........................................................ ........................................................................................................  
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาความสอดคล้องระหว่างระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรมที่แสดงถึง                
ความพึงพอใจแล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความสอดคล้อง โดยใช้หลักเกณฑ์ การให้
คะแนนดังนี้  
 ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นตรงกับพฤติกรรมที่แสดงถึงความพึงพอใจ 
 ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นตรงกับพฤติกรรมที่แสดงถึงความพึงพอใจ 
 ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่ตรงกับพฤติกรรมที่แสดงถึงความพึงพอใจ 
 

การจัดการเรียนรู้/ข้อค าถาม ความสอดคล้อง 
 1 0 -1 
ด้านเนื้อหาสาระ    
1. เนื้อหาสาระที่เรียนตรงกับความต้องการของนักเรียน    
2. เนื้อหาสาระมีความสัมพันธ์กัน    
3. เนื้อหาสาระที่เรียนเรียงล าดับเนื้อหาได้น่าสนใจ    
4. เนื้อหาสาระที่เรียนไม่ยากเกินไป    
5. เนื้อหาสาระที่เรียนมีความสมบูรณ์ชัดเจน    
ด้านการจัดการเรียนรู ้    
6. การจัดการเรียนรู้น่าสนใจ    
7. การจัดการเรียนในแต่ละกิจกรรมท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดี    
8. การจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน    
9. การจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบและสร้างความรู้       
ด้วยตนเอง 

   

10. การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน    
11. การเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นจากเพ่ือน 
และครู 

   

ด้านสื่อการเรียนรู้    
12. สื่อการเรียนรู้มีความน่าสนใจ    
13. สื่อการเรียนรู้มีความหลากหลาย    
14. สื่อการเรียนรู้ให้สาระการเรียนรู้ที่มีคุณค่า    
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การจัดการเรียนรู้/ข้อค าถาม ความสอดคล้อง 
 1 0 -1 
15. สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา    
16. สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียน    
ด้านการวัดและประเมินผล    
17. นักเรียนมีโอกาสได้ทราบคะแนนของผลงานที่ท า    
18. มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย    
19. วิธีการประเมินผลการเรียนเหมาะสมและยุติธรรม    
20. เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม    
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

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

ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพอใจ ที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียน 
การจัดการเรียนรู้/ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

 มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านเนื้อหาสาระ      
1. เนื้อหาสาระที่เรียนตรงกับความต้องการของนักเรียน      
2. เนื้อหาสาระมีความสัมพันธ์กัน      
3. เนื้อหาสาระที่เรียนเรียงล าดับเนื้อหาได้น่าสนใจ      
4. เนื้อหาสาระที่เรียนไม่ยากเกินไป      
5. เนื้อหาสาระที่เรียนมีความสมบูรณ์ชัดเจน      
ด้านการจัดการเรียนรู ้      
6. การจัดการเรียนรู้น่าสนใจ      
7. การจัดการเรียนในแต่ละกิจกรรมท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดี      
8. การจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
9. การจัดการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบและ 
สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

     

10. การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน      
11.การเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นจาก
เพ่ือนและครู 

     

ด้านสื่อการเรียนรู้      
12. สื่อการเรียนรู้มีความน่าสนใจ      
13. สื่อการเรียนรู้ให้สาระการเรียนรู้ที่มีคุณค่า      
14. สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา      
15. สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียน      
ด้านการวัดและประเมินผล      
16. มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย      
17. วิธีการประเมินผลการเรียนเหมาะสมและยุติธรรม      
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ภาคผนวก ค 
การหาคุณภาพเครื่องมือและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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สรุปคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

 1 2 3 4 5   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 4.86 4.91 4.60 4.95 4.86 4.83 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 4.95 4.78 4.86 4.91 4.91 4.88 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 4.86 4.82 4.82 4.73 4.78 4.80 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 4.78 4.82 4.91 4.86 4.95 4.86 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 4.65 4.73 4.82 4.82 4.69 4.74 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 4.65 4.69 4.73 4.73 4.69 4.69 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 4.60 4.56 4.65 4.86 4.69 4.67 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 4.86 4.78 4.78 4.82 4.73 4.79 เหมาะสมมากที่สุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 4.34 4.60 4.47 4.60 4.43 4.48 เหมาะสมมาก 

รวม 4.74 เหมาะสมมากที่สุด 
 
 ใช้หลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2546 : 162) 
  4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
  3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
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สรุปผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ R  IOC สรุปผล 

