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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อสง่เสริม
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การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาดงันี  ้1)ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง อารยธรรมโลก ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 2)
ศึกษาทกัษะการท างานเป็นทีม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง อารยธรรมโลก ที่ได้รับการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี  ้คือ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 
ห้องเรียน ที่ก าลงัอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนธัญบุรี ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random)เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นฐาน 
จ านวน 4 แผน  2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง อารยธรรมโลก ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 
6  3) แบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะการท างานเป็นทีม เร่ือง อารยธรรมโลก ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูคือ ค่าเฉลีย่ ( ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ (IOC) ค่าความ
ยากง่ายของแบบทดสอบ (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (KR 20)  การทดสอบค่าที 
(t-test for dependent samples) ผลการวิจยั พบว่า ผลของการจดัการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะการท างานเป็นทีม  ของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลายสามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี  ้1. นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน เร่ือง อารยธรรมโลก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน โดยมีคา่เฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากบั 10.78 คะแนน และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.09 คะแนน และ และหลงั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 21.54 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั  1.78  คะแนน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2. นกัเรียนที่ได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง อารยธรรมโลก มีทกัษะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัดี ทกัษะการ
ท างานเป็นทีมของนกัเรียนแตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้มีอยูใ่นระดบัดี 
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This research study aims 1) to examine the analytical thinking skills of upper – 

secondary students in learning about World Civilization through the use of the project-based 
approach; and 2) to analyze the teamwork skills of students learning about World Civilization through 
the project-based approach. The sample group was a class for upper – secondary students enrolled 
in the first semester of the 2018 academic year at Thanyaburi School.The sample size of the research 
group consisted of upper - secondary students at during the first semester of the 2018 academic 
year and was conducted by cluster random sampling. The instruments used in this research 
including the following : 1) four project-based lesson plans; 2) analytical thinking skill tests on the 
topic of World Civilization; and 3) teamwork skill observation forms on the topic of  World Civilization. 
The statistics used for this study were mean score, standard deviation (S.D.), index of item-objective 
congruence (IOC), item difficulty (P- value), discrimination value (r), reliability value (KR 20), and a t-
test score for the dependent samples.The findings of this study can be concluded, as follows 
: 1.After learning about World Civilization through the project-based learning approach, the students 
were able to display higher analytical thinking skills at a statistically significant level of 0.5, with an 
average score before  learning at a level of 10.78 and a standard deviation of 3.09 comparing with 
the average score after  learning of 21.54 and a standard deviation of 1.78. 2.The teamwork skills of 
the students regarding World Civilization through the project - based learning approach were at a 
good level. For each lesson plan, the  teamwork skills at of the students were a good level. 

 
Keyword : History learning management. Critical thinking. Teamwork abillity. Upper-Secondary 
students. 
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บทที่ 1 
บทน า  

 

ภูมิหลัง 
การจดัการเรียนการสอนประวตัิศาสตร์แก่นกัเรียนมีความส าคญัและจ าเป็นตอ่การพฒันา

ประเทศ ดงัท่ีพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2553 ได้ก าหนดจุดเน้นในการจัด
การศกึษาของประเทศในมาตรา 23 การจดัการศกึษา ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ 
และการศึกษา ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคญัทัง้ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสม  ของแต่ละระดับการศึกษาในเร่ืองความรู้เก่ียวกับตนเอง และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกบัสงัคม ได้แก่ ครอบครัว ชมุชน ชาติ และสงัคมโลก รวมถึงความรู้
เก่ียวกับประวัติศาสตร์  ความเป็นมาของสังคมไทย ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาข้อเท็จจริง
เก่ียวกับเร่ืองราวของมนุษย์ในอดีต เพ่ือเข้าใจถึงพืน้ฐานและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์  
สอดคล้องกับ วินยั พงศ์ศรีเพียร (2543: 16)  ท่ีกล่าวว่า ประวตัิศาสตร์เป็นเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์
เก่ียวกับมนุษย์ท่ีได้เกิดขึน้แล้วในอดีตท่ีผู้จดบนัทึกเห็นว่าส าคญัส าหรับบุคคลและสงัคมของตน  
ประวตัิศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ท่ีสมัพนัธ์กับการเรียนรู้เหตกุารณ์ส าคญัในอดีตเพ่ือรู้จกัความเป็นมา
ของตนเองหรือรู้จกัประสบการณ์ในอดีตอันเป็นตวัเช่ือมประสานจิตวิญญาณของคนในสงัคมเข้า
ด้วยกนั  

การจดัการเรียนรู้วิชาประวตัิศาสตร์นัน้ยังคงเป็นวิชาท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับคน
ไทยเพราะเป็นวิชาท่ีให้เราตระหนกัรู้ถึงอดีตความเป็นมา เพ่ือท่ีจะวางแผนอนาคตให้ดีกว่าท่ีผ่าน
มา จากการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าการจดักระบวนการเรียนรู้ในวิชาดงักล่าว ยงัคงประสบปัญหา
ส าคญัหลายประการ โดยเฉพาะไมใ่ห้ความส าคญักบัการพฒันาการคดิ และความสามารถ ในการ
ค้นหาความรู้อย่างเป็นระบบตามแนวทางการวิจยัเป็นฐานเท่าท่ีควร  ซึ่งเป็นกลวิธีท่ีจ าเป็นต่อการ
น ามาใช้ในชีวิตจริง ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ได้ลงมือปฏิบตัิจริงโดยใช้
หลกัการและวิธีการทางประวตัิศาสตร์ เป็นการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ การสงัเกต  การทดลอง 
การหาข้อสรุป รวมถึงการเข้าใจถึงปัญหาในเหตกุารณ์นัน้ๆ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้
ได้ด้วย รวมทัง้ยังขาดการรับรู้ข้อมูลอย่างมี เหตุผลในสถานการณ์ต่าง  ๆ  รวมทัง้ยังขาด
ประสบการณ์ในการค้นคว้าความจริงรอบตวั นักเรียนมักรอค าตอบจากผู้สอน ซึ่งนกัเรียนไม่ได้
แสดงออกทางความคิด หรือมีการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งการเรียนรู้นัน้จ าเป็นต้องอาศยัคณุลกัษณะ
หลายอย่างในการสืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีความสามารถใน
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การตีความ วิเคราะห์ข้อมลูหลกัฐานและอธิบายนยัส าคญัของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ตัง้แตอ่ดีตจนถึง
ปัจจบุนั (พิภพ  สินธุพงษ์. 2546 : 23) 

แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนประวตัิศาสตร์จะมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศแตปั่จจบุนักลบัพบว่า นกัเรียนขาดทกัษะการวิเคราะห์ทางประวตัศิาสตร์ มองเพียงวา่เป็น
วิชาท่ีมุ่ ง เน้นให้จดจ าเนื อ้หา  นัก เรียนขาดการศึกษาค้นคว้า  ตีความและสืบสอบทาง
ประวตัิศาสตร์(Burenheide . 2007:56) ส่งผลให้นกัเรียนไม่เห็นความส าคญัท่ีจะใช้ข้อเท็จจริงใน
อดีตเป็นบทเรียนในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาปัจจุบันเกิดขึน้ทัง้ในระดับชุมชนท้องถ่ิน  หรือ
ประเทศชาติ และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของตนเอง เพ่ือสืบหาสาเหตุของปัญหา คิดหาวิธีการ
แก้ปัญหา และผลท่ีเกิดขึน้ท่ีมีรากฐานมาจากบริบทในอดีต นักเรียนจึงไม่ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถในการวิเคราะห์ทางประวตัิศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหา คิดแก้ปัญหาโดย
พิจารณาบริบทจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์นอกจากนี  ้นักเรียนยังขาดความสนใจท่ีจะเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ โดยมองว่าเป็นเร่ืองโบราณ เป็นสิ่งท่ีไกลตวั และไม่ใช่เร่ืองส าคญัท่ีจะต้องให้ความ
สนใจหรือส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของตน เกิดเจตคติเชิงลบต่อการศึกษาวิชาประวตัิศาสตร์ (กรม
วิชาการ . 2543)  

ปัจจยัส าคญัอีกอย่างหนึ่งของการจดัการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จได้นัน้  
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เช่ือมโยงกับปัจจุบัน เน้นเนือ้หาท่ีอยู่ใกล้ตวันักเรียน สอดแทรกสิ่ง
รอบตวันกัเรียนกบับทเรียน ผู้สอนโดยสว่นใหญ่จะเน้นการถ่ายทอดเนือ้หาสาระเฉพาะในห้องเรียน
ยังไม่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักเรียน  ทักษะด้านการท างานกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทกัษะการแก้ปัญหาและการวางแผนงาน ขาดการสนบัสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเรียน ส่งผลท าให้นักเรียนมีความรู้แต่ยังขาดทกัษะด้านระบบการท างานท่ีมีคุณภาพ
ตามท่ีต้องการ (วิชยั  วงษ์ใหญ่ 2543 : 2)  

อนึ่งนกัเรียนท่ีมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียน เห็นว่าการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ เป็นเร่ืองน่า
เบื่อ ไม่น่าสนใจ แตท่ี่จริงแล้วการเรียนวิชาประวตัศิาสตร์เป็นเนือ้หาท่ีคอ่ยข้างยากซบัซ้อน ต้องใช้
การคิดวิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณ และการตดัสินใจ ซึง่ผู้สอนจ าเป็นต้องรู้จกัเลือกกิจกรรมการเรียน
ท่ีมีประสิทธิภาพ และวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีนา่สนใจ เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมาก
ขึน้ ดงันัน้ การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้ทันสมัยขึน้ น่าเรียนและ
นา่สนใจมากขึน้ จึงเป็นแนวความคิดท่ีนา่สนใจ เพราะถ้าท าได้ส าเร็จผล คือ ผลลพัธ์ท่ีตามมาย่อม
มีส่วนช่วยพฒันาก าลงัคนท่ีมีคณุภาพให้แก่ชาติ ทัง้เป็นการคล่ีคลายปัญหาสงัคมและการแก้ไข
ปัญหาการเรียนการสอนประวตัิศาสตร์โดยตวัของมันเองได้ด้วย (เฉลิม  มลิลา นิติเขตต์ปรีชา. 
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2559:19) และการจดัการเรียนรู้วิชาประวตัิศาสตร์ในปัจจบุนัท่ีผ่านมายงัเป็นการจดัการเรียนการ
สอนแบบปกติ คือ ครูผู้สอนเป็นผู้น าเสนอแต่เพียงผู้ เดียว เน้นการบรรยาย วิธีการจดัการเรียนการ
สอนแบบนีเ้ป็นวิธีการสอนเพียงแคท่ี่ช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดโดย
การพูด เล่า อธิบาย สิ่งท่ีต้องการสอนให้แก่นักเรียน โดยท่ีนักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนน้อย นักเรียนเพียงแต่ฟังบรรยาย จดบันทึกหรือซักถามบางครัง้ แล้วครูผู้ ส อน
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ซึ่งไม่ใช่แก่นแท้ของวัตถุประสงค์การเรียนวิชา
ประวตัศิาสตร์ (อาภรณ์  ใจเท่ียง. 2553:29) 

ดงันัน้ ผู้สอนต้องประยุกต์ใช้วิธีการจดัการเรียนการสอนวิชาประวตัิศาสตร์หรือน าเสนอ
วิธีการจดัการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนและวิธีการสอนท่ีจะช่วย
แก้ปัญหาท่ีกลา่วมาข้างต้นก็มีหลายวิธีการสอน และวิธีการสอนหนึ่งท่ีชว่ยแก้ปัญหาคือการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และทกัษะการท างานเป็นทีม ดงันัน้ ผู้สอนต้องหาวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหา
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ให้ดีขึน้เพ่ือพฒันาความสามารถในการเรียนของ
นกัเรียน โดยผู้ วิจยัสนใจวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือให้นกัเรียนได้ประยุกต์
ความรู้ พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหาและการตดัสินใจ การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การท างานเป็นกลุ่มและทกัษะการท างานเป็นทีม การน ากระบวนการ
ตา่งๆ ไปใช้ในการเรียนรู้โดยยึดหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ซึ่งการจดัการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ถือว่าเป็นหวัใจส าคญัของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และ
ส่งเสริมศักยภาพด้านการคิดร่วมทัง้การท างานร่วมกับคนอ่ืนให้ดียิ่งขึน้  (อารีรัตน์ วัฒนสิน. 
2550:35) 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานจึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่งท่ีนกัการศึกษาหลาย
ท่านยอมรับว่าจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ สอนทุกระดบัการศึกษา ควรน าไปใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือพฒันาความสามารถของผู้ เรียน โดยการค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการท าโครงงานเป็น
ฐาน ดงันัน้ นบัว่าเป็นสิ่งส าคญัท่ีผู้สอนทุกคนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐานในการพัฒนาผู้ เรียน เพราะกิจกรรมโครงงานเป็น
ฐานถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีสนองตอ่กระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัได้เป็นอย่างดี และยงั
เป็นกิจกรรมท่ีผู้สอนทกุคนสามารถประยกุต์ ใช้ได้กบัการเรียนการสอนในทกุรายวิชา โครงงานเป็น
ฐานเป็นกิจกรรมท่ีสามารถพฒันาเด็กยคุใหม่ท่ีอยู่ในสงัคมของแหล่งข้อมลูข่าวสารท่ีหลากหลาย
และทันสมยัท่ีต้อง มีความสามารถในการเลือกสรรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับระดบัและวยัของ



 4 
 
ตนเอง รวมไปถึงความสามารถท่ีจะน าความรู้เหลา่นัน้มาประยกุต์ใช้กบัชีวิตจริงได้เป็นอยา่งดี และ
กิจกรรมโครงงานเป็นฐานยังสามารถปฏิรูปเด็กยุคใหม่ในสังคมไทยให้รู้จักสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืนท่ีเรียกว่า การศึกษาตลอดชีวิต (ลัดดา  ศิลาน้อย และ 
องัคณา ตงุคะสมิต. 2555:38) และการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนได้ศกึษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างลึกซึง้ตามหวัข้อท่ีนกัเรียนสนใจ มุ่งเน้น
ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า คิดค้นวางแผนและลงมือปฏิบตัิ
ตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจของนกัเรียน (ทิพย์รวี   ยอดเดชา. (2557:12) 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกสิ่งท่ี
ศกึษา ก าหนดเร่ืองท่ีจะศกึษาด้วยตนเองในสิ่งท่ีมีคล้ายคลงึเก่ียวข้องกบัชีวิตจริงหรือสภาพปัญหา
ท่ีเป็นจริงในชีวิตประจ าวนั เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนใช้ความรู้ ความคิดท่ีลึกซึง้ เช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัจน
ได้ความรู้ใหม่ท่ีมีความหมายสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน ได้ใช้ทกัษะท่ีมีในการท างานตามความ
ต้องการและความสนใจ ท าให้ผู้ เรียนได้พฒันาความรับผิดชอบ ความมีวินยัในตนเอง และความ
รอบคอบในการปฏิบตัิงาน การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเช่ือ
และ หลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ คือ เช่ือมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนภายใต้ 
หลักการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้ เรียนเป็นส าคญั  และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในท้องถ่ิน 
(ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ . 2541) 

ประโยชน์ท่ีนกัเรียนจะได้รับจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีดงัตอ่ไปนี  ้1.
เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนฝึกทกัษะในการปฏิบตัิงาน  2.ท าให้นกัเรียนรู้จกัวิธีการท างานอย่างมี
ระบบและแบบแผนท่ีดี 3. นกัเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนกระบวนการในการค้นคว้าความรู้ 4.นกัเรียน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงในแง่ของวิธีการท างานอย่างมี
ระบบ และผลผลิตท่ีได้จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการพฒันาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และทกัษะการท างานเป็นทีม ซึง่การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็น
การส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการคดิวิเคราะห์และทกัษะการท างานเป็น
ทีม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนๆได้หรือน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวันใน
สงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบ
ของสิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ การจัดหมวดหมู่ และการ
ตรวจสอบให้มีการเช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบตา่งๆ เพ่ือค้นหาความจริงและน าไปสู่การสรุป 
การประยกุต์ใช้ รวมทัง้การคาดการณ์สิ่งตา่งๆ ได้อย่างถกูต้อง ฆนทั  ธาตทุอง (2554: 40)  กล่าว
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วา่ การคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบตา่งๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
อาจจะเป็นวสัดสุิ่งของ หรือสถานการณ์ และความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งองค์ประกอบเหลา่นัน้
เพ่ือค้นหาสภาพความจริงหรือสิ่งส าคญัของสิ่งท่ีก าหนด ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ ดงันี  ้1. 
การคิดวิเคราะห์ช่วยให้เรารู้จกัข้อเท็จจริง รู้เหตผุลเบือ้งหลงัของสิ่งท่ีเกิดขึน้ ความรู้ท่ีได้น าไปใช้ใน
การตัดสินแก้ปัญหาและการประเมินและการตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  2. การคิด
วิเคราะห์ช่วยให้เราส ารวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลท่ีปรากฏการณ์และไม่ด่วนส รุปตาม
อารมณ์ ความรู้สึกหรืออคติ แต่สืบค้นตามหลักเหตุผลของข้อมูลท่ีเป็นจริง  3.การคิดวิเคราะห์
สามารถใช้ข้อมลูท่ีเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวิเคราะห์ร่วมกบัปัจจยัอ่ืนๆ ซึ่งจะชว่ยให้เราคาดการณ์
ความน่าจะเป็นอย่างสมเหตสุมผล  วิทวสั  อินทมานนท์ (2554: 65)  ซึ่งความสามารถในการคิด
วิเคราะห์นีส้ามารถเกิดขึน้ได้จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นอกจากนีก้ารจดัการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสามารถท าให้เกิดทกัษะการท างานเป็นทีม เพราะทกัษะการท างาน
เป็นทีม เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน ปรึกษาหารือกนัและช่วยกนัในการ
ท างานให้ประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

ทักษะการท างานเป็นทีม เป็นการท างานท่ีมีบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป หรือหลายคน มา
ท างานร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นการท างาน
และท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในทีม โดยประกอบไปด้วยการก าหนดเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ บทบาทผู้น าและสมาชิก การด าเนินงาน ความรับผิดชอบ การติดตอ่ส่ือสาร และการ
ปรึกษาหารือ เพ่ือให้งานและกิจกรรมบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทกัษะ
การท างานเป็นทีม คือ การท่ีบุคคลหลาย ๆ คนมารับผิดชอบงานร่วมกันเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์
ร่วมกนัซึ่งบุคคลแต่ละคนล้วนแต่มีพืน้ฐาน แนวความคิด ทศันคติและประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกัน 
เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ในทีมงานจะชว่ยในการตดัสินในการแก้ปัญหานัน้ เพ่ือให้กลุม่ของตวัเองบรรลุ
ตามจุดประสงค์ท่ีตัง้ไว้ตัง้แต่แรก  องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม  โดยส่วนใหญ่จะมี
วตัถุประสงค์ไปในแนวทางเดียวกันนั่นคือ ท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของทีม  มี
บทบาทผู้น า และสมาชิก การด าเนินงาน ความรับผิดชอบ การตดิตอ่ส่ือสาร และการปรึกษาหารือ 
(รังสรรค์  ประเสริฐศรี. 2545 : 36)  

ผู้ วิจัยจึงได้ท าการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล ส่งผลท าให้เกิดทักษะการท างานเป็นทีม
ชว่ยเหลือกนัในการท างานให้บรรลตุามเปา้หมาย และออกแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้อง
กับบริบทของนักเรียนโรงเรียนธัญบุรี ซึ่งการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนธัญบุรี ได้ประสบ
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ปัญหาดังกล่าว คือนักเรียนยังขาดทักษะในการท างานเป็นทีมและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ซึง่ถือวา่เป็นสิ่งส าคญัท่ีต้องพฒันาให้เกิดขึน้ในตวัของนกัเรียน 

การจดัการเรียนการสอนโรงเรียนธัญบรีุ ปัญหาท่ีพบในปัจจบุนั คือ นกัเรียนขาดทกัษะใน
การเรียนรู้โดยเฉพาะทกัษะการท างานเป็นทีมและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน้นการบรรยายและนักเรียนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์ท่ีมีเนือ้หาเยอะ หากให้นักเรียนฟังบรรยายหรือท่องจ าเพียงอย่าง
เดียว ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนต ่า จากรายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ี
ประชุมหารือเร่ืองผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในเกณฑ์ต ่า 
โดยเฉพาะสาระประวตัิศาสตร์ ทัง้มัธยมศึกษาตอนต้นและมธัยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคล้อง
กบัคะแนน (O-NET) วิชาสงัคมศกึษา สาระประวตัศิาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2559 
มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 32.19 เป็นสาระท่ีได้คะแนนต ่าท่ีสุด โรงเรียนจึงต้องเร่งพัฒนาสาระการ
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึน้ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ . ปี
การศกึษา 2559)  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัมีความตระหนกัและสนใจในการพฒันาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และทักษะการท างานเป็นทีม วิชาประวัติศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โดยใช้การจดัการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความสารถในการคิด
วิเคราะห์และทกัษะการท างานเป็นทีม สามารถเสริมสร้างแรงจงูใจให้นกัเรียนได้พฒันาตนเองใน
การเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงขึน้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะการ
ท างานเป็นทีมให้ดีขึน้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