ทางการเรียนข้อที่ 1 2 3 4 5    
1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 -1 3 0.60 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 0 1 0 3 0.60 ใช้ได้ 
7 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
12 0 1 0 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
13 1 1 1 -1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
15 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
17 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
18 1 1 1 -1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
21 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
22 -1 1 1 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
23 1 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
24 1 0 1 0 1 3 0.60 ใช้ได้ 
25 1 1 1 1 -1 3 0.60 ใช้ได้ 
26 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 
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แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ R  IOC สรุปผล 
ทางการเรียนข้อที่ 1 2 3 4 5    

27 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
29 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
30 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
31 1 1 1 1 -1 3 0.60 ใช้ได้ 
32 1 1 -1 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
33 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
34 1 1 1 -1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
35 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
36 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
37 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
38 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
39 1 1 1 -1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
40 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
41 1 1 1 -1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
42 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
43 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
44 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
45 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
46 1 1 1 -1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
47 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
48 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
49 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
50 -1 1 1 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
51 1 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
52 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
53 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
54 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
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ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของท้องถิ่น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
 

ข้อที่ จ านวนคนที่ตอบถูก ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
 กลุ่มสูง กลุ่มต่ า (p) (r) 
1 11 6 0.63 0.38 
2 14 7 0.78 0.53 
3 12 7 0.70 0.38 
4 14 6 0.74 0.61 
5 13 5 0.67 0.61 
6 14 4 0.67 0.76 
7 13 7 0.74 0.46 
8 14 4 0.67 0.76 
9 14 7 0.78 0.53 
10 13 8 0.78 0.38 
11 12 6 0.67 0.46 
12 13 8 0.78 0.38 
13 14 7 0.78 0.53 
14 13 7 0.74 0.46 
15 12 9 0.78 0.23 
16 12 6 0.67 0.46 
17 12 7 0.70 0.38 
18 12 7 0.70 0.38 
19 14 7 0.78 0.53 
20 12 6 0.67 0.46 
21 12 7 0.70 0.38 
22 13 6 0.70 0.53 
23 14 7 0.78 0.53 
24 12 7 0.70 0.38 
25 10 8 0.67 0.15* 
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26 13 7 0.74 0.46 
27 11 8 0.70 0.23 
28 12 5 0.63 0.53 
29 12 6 0.67 0.46 
30 12 6 0.67 0.46 
31 10 4 0.52 0.46 
32 12 2 0.52 0.76 
33 10 4 0.52 0.46 
34 14 5 0.70 0.69 
35 14 4 0.67 0.76 
36 14 4 0.67 0.76 
37 13 3 0.59 0.76 
38 13 6 0.70 0.53 
39 13 9 0.81* 0.30 
40 14 5 0.70 0.69 
41 13 6 0.70 0.53 
42 13 5 0.67 0.61 
43 13 6 0.70 0.53 
44 13 6 0.70 0.53 
45 12 5 0.63 0.53 
46 14 8 0.81* 0.46 
47 13 9 0.81* 0.30 
48 13 6 0.70 0.53 
49 13 3 0.59 0.76 
50 13 7 0.74 0.46 
51 13 8 0.78 0.38 
52 13 6 0.70 0.53 
53 13 6 0.70 0.53 
54 12 3 0.56 0.69 
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สรุปผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด  
ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

ข้อที่ คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ R  IOC สรุปผล 
 1 2 3 4 5    
1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 -1 1 1 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
10 0 1 1 0 1 3 0.60 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
12 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
15 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
17 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 
18 1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
19 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
20 1 1 1 -1 1 3 0.60 ใช้ได้ 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

Reliability 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

A1 71.37 33.242 .972 .941 

A2 71.37 33.242 .972 .941 

A3 71.37 33.242 .972 .941 

A4 71.37 33.242 .972 .941 

A5 71.37 33.242 .972 .941 

A6 71.26 34.353 .784 .945 

A7 71.37 33.242 .972 .941 

A8 71.33 33.615 .903 .942 

A9 71.33 33.615 .903 .942 

A10 71.37 33.242 .972 .941 

A11 71.30 33.986 .841 .943 

A12 71.37 33.242 .972 .941 

A14 71.67 36.231 .592 .948 

A15 71.26 40.815 -.290 .964 

A16 71.63 38.781 .047 .956 

A18 71.48 37.490 .245 .954 

A19 71.41 37.481 .237 .955 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.949 17 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง 
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ที่ ศธ 04183.113/ว122                                     โรงเรียนบ้านแสงน้อย ต าบลนาค าใหญ่   
              อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
                                                                       34150 
 

 19 มิถุนายน 2561 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการท าผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน  ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา 
 