เร่ืองอารยธรรมโลก ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
2. เพ่ือศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง

อารยธรรมโลก ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
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ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพ่ือทราบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลาย เร่ือง อารยธรรมโลก ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

2. เพ่ือทราบทักษะการท างานเป็นทีม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง 
อารยธรรมโลก ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทกัษะการ
ท างานเป็นทีม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 รายวิชาประวตัิศาสตร์ ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง อารยธรรมโลก โดยประกอบด้วย  

1. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย  
2. อารยธรรมอียิปต์  
3. อารยธรรมกรีกโบราณ  
4. อารยธรรมโรมนั  
5. อารยธรรมลุม่แมน่ า้สินธุ  
6. อารยธรรมจีน  
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียน

ธัญบุรี  อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ปี
การศกึษา 2561 จ านวน 36 ห้องเรียน นกัเรียน 1,361 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างมาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 

Random) โดยเลือกนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 ห้องเรียน ท่ีก าลงัอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนธญับรีุ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี  ้ท าการทดลองโดยผู้ วิจัยทดลองด้วยตนเองในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 เวลาเรียนตลอดภาคการศึกษาจ านวน 40 คาบ จ านวน 2 คาบต่อสัปดาห์ รวม
เวลาเรียนทัง้หมด 20 สปัดาห์ ผู้ วิจยัใช้เวลาในการทดลอง 16 คาบเรียนเป็นเวลา 8 สปัดาห์ คาบ
เรียนละ 50 นาที 
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เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนื อ้หาท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้รายวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรมโลก ซึ่ง

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม สาระท่ี 4:ประวตัศิาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวตัิศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์มาวิเคราะห์เหตกุารณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ
        ตัวชี ว้ัด ม.4-6/2  สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิ ธีการทาง
ประวตัศิาสตร์อยา่งเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้าน
ความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตกุารณ์อย่างต่อเน่ือง ตระถึงความส าคญั และความสา
มารวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

   ตวัชีว้ัด ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่าง
โลกตะวนั ออกกบัโลกตะวนัตกท่ีมีผลตอ่พฒันาการและการเปล่ียนแปลงของโลก 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรต้น  ได้แก่  การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
2. ตวัแปรตาม  ได้แก่  ความสามารถในการคดิวิเคราะห์และทกัษะในการท างานเป็นทีม 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจยัยึดแนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิด
ของ มาร์ซาโน ( Marzano Robert J.2010: 60)ซึ่งแบ่งความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็น 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านการจ าแนก ด้านการจดัหมวดหมู่ ด้านการเช่ือมโยง ด้านการสรุปความ และด้าน
การประยุกต์ มาเป็นแนวทางในการใช้วดัและประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
ทกัษะการท างานเป็นทีมคือผู้ เรียนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป มาท างานร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนความรู้ 
ทกัษะประสบการณ์ โดยมีขัน้ตอน การท างานตัง้แต ่การวางแผน การปฏิบตัติามแผน การปรับปรุง
ตรวจสอบ จากผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่าการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน และส่งผลตอ่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทกัษะการท างานเป็นทีม
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6    ดงัภาพประกอบท่ี 1 
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   ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคดิในการวิจยั 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง   การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนเลือกสิ่งท่ีศึกษา โดยก าหนด
เร่ืองหรือปัญหาท่ีสนใจจะท าเป็นการศึกษา นักเรียนช่วยกันวางแผนระดมความคิด ปฏิบตัิตาม
แผนท่ีได้วางไว้ วัดและประเมินผลตามสภาพจริงท่ีนักเรียนได้ศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้
ความรู้ ความคิดท่ีลึกซึง้ เช่ือมโยงสัมพันธ์กันจนได้ความรู้ ใหม่ท่ีมีความหมายสอดคล้องและ
เช่ือมโยงกัน ได้ใช้ทักษะท่ีมีในการท างานตามความ ต้องการและความสนใจ ท าให้นักเรียนได้
พัฒนาความสามารถด้านการคิด ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง  และทักษะในการ

                       ตัวแปรต้น 

     การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน 
     1.ขัน้น าเสนอ คือ ขัน้ท่ีผู้สอนใช้เทคนิคการตัง้
ค าถามที่เก่ียวกบั หรือให้ศกึษาสถานการณ์ 
เก่ียวกบัอารยธรรมโลก และพฒันาการของอารย
ธรรมเมโสโปเตเมีย ในประเดน็ท่ีนกัเรียนสนใจ 

    2.ขัน้วางแผน คือ ขัน้ท่ีนกัเรียนช่วยกนัวางแผน 
โดยการระดมความคดิเก่ียวกบัประเดน็ปัญหาหรือ
พฒันาการอารยธรรมเมโสโปเตเมีย อภิปรายหรือ
หาข้อสรุป เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 
    3.ขัน้ปฏิบตั ิคือ ขัน้ท่ีนกัเรียนปฏิบตักิิจกรรม
ตามแผนท่ีได้วางไว้ เขียนสรุปรายงานผลท่ีเกิดขึน้
จากการวางแผนและศกึษาร่วมกนัร่วมกนั 

     4.ขัน้ประเมินผล คือ ขัน้วดัและประเมินผลตาม
สภาพจริงที่นกัเรียนได้ศกึษาและลงมือปฏิบตั ิโดย
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการจดัการเรียนรู้ 

 

                        ตัวแปรตาม 

    1. ความสามารถในการคดิวิเคราะห์                                              
          1.1ด้านการจ าแนก 
          1.2 ด้านการจดัหมวดหมู ่
          1.3 ด้านการเช่ือมโยง 
          1.4 ด้านการสรุปความ 
          1.5. ด้านการประยกุต์ 
      

    2. ทักษะการท างานเป็นทีม 
           2.1 การก าหนดเปา้หมายและ 
                วตัถปุระสงค์ 
          2.2 การวางแผนในในการปฏิบตัิงาน 
          2.3 การปฏิบตัิแผนหรือการ 
               ด าเนินงาน 
          2.4 การปรับปรุงและการตรวจสอบ 
          2.5 การแก้ปัญหาร่วมกนั 
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ปฏิบัติงานโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน รายวิชาประวัติศาสตร์  ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา 2550 มีขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเสนอ หมายถึง ขัน้ท่ีผู้ สอนใช้เทคนิคการตัง้ค าถามท่ีเก่ียวกับ หรือให้
ศกึษาสถานการณ์ เก่ียวกบัอารยธรรมโลก และพฒันาการของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ในประเด็น
ท่ีนกัเรียนสนใจ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้วางแผน หมายถึง ขัน้ท่ีนักเรียนช่วยกันวางแผน โดยการระดมความคิด
เก่ียวกบัประเด็นปัญหาหรือพฒันาการอารยธรรมโลก อภิปรายหรือหาข้อสรุป เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิ

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ปฏิบัติ หมายถึง ขัน้ท่ีนักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามแผนท่ีได้วางไว้ เขียน
สรุปรายงานผลท่ีเกิดขึน้จากการวางแผนและศกึษาร่วมกนัร่วมกนั 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประเมินผล หมายถึง ขัน้วัดและประเมินผลตามสภาพจริงท่ีนักเรียนได้
ศึกษาและลงมือปฏิบตัิ โดยให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจดัการเรียนรู้ 
และมีผู้สอน นกัเรียนและเพ่ือนร่วมกนัประเมินหลงัจากการน าเสนอผลงาน เป็นการวดัผลโครงงาน
และให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือประเมินความส าเร็จของโครงงาน ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง 

2. การคิดวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของสิ่ง
ต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ จัดเป็นหมวดหมู่ และหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงของสิ่งต่างๆ ว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างไร เพ่ือน าไปสู่การสรุป การประยกุต์ใช้ และการคาดการณ์สิ่งตา่งๆ ได้อย่าง
ถกูต้อง โดยวดัความ สามารถการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน จากการเรียน เร่ือง อารยธรรมโลก โดย
ใช้เคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวตัิศาสตร์ เป็น
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของมาร์ชาโน มี 5 
ด้าน 

1.ด้านการจ าแนก เป็นความสามารถในการพินิจ พิเคราะห์ แยกแยะเหตกุารณ์ และ
เร่ืองราวตา่งๆ ได้ 

2.ด้านการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดล าดับ ประเภทและกลุ่มท่ีมี
ลกัษณะคล้ายคลงึเข้าด้วยกนั 

3.ด้านการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของข้อมลูตา่ง ๆ 
วา่สมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

4.ด้านการสรุปความ เป็นความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งท่ี
ก าหนดให้ได้ 
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5.ด้านการประยกุต์ เป็นความสามารถในการน าความรู้ หลกัการและทฤษฎีมาใช้ใน
สถานการณ์ใหม ่

3. ทักษะการท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตัิงานของนกัเรียน ท่ีมี
นกัเรียนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป มาท างานและท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในทีม มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ทักษะประสบการณ์ต่าง ๆ โดยประกอบไปด้วย การวางแผนก าหนดเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ การปฏิบตัิตามแผนหรือการด าเนินงาน บทบาทผู้น าและสมาชิก การติดต่อส่ือสาร 
การปรับปรุงและตรวจสอบ การปรึกษาหารือ และการแก้ไขปัญหาร่วมกนั เพ่ือให้งานและกิจกรรม
บรรลตุามเปา้หมายตามวตัถปุระสงค์ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
สมมตฐิานของการวิจัย 

1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง อารยธรรมโลก ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2. นกัเรียนมีทกัษะในการท างานเป็นทีม เร่ือง อารยธรรมโลก ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อ
ตอ่ไปนี ้

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคดิวิเคราะห์ 
3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการท างานเป็นทีม 
4. การจดัการเรียนรู้ในวิชาประวตัศิาสตร์ 
 

1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
1.1 ความหมายของโครงงาน 

กรมวิชาการ (2544: 1) กล่าวว่า โครงงาน คือ กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
ศกึษาค้นคว้าและลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเองตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจโดยอาศยั
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอ่ืนใดไปใช้ในการศกึษาหาค าตอบในเร่ืองนัน้ๆ โดย
มีครูผู้สอนคอยกระตุ้น แนะน า และให้ค าปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด ตัง้แต่การเลือกหวัข้อท่ีจะ
ศกึษา ค้นคว้า ด าเนินการวางแผน ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานและการน าเสนอผลงาน เป็นไป
ในทางเดียวกับ วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ์ (2551: 31)กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการ
เสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ของแตล่ะคนให้ได้รับการพฒันาได้เต็มขีดความสามารถท่ีมีอยู่จริง 
ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้ปลูกฝังวินยัการเรียนรู้อนัจะน าไปสู่การเป็นบคุคล
แห่งการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด การเรียนรู้แบบโครงงานนีใ้ช้โครงงานเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ หมายถึง 
นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านการกระท ากิจกรรมโครงงานร่วมกับเพ่ือน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
จดุประสงค์ของโครงงาน ท าให้สมาชิกต้องมีการช่วยเหลือกันในการท ากิจกรรมเพ่ือให้ได้ผลตาม
ต้องการ ฝึกการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในกลุ่ม เน้นกระบวนการคิด ตดัสินใจ วางแผนการท างาน 
ด้วยวิธีการปฏิบัติจริง เพ่ือเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอันน าไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แสวงหาข้อมูล และท่ีกล่าวรวมถึง ดารัตน์ พงษ์สุวรรณ (2554: 14) กล่าวว่า โครงงานคือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนักเรียนมีโอกาส
ศกึษาค้นคว้าในหวัข้อหรือประเด็นท่ีตนเองสนใจ เพ่ือหาค าตอบหรือผลเก่ียวกบัหวัข้อหรือประเด็น
นัน้ ๆ โดยมีการวางแผนอย่างเป็นแบบแผนก่อนลงมือปฏิบตัิ และ ทิพย์รวี  ยอดเดชา  (2557: 12)
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กล่าวว่า การสอนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนได้ศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างลึกซึง้ตามหัวข้อท่ีนกัเรียน
เรียนสนใจ มุ่งเน้นให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า คิดค้นวางแผน
และลงมือปฏิบตัติามความสามารถ ความถนดัและความสนใจของนกัเรียน 

นอกจากการกล่าวถึงความหมายของโครงงาน ยังมีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งท่ีได้
กล่าวถึงความหมายของโครงงาน อาทิ  ไฮนซ์  (สเุมธตา   งามชดั. 2548: 6 ; อ้างอิงจาก haines. 
1989: 1)  ได้ให้ความหมายของโครงงานสอดคล้องกับ ดิวอี ้ว่าเป็นวิธีการสอนท่ีประกอบด้วย
กิจกรรมหลากหลายมุ่งเน้นหวัข้อเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจมากกว่าตวัภาษา โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียน
เลือกเนือ้หา วิธีการศกึษาค้นคว้า การแบง่งาน ตลอดจนรูปแบบชิน้งานอนัเป็นผลผลิตสดุท้ายของ
กระบวนการท่ีนักเรียนได้ท าข้อตกลงกันไว้ และ พิมพันธ์ เดชะคุป  และคณะ (2556: 25) ให้
ความหมายไว้ว่า การศึกษาเพ่ือค้นพบความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่และวิธีการใหม่ ด้วยตวัของ
นกัเรียนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีครูนักเรียนและผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา ความรู้
ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่และวิธีการใหม่นัน้ทัง้นักเรียนและครูไม่เคยรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน 
(unknown by all) 

จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสามารถสรุปความหมายของโครงงานได้ว่า เป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ศกึษาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือปัญหาท่ีสงสยั 
เน้นทกัษะการใช้ค าถามกระตุ้น การท างานเป็นกลุม่ ทกัษะการท างานเป็นทีม การสืบสอบ สง่เสริม
ให้นกัเรียนคดิวิเคราะห์ วางแผนและปฏิบตัติามความสามารถซึง่ให้ได้ค าตอบหรือวิธีการแก้ปัญหา 
ตามความถนดัและความสนใจของผู้ เรียนให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

 
1.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

การจดัการเรียนรู้โดยการท าโครงงานเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีรากฐาน
มาจากแนวคิดในการให้การศึกษาของ จอห์น ดิวอี ้(John, Dewey.  1952) นักปรัชญาและนัก
การศกึษาชาวอเมริกนัและแนวคิดการศกึษาแบบพฒันาพิพฒัน์ (Progressive Education) เช่ือว่า
การศึกษาเป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตท่ีต่อเน่ืองโดยผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ไม่ใช่เกิดจากการ
สอนท่ีมีครูเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน จึงมีความส าคญัในการเตรียมผู้ เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถ ตามความต้องการในการประกอบอาชีพในอนาคตการเรียนรู้โดยการท า
โครงงาน อาจใช้กิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมการเรียนหลักก็ได้ สิ่งท่ีส าคัญคือ การใช้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ในชีวิตจริง จ าเป็นต้องใช้ทกัษะตา่งๆ ในการท างานให้บรรลวุตัถปุระสงค์และผู้ เรียนจะ
ได้ฝึกหดัพฒันาทกัษะตา่งๆ ท่ีจ าเป็นในการท าโครงงาน  (นฤมล  ยตุาคม.  2543: 35) 
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ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนัน้ เป็นการเรียนรู้ท่ี
เน้นนกัเรียนเป็นส าคญั โดยมีทกัษะท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้ (ศริิชยั  กาญจนวาสี.  2543: 63)  

1. ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) เป็นทฤษฎีท่ีมุ้ งเน้นความสนใจไปท่ี
บทบาทของนักเรียนในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructing new knowledge) นักจิตวิทยา
การเรียนรู้แนวคอนสตรัคติวิสท์ ท่ี มี ช่ือเสียงกลุ่มหนึ่งได้แก่  Dewey, Piaget, Vigotsky และ 
Ausubel  เช่ือวา่การเรียนรู้เป็นการพยายามเชิงสงัคม เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ เน้นความส าคญั
ของการสร้างองค์ความรู้โดยกลุ่มคน กลา่วโดยสรุปได้วา่ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์มีแนวคิดพืน้ฐาน 
ดงันี ้

1.1นักเรียนสร้างระบบความเข้าใจด้วยตนเองมากกว่าการส่งผ่านหรือการ
ถ่ายทอดจากผู้สอน 

1.2 การเรียนรู้ใหม่สร้างบนพืน้ฐานการเรียนรู้ท่ีผ่านมา (Prior under standing) 
นกัเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้โดยอาศยัประสบการณ์เดมิของนกัเรียน 

1.3 การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Interaction) 
1.4 การจดัการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงสร้างเสริมให้การเรียนรู้มีความหมาย 

(Menningful Learning) 
2. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่า การเรียนรู้เกิดจากพลงั

กระตุ้นจากภายนอกในรูปของการให้รางวลัและการลงโทษ นกัเรียนมีบทบาทคอยรับ (Passive) 
สิ่งเร้าและปฏิสมัพนัธ์ ส่วนผู้สอนมีบทบาทในการควบคมุและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมท่ีคาดหมาย
ด้วยการให้รางวลัหรือการลงโทษ 

3. ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitivism) เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่า การเรียนรู้เกิดจากการรับรู้
ข้อมลูข่าวสาร จดัเก็บข่าวสาร และการน าเสนอข่าวสารออกมาใช้ นกัเรียนต้องต่ืนตวั (Active) ใน
การพฒันากลยทุธ์ และการใช้กลยทุธ์อยา่งมีความหมาย 

4. ทฤษฎีมนษุย์นิยม (Humanism) เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่า มนษุย์เกิดมาพร้อมกับความ
ดีท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด มีอิสระในการเลือกท าสิ่งต่าง ๆ ท่ีจะไม่ท าให้ผู้ ใดเดือดร้อน ในการจดัการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีนี ้ควรให้นกัเรียนมีสมรรถภาพในด้านความรู้ อารมณ์ สงัคม และทกัษะไปพร้อม 
ๆ กัน ซึ่งหมายความว่า ครูควรฝึกให้นกัเรียนได้รู้จกัคิด รู้จกัใช้เหตผุล มีความช่ืนชมต่อสิ่งท่ีเรียน 
และให้นกัเรียนลงมือท ากิจกรรมตา่ง ๆ ด้วยตนเอง 

จากแนวความคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน สรุปได้ว่า เป็น
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม และปฏิบัติตาม
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ความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งให้ได้ค าตอบตามความสามารถของนกัเรียน อย่างเป็นระบบ 
หลากหลายรูปแบบ มีการใช้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือหาค าตอบให้กับตนเองโดยพัฒนามาจาก
ประสบการณ์เดมิของตนเองส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการท ากิจกรรมนัน้
จะมีครูผู้ สอนเป็นคนคอยให้ค าปรึกษา และครูต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้ เรียน ความต้องการ 
รวมทัง้พัฒนาการและความแตกต่างของนักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศกัยภาพ 

 
1.3 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

มีนกัวิชาการและหน่วยงานได้กล่าวถึงขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน
ไว้  ดงันี ้

สพุล วงัสินธุ์. (2543: 12) ได้กลา่วว่า ก่อนการจดักิจกรรมโครงงาน ผู้สอนจะต้อง
สร้างบรรยากาศในชัน้เรียนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้
และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ตลอดจนทัง้ฝึกทักษะการ
แสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจะต้องฝึกอย่างต่อเน่ืองและเพียงพอ 
เพ่ือน านักเรียนเข้าสู่กระบวนการเลือกหัวข้อเพ่ือจัดท าเป็นโครงงาน  ฉะนัน้ลักษณะส าคญัของ
โครงงานจงึพอสรุปได้ดงันี ้

1. เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ สงสยั ต้องการหาค าตอบ 
2. เป็นการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการ มีระบบ ครบกระบวนการท่ีนกัเรียนจะต้อง

ใช้ความสามารถ หลายด้าน 
3. เป็นการบรูณาการเรียนรู้ 
4. มีความสอดคล้องกบัชีวิตจริง 
5. มีการศกึษาอยา่งลุม่ลกึด้วยวิธีการและแหลง่ข้อมลูอยา่งหลากหลาย 
6. เป็นการแสวงหาความรู้และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
7. มีการน าเสนอโครงงานวิจัยด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ในด้านกระบวนการ

และผลงานท่ีพบ 
8. ข้อค้นพบ สิ่งค้นพบ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

ดงันัน้ก่อนท่ีผู้สอนจะเข้าสู่กระบวนการเลือกหวัข้อเพ่ือจดัท าโครงงาน  ครูผู้สอน
จะต้องกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น  และเน้นบรรยากาศแบบ
ประชาธิปไตย คือ ยอมรับนับถือ ร่วมมือ แบ่งปัน และสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ผู้สอนจะต้องคืน
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อ านาจให้แก่นักเรียนเป็นผู้ คอยอ านวยความสะดวกทุกประการ  และร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกับ
นกัเรียน ผู้สอนจะต้องปรับบทบาทจากผู้บอกความรู้ มาเป็นผู้กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพ่ือให้การจัดกิจกรรมโครงงานประสบความส าเร็จตามเจตนารมณ์อย่างแท้จริง  ซึ่ง
สอดคล้องกับ สถาบนัพฒันาคณุภาพวิชาการ (2545: 3-4) ได้กล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกบัลกัษณะของ
โครงงาน ดงันี ้