           ด้วยมีข้าราชการครูในสถานศึกษา จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวจินตนา ครองยุทธ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแสงน้อย ก าลังท าการวิจัยโครงการวิจัย       
และพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา   ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง             
“การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1” ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
โรงเรียนบ้านแสงน้อยพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท า
วิจัยเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ได้พิจารณาให้ความเห็นและตรวจสอบ         
ความเหมาะสมของเครื่องมือ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ข้าราชการครูได้ปรับปรุง
เครื่องมือให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง   
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                   (นายศิริพจน์  พรมหล่อ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงน้อย 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
094-5304299 
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ที่ ศธ 04183.113/ว122                                     โรงเรียนบ้านแสงน้อย ต าบลนาค าใหญ่   
              อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
                                                                       34150 
 

 19 มิถุนายน 2561 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการท าผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน  ดร.อมรรัตน์  พันธ์งาม 
 

           ด้วยมีข้าราชการครูในสถานศึกษา จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวจินตนา ครองยุทธ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแสงน้อย ก าลังท าการวิจัยโครงการวิจัย       
และพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา   ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง             
“การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1” ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
โรงเรียนบ้านแสงน้อยพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท า
วิจัยเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ได้พิจารณาให้ความเห็นและตรวจสอบ         
ความเหมาะสมของเครื่องมือ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ข้าราชการครูได้ปรับปรุง
เครื่องมือให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง   
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                   (นายศิริพจน์  พรมหล่อ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงน้อย 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
094-5304299 
 
 



183 

 

ที่ ศธ 04183.113/ว122                                     โรงเรียนบ้านแสงน้อย ต าบลนาค าใหญ่   
              อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
                                                                       34150 
 

 19 มิถุนายน 2561 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการท าผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน  ดร.นิรมิตร  ชาวระนอง 
 

           ด้วยมีข้าราชการครูในสถานศึกษา จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวจินตนา ครองยุทธ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแสงน้อย ก าลังท าการวิจัยโครงการวิจัย       
และพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา   ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง             
“การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1” ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
โรงเรียนบ้านแสงน้อยพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท า
วิจัยเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ได้พิจารณาให้ความเห็นและตรวจสอบ         
ความเหมาะสมของเครื่องมือ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ข้าราชการครูได้ปรับปรุง
เครื่องมือให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง   
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                   (นายศิริพจน์  พรมหล่อ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงน้อย 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
094-5304299 
 
 



184 

 

ที่ ศธ 04183.113/ว122                                     โรงเรียนบ้านแสงน้อย ต าบลนาค าใหญ่   
              อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
                                                                       34150 
 

 19 มิถุนายน 2561 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการท าผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน  ดร. สลลิโรจน์ บุญตาราษฎร์ 
 

           ด้วยมีข้าราชการครูในสถานศึกษา จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวจินตนา ครองยุทธ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแสงน้อย ก าลังท าการวิจัยโครงการวิจัย       
และพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา   ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง             
“การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1” ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
โรงเรียนบ้านแสงน้อยพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท า
วิจัยเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ได้พิจารณาให้ความเห็นและตรวจสอบ         
ความเหมาะสมของเครื่องมือ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ข้าราชการครูได้ปรับปรุง
เครื่องมือให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง   
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                   (นายศิริพจน์  พรมหล่อ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงน้อย 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
094-5304299 
 
 



185 

 

ที่ ศธ 04183.113/ว122                                     โรงเรียนบ้านแสงน้อย ต าบลนาค าใหญ่   
              อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
                                                                       34150 
 

 19 มิถุนายน 2561 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการท าผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน  ดร.ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล 
 

           ด้วยมีข้าราชการครูในสถานศึกษา จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวจินตนา ครองยุทธ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแสงน้อย ก าลังท าการวิจัยโครงการวิจัย       
และพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา   ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง             
“การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1” ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
โรงเรียนบ้านแสงน้อยพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท า
วิจัยเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ได้พิจารณาให้ความเห็นและตรวจสอบ         
ความเหมาะสมของเครื่องมือ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ข้าราชการครูได้ปรับปรุง
เครื่องมือให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง   
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                   (นายศิริพจน์  พรมหล่อ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงน้อย 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
094-5304299 
 
 



186 

 

ที่ ศธ 04183.113/128                                       โรงเรียนบ้านแสงน้อย ต าบลนาค าใหญ่   
              อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
                                                                       34150 
 

 11 กรกฎาคม 2561 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงหม้อ 
 

           ด้วยมีข้าราชการครูในสถานศึกษา จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวจินตนา ครองยุทธ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแสงน้อย ก าลังท าการวิจัยโครงการวิจัย       
และพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา  ส านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง             
“การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาประวัติศาสตร์  โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1” ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือวิจัย             
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัยดังกล่าว และขอขอบพระคุณ                     
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                   (นายศิริพจน์  พรมหล่อ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสงน้อย 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
094-5304299 