1.เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ เร่ิมและเลือกเร่ืองท่ีจะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
ความสนใจและระดบัความสามารถของตนเอง 

2.เป็นกิจกรรมท่ีใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยการศกึษาค้นคว้า 
เพ่ือตอบปัญหาท่ีสงสยั 

3.เน้นให้นักเรียนวางแผนในการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนด าเนินงานเก็บ
รวบรวมข้อมูลหรือประดิษฐ์คิดค้น รวมทัง้แปลผล สรุปผลและเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาเท่านัน้ 

4.เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความสามารถของตน 
5.เน้นให้นกัเรียนใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

จากลกัษณะของโครงงานดงัท่ีกล่าวมาแล้วสามารถสรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานท่ีเน้นนกัเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจท่ีจะศกึษาและฝึก
ทกัษะการท างานเป็นทีม ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง มีการบรูณาการความรู้ และได้พฒันาการศกึษา
ค้นคว้า พฒันาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

 
1.4 ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ฟรายด์ – บูธ  (Fried – Booth Diana L.  1987: 9-10)  ได้กล่าวถึง ประเภทของ
โครงงาน ซึง่มุง่เน้นนกัเรียนเป็นส าคญั วา่โครงงานมี 2 ประเภทด้วยกนั คือ 

1. โครงงานเตม็รูปแบบ (Full – Scale Project) 
2. โครงงานเสริมความรู้ความสนใจ (Bridging or Motivating Activities) 

โครงงานทัง้ 2 ประเภทนี ้มีลักษณะสัมพันธ์กัน คือ โครงงานแบบกิจกรรมเสริม
ความรู้ ความสนใจเป็นโครงงานย่อยท่ีจะน าไปสู่โครงงานเต็มรูปแบบและความแตกต่างท่ีเห็นได้
ชดัเจนคือ โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้ ความสนใจ เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียน ขณะท่ี
โครงงานเตม็รูปแบบจะขยายไปนอกห้องเรียน โครงงานเตม็รูปแบบมี 3 ขัน้ตอน  ดงันี ้

2.1 การวางแผนในห้องเรียน 
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นักเรียนร่วมกับครูอภิปรายเร่ืองเนือ้หาขอบเขตของโครงงานท่ีท ารวมทัง้
ภาษาท่ีน ามาใช้และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2.2 วิธีด าเนินโครงงาน 
นกัเรียนสามารถออกไปนอกห้องเรียน เพ่ือด าเนินโครงงานตามท่ีวางแผนไว้ 

นกัเรียนสามารถใช้ทกัษะทัง้ 4 คือ ทกัษะการฟัง อ่าน พดูและเขียน มาบรูณาการเข้าด้วยกนัอย่าง
เป็นธรรมชาต ิ

2.3 ทบทวนและตดิตามผลงาน 
นกัเรียนอภิปรายและให้ข้อมูลย้อนหลงัทัง้ระหว่างและหลงัการท าโครงงาน 

โดยครูเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษา นกัเรียนแตล่ะกลุม่ชว่ยกันวิเคราะห์ผลงานและติดตามงานของกลุม่ 
แต่เน่ืองจากนักเรียนแต่ละคนล้วนมีความสนใจและความต้องการท่ีแตกต่างกัน 

โครงงานเต็มรูปแบบ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนกัเรียนได้ทัง้หมด ดงันัน้จึงควรมี
กิจกรรมโครงงานย่อยท่ีสามารถท าได้ในห้องเรียนในระยะเวลาสัน้ๆ หรือไม่จ ากดัเวลาสนองความ
ต้องการท่ีหลาก หลายของนักเรียน ได้แก่ โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจ 
(Bridging or Motivating Activities) 

กรมวิชาการ (2544: 1) ได้แบง่ประเภทของโครงงานออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1. โครงงานประเภทส ารวจ รวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทนี  ้นักเรียนเพียง

ต้องการส ารวจและรวบรวมข้อมูลเหล่านัน้มาจ าแนกเป็นหมวดหมู่  และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
เพ่ือให้เห็นลกัษณะหรือความสมัพนัธ์ในเร่ืองท่ีต้องการศกึษาได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

2. โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทนีเ้ป็นโครงงานท่ีมีการออกแบบการ
ทดลองเพ่ือศึกษาผลของตวัแปรหนึ่งท่ีมีต่อตวัแปรอีกตวัหนึ่งท่ีต้องการศึกษาโดยควบคมุตวัแปร
อ่ืนๆท่ีอาจมีผลตอ่ตวัแปรท่ีต้องการศกึษาไว้ 

3. โครงงานประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์  โครงงานประเภทนีเ้ป็นโครงงาน
เก่ียวกับการประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือด้านอ่ืน  ๆ มาประดิษฐ์ของเล่น
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์เพ่ือประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ หรือ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงของเดมิท่ีมีอยูแ่ล้วให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ก็ได้ 

4. โครงงานประเภททฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิด เป็นโครงงานท่ีผู้ท าโครงงานได้
น าทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของสตูรสมการ หรือค าอธิบายก็ได้โดยผู้
เสนอ ได้ตัง้กตกิาหรือข้อตกลงขึน้มาเอง แล้วน าเสนอทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือจินตนาการของ
ตนเองตามกตกิาหรือข้อตกลงนัน้ 
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ไฮนซ์  (Haines Simon.  2002: 2)  กล่าวว่า โครงงานเปิดโอกาสให้นักเรียนมี
บทบาทส าคญัในการเรียนรู้ โดยโครงงานแบง่ออกเป็น 4 จ าพวก  ได้แก่ 

1. โครงงานค้นคว้าข้อมูล (Information and Research Project) เป็นการศึกษา
ข้อมลู เชน่ การศกึษาเก่ียวกบัท้องถ่ินท่ีนกัเรียนอาศยัอยู ่หรือสถานการณ์ท่ีนกัเรียนสนใจ 

2. โครงงานส ารวจ (Survey Project) เป็นการส ารวจความคิดเห็นและทศันคตติอ่
สิ่งหนึง่สิ่งใดอยูใ่นความสนใจของนกัเรียน 

3. โครงงานท่ีเห็นผลผลิตหรือชิน้งาน (Production Projects) เป็นการลงมือ
ปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดผลผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การท าหนงัสือพิมพ์ของโรงเรียน การท าแผ่นพบั
แนะน าสถานท่ีทอ่งเท่ียวในจงัหวดัของตน 

4. โค รงงาน ท่ี จัด งานห รือการแสดง (Performamce and Organizational 
Projects) เป็นการแสดงออกหรือการจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา เช่น การจัดรายการ
เสียงตามสาย การแสดงละคร 

โครงงานทัง้ 4 ลักษณะท่ีกล่าวข้างตน เน้นการมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือและ
การรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของนักเรียนให้การท าโครงงาน เพ่ือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงงานท่ีวางไว้ ทัง้นีน้กัเรียนอาจใช้เวลาในห้องเรียนในการสร้างโครงงาน 

 
1.5 ขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

กรมวิชาการ (2544: 4-96) ได้กล่าวว่า อาจจะแบ่งขัน้ตอนการสอนแบบโครงงานได้
เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1.ขัน้ตอนก่อนโครงงาน (Pre – produc Stage)ขัน้ตอนนีเ้ป็นการเตรียมตัว
นกัเรียนในด้านภาษา ซึง่แบง่เป็น 

1.1 ขัน้น าเสนอ (presentation)เป็นการน าเสนอภาษาท่ีมีบริบทหลากหลาย 
เชน่ เพลง บทพดูเข้าจงัหวะ นิทาน บทอ่าน ฯลฯ เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้ภาษา เห็นความเก่ียวโยง
ของภาษากบัชีวิตจริงทัง้ในและนอกห้องเรียน 

1.2 ขัน้ฝึก (Practice)เป็นการให้นกัเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในรูปของกิจกรรมท่ี
สนกุสนาน เพ่ือสร้างแรงจงูใจในการเรียน เชน่ เกมฝึกภาษา เกมแสดงบทบาทสมมต ิฯลฯ 

2. ขัน้ด าเนินโครงงาน (During – product Stage)ขัน้ตอนนีน้ักเรียนจะได้น า
ภาษาท่ีเรียนไปใช้ (Production) บรูณาการกบัทกัษะและสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ในรูปของกิจกรรมท่ี
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ก าหนดชิน้งานและล าดบัการปฏิบตัิการอย่างชัดเจน โดยให้นักเรียนเป็นผู้ กระท าการสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยตนเองและครูมีบทบาทเพียงผู้อ านวยความสะดวก คือ 

2.1 แนะน าโครงงานให้นกัเรียนรู้จกั หากผู้ เรียนยงัไม่คุ้นเคยกับวิธีการเรียน
ภาษาแบบนี ้

2.2 ตกลงกติกาบางอย่างท่ีจ าเป็น เช่น หน้าท่ีปฏิบัติงาน เก็บของให้
เรียบร้อยหลงัท างานเสร็จ 

2.3 จัดอุปกรณ์หรือโต๊ะให้อยู่ในสภาพท่ีต้องการ เช่น เป็นคู่  เป็นกลุ่ม 
จดัเตรียมอปุกรณ์ให้เรียบร้อย 

2.4 ให้ค าสัง่ท่ีชดัเจน หากจ าเป็นอาจใช้ภาษาไทย และต้องมีการตรวจสอบ
วา่นกัเรียนเข้าใจวิธีการท างานเป็นกลุม่ เพ่ือให้โครงงานบรรลผุลส าเร็จได้ด้วยดี 

2.5 เดินตรวจและให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็นขณะท่ีนกัเรียนท างาน 
เพ่ือให้แนใ่จวา่นกัเรียนท างานตามแผนท่ีวางไว้ 

2.6 ประเมินพัฒนาการของนักเรียนระหว่างท าโครงงาน โดยจดบันทึก
พฒันาการของนกัเรียนแตล่ะคน 

3. ขัน้หลงัโครงงาน (Post – product Stage) มีกิจกรรม ดงันี ้
3.1 การประเมินผลตนเอง ทัง้ในส่วนของนักเรียนและครูผู้สอน ในส่วนของ

นกัเรียนสามารถท าได้หลากหลายจากการให้นกัเรียนแสดงความรู้สึก และย้อนคิดไตร่ตรองหรือ
สะท้อนความคิด(Reflect) เพ่ือประเมินปรับปรุงงานท่ีได้ท าไป ในสว่นของครูผู้สอนก็สามารถเขียน
ข้อย้อนคิดไตร่ตรองเพ่ือประเมินการสอนของตนและน าข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอนได้
เชน่เดียวกนั 

3.2 การประเมินเพ่ือนในช่วงชัน้ของการประเมินผลโครงงาน ทัง้ในส่วนของ
ทกัษะกระบวนการ (Process) คือ ตัง้แต่เร่ิมต้นโครงงานจนถึงเม่ือส าเร็จโครงงานท่ีวางไว้ และใน
สว่นของชิน้งานหรือผลงานบัน้ปลาย (End Product)การประเมินนีอ้าจท าได้หลายรูปแบบ เชน่ 

3.2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินร่วมกันระหว่างครูผู้ สอนและ
นกัเรียนก่อนท าโครงงาน 

3.2.2 การแลกกันดูและตรวจทานงานของเพ่ือน พร้อมทัง้ให้ข้อคิดเห็น
เชิงสร้างสรรค์ 

3.2.3 การน าชิน้งานของทุกคนหรือผู้ ท่ีได้รับคดัเลือกติดแสดงบนผงัห้อง 
น าลงในวารสารของห้องเรียนหรือน าไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ในชีวิตจริง 
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3.2.4 การลงคะแนนในการประกวดผู้ มีทักษะกระบวนการและชิน้งาน
ดีเดน่ด้านตา่ง ๆ ตามเกณฑ์ท่ีได้ร่วมกนัก าหนดไว้ลว่งหน้า 

3.3 การฉลองความส าเร็จร่วมกนั โดยการแสดงความช่ืนชมกนั ไมว่า่จะได้รับ
รางวลัในระดบัการประกวดหรือไม่ก็ตาม ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัเรียนได้รู้สกึถึงพฒันาการและความส าเร็จ
ของตน เห็นคณุค่าของตนและของเพ่ือน มีความสุขและความเช่ือมัน่ท่ีจะปฏิบตัิงานในการเรียน
ต่อไป การฉลองความส าเร็จนีอ้าจเป็นรูปของการร้องเพลงร่วมกัน การให้ค าชมเชย หรือการจัด
งานสงัสรรค์เล็กๆ น้อย ๆ ตามความเหมาะสม 

3.4 การเก็บชิน้งานของโครงงาน ชิน้งานในโครงงานทัง้หมดจะต้องมีการเก็บ
ให้เรียบร้อยในรูปแบบของแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือแฟ้มงานท่ีเน้นกระบวนการ (Process 
Folio) เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ได้เม่ือต้องการ และในขณะเดียวกันเป็นการฝึกทักษะการจัด
กระบวนการเรียนของตนด้วย 

มาลัย สิงหะ (2544: 9-11) ได้ให้ความรู้ถึงขัน้ตอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงานวา่ การสอนแบบโครงงาน แบง่เป็น 3 ระยะคือ 

ระยะท่ี 1 เร่ิมโครงงาน 
เป็นระยะท่ีครูต้องสงัเกต สร้างความสนใจในเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ให้เกิดในตวันกัเรียน 

แล้วตกลงร่วมกนัเลือกเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เพ่ือท าการศกึษาอยา่งละเอียดตอ่ไป โดยสร้างความสนใจ
ให้กบันกัเรียน ดงันี ้

1. สร้างความสนใจให้เกิดขึน้กบันกัเรียน 
เร่ืองท่ีเรียนรู้ปกติในบทเรียน โดยค้นหาจาก การบอกเล่าของผู้ ใหญ่หรือ

ผู้ รู้ จากประสบการณ์ของนกัเรียนและครู จากเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือส่ือตา่ง ๆ จากการเล่นของเด็ก
จากความคิดท่ีเกิดขึน้ จากวตัถสุิ่งของท่ีครูน ามาในห้องเรียน จากโครงงานตวัอย่างท่ีครูผู้ อ่ืนท าไว้
แล้ว 

2. ก าหนดหวัข้อโครงงาน 
น าเร่ืองท่ีนักเรียนสนใจมาอธิบายร่วมกันก าหนดเร่ืองนัน้เป็นหัวข้อ

โครงงาน (การก าหนดหวัข้อโครงงานกระท าหลงัจากตรวจสมมตฐิานเสร็จสิน้ก็ได้) 
ระยะท่ี 2 พฒันาโครงงาน 

เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนก าหนดหวัข้อค าถาม หรือประเด็นปัญหาท่ีนกัเรียนอยากรู้
เก่ียวกับเร่ืองท่ีพวกเขาสนใจ (ท่ีร่วมกันก าหนดเป็นหวัข้อเร่ือง) แล้วตัง้สมมติฐานมาตอบค าถาม
เหลา่นัน้ทดสอบสมมตฐิานด้วยการลงมือปฏิบตัิ จนค้นพบค าตอบด้วยตนเอง ตามขัน้ตอนดงันี ้
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1. นกัเรียนก าหนดปัญหาท่ีจะศกึษา 
2. นกัเรียนตัง้สมมตฐิานเบือ้งต้น 
3. นกัเรียนตรวจสอบสมมตฐิานเบือ้งต้น 
4. สรุปความรู้จากผลการตรวจสอบสมมตฐิาน 

4.1 กรณี ท่ีเกิดผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐานครูให้
ก าลังใจนักเรียนเพ่ือให้เขาแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  ไม่ควรต าหนิหรือกล่าวโทษ ควรกระตุ้ นให้
นกัเรียนมีก าลงัใจและ สามารถตัง้สมมตฐิานใหมไ่ด้ 

4.2 กรณีท่ีผลการตรวจสอบเป็นไปตามสมมติฐาน  ให้นักเรียนสรุป
องค์ความรู้จากการท่ีเขาค้นพบ ด้วยการลงมือปฏิบตัิงานของเขาเอง เม่ือเขาได้องค์ความรู้ใหม่
แล้วนกัเรียนจะน าองค์ความรู้นัน้ไปใช้ในการท ากิจกรรมตามความสนใจของเขาตอ่ไปได้ เด็กอาจ
ใช้ความรู้ท่ีค้นพบเป็นพืน้ฐานของการก าหนดประเด็นปัญหาขึน้มาใหม่ เพ่ือก าหนดเป็นโครงงาน
ยอ่ยศกึษาอยา่งละเอียดในเร่ืองนัน้ตอ่ไปอีก 

ลัดดา ภู่ เกียรติ (2547: 21)  ได้สรุปไว้ว่าการท าโครงงานมีขัน้ตอนหลักๆ อยู่  4 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้เสนอปัญหา (Need and Problem) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนพบเห็นปัญหาต่างๆ
ในชีวิตประจ าวนั ท่ีเก่ียวข้องและเหมาะสมกบัความสามารถหรือครูอาจจะเป็นผู้ ชีแ้นะให้นกัเรียน
เกิดปัญหาก็ได้ 

2. ขัน้วางแผน (Planing) โดยการวางแผนและจดัเตรียมวสัดอุุปกรณ์ท่ีจะใช้ใน
โครงงาน วิธีการในการท างาน และระยะเวลาของการท างาน 

3. ขัน้ลงมือปฏิบัติงานตามแผน (Doing) ในขัน้นีน้ักเรียนจะต้องลงมือท างาน
ตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ในขัน้ท่ี 2 หากมีปัญหาใดต้องรีบปรึกษาครูผู้ดแูลประจ าโครงงาน 

4. ขัน้สรุปและประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เป็นการสรุปท่ีได้จาก
การท าโครงงานว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดและท าการประเมินตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้
ด้วย 

นนัทิยา คมุพล (2545: 8-9)  ได้สรุปเก่ียวกบัขัน้ตอนการท าโครงงานไว้วา่ขัน้ตอนการ
ท าโครงงานโดยทัว่ไปประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญั คือ 

1. การคิดการศึกษาค้นคว้า การส ารวจ การสอบถาม เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา
และพฒันาให้ดีขึน้ 
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2. การวางแผนการด าเนินงานตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบให้เห็นภาพตลอดแนวแล้วเขียน
โครงงาน 

3. การด าเนินงานเร่ิมตัง้แต่การน าเค้าโครงไปสู่การปฏิบัติ การเก็บข้อมูลการ
วิเคราะห์ข้อมลู และประมวลผล 

4. การเขียนรายงาน เป็นการน าเสนอผลงานต่อสาธารณะ  เช่นเดียวกับการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ ซึ่งมีสาระส าคัญ  3 ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น (ปก ค าน า สารบัญ) ส่วน
เนือ้หา (ความเป็นมา วตัถปุระสงค์ ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ระเบียบวิธีการด าเนินงาน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผล) ส่วนอ้างอิง (บรรณานุกรม 
ภาคผนวก) หรืออาจเขียนเป็นรายงานสรุปก็ได้ประกอบด้วย ความเป็นมา วตัถปุระสงค์ ระเบียบ
วิธีด าเนินงาน สรุปผลการศกึษาบรรณานกุรม และภาคผนวก 

5. การน าเสนอผลงาน เป็นการเผยแพร่ข้อค้นพบจาการด าเนินงานในรูปแบบ
ตา่ง ๆ เช่น การจดับอร์ด จดันิทรรศการ น าเสนอในท่ีประชมุสมัมนา จดัพิมพ์เผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ในการอ้างอิงหรือปฏิบตัจิริง 

สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า (2553: 202-203) กล่าวเก่ียวกับการเรียนรู้โดย
โครงงานมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ก าหนดหัวข้อท่ีจะศึกษา การก าหนดหัวข้อท่ีจะศึกษาหรือปัญหาท่ีต้องการ
ค้นหาค าตอบนัน้ ถ้าเป็นนกัเรียนระดบัต้น ๆ ควรจะเป็นเร่ืองท่ีใกล้และเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั
โดยนกัเรียนเป็นผู้ก าหนด เชน่ การศกึษาเร่ืองการงอกของเมล็ดพืช 

2. สร้างแผนท่ีความคิด เพ่ือให้โครงงานหรือความสมัพนัธ์ระหว่างข้อท่ีจะศกึษา
กับหัวข้อย่อย  ๆ ซึ่งนักเรียนควรจะมีความรู้เบื อ้งต้นเก่ียวกับเร่ืองการสร้างแผนท่ีความคิด  
(MildMapping) 

3. จัดล าดับกิจกรรมหรือวิธีการ  ท่ีจะท าการศึกษาค้นคว้ารวมทัง้พิจารณา
แหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ท่ีต้องศกึษา โดยอาจเน้นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นกัเรียนรู้จกัสงัเกตรู้จกั
ตัง้ค าถาม รู้จกัตัง้สมมติฐาน รู้จกัวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนรู้จกัสรุปและท าความ
เข้าใจกบัสิ่งท่ีค้นพบ 

4. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนด  ซึ่งเป็นช่วงส าคัญของการเรียนรู้โดย
โครงงานเพราะนกัเรียนจะเป็นผู้ศึกษาค้นคว้า มีการรับรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สงัเกต สอบถาม
ทดลอง แล้วบนัทกึสิ่งท่ีค้นพบ 
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5. การสรุป เป็นกิจกรรมท่ีน าข้อมูลจากการศึกษามาสรุป อภิปราย ประเมินผล
โดยนกัเรียนควรจะต้องแสดงให้เห็นถึงสิ่งท่ีค้นพบ พร้อมแสดงเหตผุลหรือข้อเสนอแนะตา่ง ๆ 

6. น าเสนอ นักเรียนจะน าเสนอข้อมูลหรือผลสรุปของการศึกษาค้นคว้า ซึ่ง
อาจจะน าเสนอในรูปของรายงานการจดับอร์ด หรือการแสดงในรูปของละคร เป็นต้น 

ทิพย์รวี  ยอดเดชา (2557: 17-18)  ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการสอนแบบโครงงานไว้ว่า มี
กระบวนการใหญ่ ๆ 3 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้แรก เป็นการวางแผนการท างาน จะเป็นการท างานร่วมกันในห้องเรียน เพ่ือ
ปรึกษาหารือ โดยครูจะเป็นผู้ให้แนวทางของโครงงานเพ่ือให้นกัเรียนเลือกตามความสนใจ 

ขัน้ท่ีสอง จะเป็นการลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียนเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ตา่งๆ จะเป็นการฝึกให้นกัเรียนได้ออกมาสู่โลกภายนอกห้องเรียน ในขณะท่ีครูควรสร้างแรงจงูใจ
แก่ผู้ เรียน เพ่ือไมใ่ห้เกิดความท้อถอยจากงานท่ีต้องท า 

ขัน้ท่ีสุดท้าย เป็นการตรวจสอบโครงงานซึ่งครูผู้ สอนมีบทบาทมากในการ
ชว่ยเหลือผู้ เรียนตัง้แตเ่ร่ิมแรกเพ่ือให้แน่ใจวา่ ผู้ เรียนเข้าใจในสิ่งท่ีท าจนถึงการรวบรวมข้อมลูในรูป
โครงงานตอ่ไป ขัน้ตอนของการสอนแบบโครงงานข้างต้นอาจแบง่เป็นขัน้ตอนโดยละเอียด ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดหวัข้อและขอบเขตของโครงงาน นกัเรียนร่วมปรึกษาหารือถึง
หวัข้อและขอบเขต โดยรวบรวมข้อมูลจากการอภิปราย แสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ของ
สมาชิกในแตล่ะกลุม่ 

ขัน้ท่ี 2 ก าหนดขอบเขตของผลงานท่ีจะได้จากการปฏิบัติโครงงานอย่าง
ชดัเจน 

ขัน้ท่ี 3 ก าหนดขัน้ตอนการท าโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาวัสด ุ
อปุกรณ์ใด บ้างท่ีจ าเป็นต้องใช้ แบง่หน้าท่ีรับผิดชอบของนกัเรียนแตล่ะคนให้ชดัเจน 

ขัน้ท่ี 4 วิเคราะห์ทกัษะทางภาษาและเลือกใช้วิธีการให้สอดคล้องกันในการ
ปฏิบตัโิครงงาน 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้รวบรวมข้อมูล นกัเรียนร่วมกันเรียบเรียงข้อมูลท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
ข้อมูลอาจจะได้มาจากภายในห้องเรียนและข้อมูลนอกห้องเรียน นกัเรียนอาจจะแยกกนัรวบรวม
ข้อมลูเป็นกลุม่ เป็นคูห่รือรายบคุคลก็ได้ 

ขัน้ ท่ี  6 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นักเรียนน าข้อมูลท่ีได้ทัง้หมดมา
เปรียบเทียบและเรียบเรียงเพื่อน าเสนอข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ขัน้ท่ี 7 น าเสนอผลงาน อาจอยู่ในรูปแบบของการเขียนรายงาน วีดิทัศน์ 
หนงัสือ พิมพ์ของโรงเรียน อภิปรายสรุปผล 

ขัน้ท่ี 8 ประเมินผลโครงงาน ทัง้นกัเรียนและครูร่วมกันประเมินผลโดยดจูาก
ขัน้ตอนปฏิบตัิโครงงานสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ และพิจารณาว่าภาษาทกัษะท่ีใช้
ในการส่ือสารท่ีนกัเรียนได้รับการบรรจใุนขัน้ตอนการปฏิบตัิตามโครงการหรือไม่ อาจจะพิจารณา
จากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงคณุคา่ของประสบการณ์ท่ีได้รับจากโครงงาน และสามารถ
ปรับใช้ในอนาคตได้ 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2550: 4-5)  มีขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเสนอ หมายถึง ขัน้ท่ีผู้ สอนให้นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้ ก าหนด

สถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์ เล่นเกมดูภาพ หรือให้ผู้ สอนใช้เทคนิคการตัง้ค าถามท่ีเก่ียวกับ
สาระการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้แตล่ะแผน 

ขัน้ท่ี  2 ขัน้วางแผน หมายถึง ขัน้ ท่ีนักเรียนช่วยกันวางแผน โดยการระดม
ความคดิ อภิปรายหรือหาข้อสรุป เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ปฏิบตัิ หมายถึง ขัน้ท่ีนักเรียนปฏิบตัิกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลท่ี
เกิดขึน้จากการวางแผนร่วมกนั 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประเมินผล หมายถึง ขัน้วัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้
บรรลวุตัถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีผู้สอน นกัเรียนและเพ่ือน
ร่วมกันประเมินหลังจากการน าเสนอผลงาน เป็นการวัดผลโครงงานและให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
ประเมินความส าเร็จของโครงงาน ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง ขัน้ตอนนีถื้อเป็นหวัใจส าคญัของการ
จดัการเรียนการสอน เน่ืองจากเป็นตวัสะท้อนถึงความส าเร็จของการจดัการเรียนการสอน โดยมี
นกัศกึษาหลายทา่นได้เสนอแนวทางในการวดัและประเมินโครงงาน ดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ้

ริบ และ ไวดลั (Ribe & Vidal . 1993: 15) ได้เสนอขัน้ตอนการเรียนการสอนโครงงาน
ไว้ ดงันี ้

1) ขัน้สร้างบรรยากาศในชัน้เรียน เป็นขัน้เตรียมความพร้อมให้สมาชิกในกลุ่มมี
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในการท างานโดยอาจใช้กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 

2) ขัน้กระตุ้นให้เกิดความสนใจ เป็นขัน้การสร้างความสนใจให้เกิดขึน้แก่ผู้ เรียน 
อาจใช้การระดมสมอง 

3) ขัน้เลือกหัวข้อ เป็นขัน้อภิปรายและการสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพ่ือประมวล
เป็นหวัข้อโครงงาน 
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4) ขัน้สร้างโครงร่างของโครงงาน เป็นขัน้วางแผนและก าหนดขอบเขตของ
โครงงาน วิเคราะห์ขัน้ตอนการท างาน จดัเตรียมอปุกรณ์ เป็นต้น 

5) ขัน้ลงมือปฏิบัติตามหัวข้อเร่ือง เป็นขัน้การด าเนินการตามโครงร่างของ
โครงงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม่ 

6) ขัน้รายงานผลการปฏิบตังิานสูช่ัน้เรียน อาจรายงานด้วยการพดูหรือการเขียน 
7) ขัน้กระบวนการย้อนกลบั เป็นขัน้ของการทบทวนงานท่ีได้รับ 
 

ตาราง 1แสดงการสงัเคราะห์ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ 
โครงงานเป็นฐาน 
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1. ขัน้ก าหนดปัญหา หรือส ารวจความสนใจ        7 
2. ขัน้สร้างแผนผงัความคิด - - - -  - - 1 
3. ขัน้ก าหนดจดุมุง่หมายในการเรียน  -  - - -  3 
4. ขัน้วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน -       6 
5. ขัน้ลงมือปฏิบตัิงาน        7 
6. ขัน้ประเมินผลระหวา่งปฏบิตัิงาน - - -   - - 2 
7. ขัน้สรุป รายงานผล และเสนอผลงาน        7 

 
จากตารางการสังเคราะห์ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นของนักวิชา ดงันี ้

นกัวิชาการท่ีกล่าวว่ามีขัน้ก าหนดปัญหาหรือหรือส ารวจความสนใจสอดคล้องกัน 7 แนวคิด ขัน้
สร้างแผนผงัความคดิกล่าวไว้ 1 ท่าน ขัน้ก าหนดจดุหมายในเรียนสอดคล้อง 3 แนวคดิ ขัน้วางแผน
และวิเคราะห์โครงงานสอดคล้อง 6 แนวคิด ขัน้ลงมือปฏิบตัิสอดคล้อง 7 แนวคิด ขัน้ประเมินผล
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ระหว่างการปฏิบัติงานสอดคล้อง 2 แนวคิด ขัน้สรุป รายงานผล และเสนอผลงานสอดคล้อง 7 
แนวคดิ  

ฉะนัน้ จากการสงัเคราะห์ขัน้ตอนการท าโครงงานมีความสอดคล้องกนัมากท่ีสดุ 4 ขัน้ตอน
คือ ขัน้ก าหนดปัญหา หรือส ารวจความสนใจ ขัน้วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ขัน้ลงมือ
ปฏิบตัิงาน และขัน้สรุป รายงานผล และขัน้เสนอผลงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับขัน้ตอนการท า
โครงงานของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา ดงันัน้ ในการท าวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัสนใจการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานของ ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2550: 4-5)  มีขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเสนอ หมายถึง ขัน้ท่ีผู้ สอนให้นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้ ก าหนด
สถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์ เล่นเกมดูภาพ หรือให้ผู้ สอนใช้เทคนิคการตัง้ค าถามท่ีเก่ียวกับ
สาระการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้แตล่ะแผน 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้วางแผน หมายถึง ขัน้ท่ีนักเรียนช่วยกันวางแผน โดยการระดมความคิด 
อภิปรายหรือหาข้อสรุป เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ปฏิบัติ หมายถึง ขัน้ท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลท่ี
เกิดขึน้จากการวางแผนร่วมกนั 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประเมินผล หมายถึง ขัน้วัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีผู้สอน นกัเรียนและเพื่อนร่วมกนั
ประเมินหลงัจากการน าเสนอผลงาน เป็นการวดัผลโครงงานและให้ข้อมูลย้อนกลบัเพ่ือประเมิน
ความส าเร็จของโครงงาน ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง ขัน้ตอนนีถื้อเป็นหวัใจส าคญัของการจดัการ
เรียนการสอน เน่ืองจากเป็นตวัสะท้อนถึงความส าเร็จของการจดัการเรียนการสอน โดยมีนกัศกึษา
หลายทา่นได้เสนอแนวทางในการวดัและประเมินโครงงาน ดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ้

 
1.6 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

การประเมินโครงงานของนกัเรียน เป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เนือ้หา
สาระกระบวนการท างาน คุณภาพของโครงงาน ทักษะในการส่ือสาร ในการน าเสนอผลงาน
โครงงานนักเรียน รวมทัง้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ท าให้ครูกับนักเรียนได้ทราบ
ปัญหาและอปุสรรคในการท างานแล้วน ามาปรับปรุงและพัฒนาโครงงานในครัง้ต่อไป ซึ่งนกัการ
ศกึษาหลายทา่นได้เสนอแนวทางในการประเมินการสอนโครงงาน ดงันี ้

อดุมศกัดิ์ ธนะกิจรุ่งเรือง และคณะ (2543: 22) ได้ให้ความรู้เก่ียวกบัการประเมินผล
โครงงานควรใช้การประเมินผลตามสภาพท่ีแท้จริง (Authentic Assessment) ซึง่มีลกัษณะดงันี ้
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1. ท าไปพร้อมกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน 
2. ยดึพฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีแสดงออกเป็นส าคญั 
3. เน้นการพฒันาตนและการประเมินตนเอง 
4. ให้ความส าคญัในการพฒันาจดุเดน่ของนกัเรียน 
5. มีการเก็บข้อมูลระหว่างปฏิบตัิได้ทุกบริบท (Context) ทัง้ท่ีบ้าน โรงเรียนและ

ชมุชน และสามารถสะสมคะแนน 
6. อยู่บนพืน้ฐานของเหตกุารณ์ในชีวิตจริง เอือ้ต่อการเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่ชีวิต

จริง 
7. เน้นคุณภาพของผลงานซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการความรู้สู่ความสามารถ

ของนกัเรียน 
8. เน้นการวดัความสามารถในการคิดระดบัสูง เช่น ใช้ข้อมูลในการสังเคราะห์ 

อธิบาย สรุปเป็นกฎทัว่ไป ตัง้สมมตฐิาน สรุปและแปลผล เป็นต้น 
9. วดัปฏิสมัพนัธ์เชิงบวกมีการช่ืนชม สง่เสริมให้นกัเรียนมีความสขุสนกุสนานไม่

เครียด 
10. สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและรับผิดชอบร่วมกนั 

กรมวิชาการ (2544: 8-9)  ได้สรุปว่า การประเมินผลเป็นหวัใจของการเรียนการสอน
ท่ีสะท้อนสภาพความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ สอนและนักเรียนร่วมกัน
ประเมินผลว่ากิจกรรมท่ีท าไปนัน้บรรลุตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร  ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีพบ คืออะไรบ้าง ได้ใช้วิธีการแก้ไขอย่างไร นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการท า
โครงงานนี ้ผู้ประเมินโครงงานอาจด าเนินการด้วยบคุคล ตอ่ไปนี ้

1. นกัเรียนประเมินตนเอง 
2. เพ่ือนชว่ยประเมิน 
3. ผู้สอนหรือครูท่ีปรึกษาประเมิน 
4. ผู้ปกครองประเมิน 
5. บคุคลอ่ืน ๆ ท่ีสนใจและมีสว่นเก่ียวข้อง 

ลัดดา  ภู่เกียรติ (2547: 379-380) กล่าวว่า การประเมินโครงการครูผู้ สอน ควรมี
กรอบแนวทางในการประเมินเป็น 4 เร่ืองใหญ่ คือ 

1. จะประเมินอะไร สิ่งท่ีจะประเมินจากโครงงานของนกัเรียน ควรท าการประเมิน
งานทัง้หมดเร่ิมตัง้แต่การเลือกเร่ือง เนือ้หาสาระ กระบวนการในการท างาน กระบวนการเรียนรู้ 
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การแสดงออกถึงสิ่งท่ีเป็นความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ คณุธรรม จริยธรรม รวมไปถึง
ผลงานหรือชิน้งานท่ีได้จากการท าโครงงานนัน้ ๆ 

2. จะประเมินเม่ือใด การประเมินควรมีการกระท าอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เร่ิม
โครงงานจนสิน้สุดโครงงาน โดยประเมินจากสภาพจริง อาจแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ประเมินตอน
เร่ิมต้นโครงงาน ประเมินระหวา่งการท าโครงงาน และประเมินหลงัจากโครงงานเสร็จสิน้ลงแล้ว 

3. การประเมินจากอะไรโดยวิธีใด  วิธีการท่ีจะใช้ในการประเมิน ได้แก่ การตรวจ
จากผลงาน ชิน้งาน เอกสาร รายงาน แบบบันทึกต่าง ๆ เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวัด
ความรู้สึกความพึงพอใจตอ่การท าโครงงาน แบบสมัภาษณ์ แบบบนัทึกการท างานของกลุ่มเพ่ือน 
รวมทัง้การทดสอบในด้านความรู้ ความสามรถและทกัษะการท างาน แฟ้มสะส้มงานและอ่ืน ๆ ท่ี
เป็นร่องรอย หลกัฐานท่ีสามารถวดัได้จริง เป็นต้น 

4. จะประเมินโดยใคร การประเมินท่ีดีควรเป็นการประเมินท่ีครอบคลุมจากทุก
คนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ตัวนักเรียนเอง เพ่ือน ๆ ในกลุ่มท่ีท างานด้วยกัน เพ่ือนคนอ่ืน ๆ ครู/อาจารย์ 
ผู้ปกครอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

วฒันา  มคัคะสนั (2545: 59) กลา่ววา่ กระบวนการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินพฒันาการของนกัเรียนตามหลกัสตูร กระบวนการประเมินผลจึงเป็นกระบวนการสงัเกต
พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลา ในการจัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนการสอนใช้การบันทึก
ค าพูด และเก็บรวบรวมผลงานเด็กมุ่งเน้นท่ีต้องการความช่วยเหลือและการประสบความส าเร็จ
ของนักเรียนแต่ละคน ไม่ใช่การประเมินผลท่ีมุ่งให้คะแนนจากการท างานและจัดล าดับท่ี
เปรียบเทียบกลุม่ 

วรภรณ์  ตระกูลสฤษดิ์  (2551: 26-27) กล่าวว่า การประเมินผลการเรียนรู้นัน้ 
ครูผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนดและเลือกประเมิน โดยมีแนวทางการประเมิน 3 ทาง ได้แก่ 

1. การประเมินกระบวนการ 
2. การประเมินผลของโครงงาน 
3. การประเมินทัง้กระบวนการและผลของโครงงาน 

สคุนธ์  สินธพานนท์ (2554: 104-106)  กลา่ววา่ 
1. การประเมินโครงงานของนักเรียน ผู้ สอนต้องแนะน าให้นักเรียน รู้จัก

ประเมินผลก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการและหลงัด าเนินการ คือรู้จกัพิจารณาว่าก่อนท่ีจะ
ด าเนินการมีสภาพเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร ระหว่างด าเนินงานตามโครงงานนัน้ยังมีสิ่งใด
ผิดพลาดหรือเป็นข้อบกพร่องอยู่ ต้องแก้ไขอะไรอีกบ้าง มีวิธีการแก้ไขอย่างไร เม่ือด าเนินการไป
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แล้วนกัเรียนมีแนวคิดอย่างไร มีความพึงพอใจหรือไม่ ผลของการด าเนินการตามโครงงานนกัเรียน
ได้รับความรู้อะไร ได้ประโยชน์อย่างไร และสามารถน าความรู้นัน้ไปพฒันาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึน้
หรือน าความรู้นัน้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างไร โดยนกัเรียนประเมินโครงงานของตนเองหรือให้
เพ่ือนร่วมประเมิน ซึง่ผู้ปกครองอาจจะร่วมประเมินก็ได้ 

2. การประเมินโครงงานของครูผู้ สอน ควรเป็นการประเมินตามสภาพจริง คือ
ผู้สอนจะต้องสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนตลอดเวลาท่ีท าโครงงาน ไม่ประเมินผล
ส าเร็จงานเท่านัน้ แต่ประเมินขัน้ตอนกระบวนการท างานด้วย ผู้ สอนต้องกระตุ้นให้นักเรียนได้
แสดงออก ได้ใช้ความคิดเห็นในการวิเคราะห์ปัญหา พิจารณาทางเลือก ประเมินทางเลือกและ
เลือกแนวทางในการแก้ปัญหา คิดวางแผนและด าเนินการตามแผน สิ่งท่ีนกัเรียนศกึษาค้นคว้าท า
โครงงานจะต้องเป็นสิ่งท่ีมีความหมายต่อนักเรียน นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่าง
สร้างสรรค์ พฤติกรรมในระหว่างท าโครงงาน นักเรียนควรแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรม มี
ความอดทน อดกลัน้ ซ่ือตรง เท่ียงธรรม รอบคอบ มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน มีทกัษะใน
การคิด มีทกัษะในการศกึษาค้นคว้า มีทกัษะในการใช้ภาษา มีทกัษะในการจดัการอยา่งเป็นระบบ 
เป็นขัน้ตอน ท าอยา่งเป็นเปา้หมาย ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ มีความรอบรู้ในวิชาท่ีศกึษาอย่างถกูต้อง 
รู้วิธีการเรียนรู้ และมีนิสยัใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 

3. รายการท่ีควรประเมิน 
3.1 ทกัษะด้านความรู้ในวิชาท่ีเรียน (Knowledge Skills) 
3.2 ทกัษะด้านความคดิ (Thinking Skills) 
3.3 ทกัษะสว่นบคุคล (Personal Skills) 
3.4 คณุลกัษณะสว่นบคุคล (Personal Attributes) 
3.5 ทกัษะภาคปฏิบตั ิ(Practical Skills) 

4. การประเมินโครงงาน 
4.1 ประเมินจากผลงาน ชิน้งาน (Assessing Artifacts) 
4.2 ประเมินจากรายงาน (Assesing Report or Dissestation) 
4.3 ประเมินโดยการสอบปากเปลา่ (Vivas) 
4.4 ประเมินจากโปสเตอร์หรือการจดันิทรรศการ 
(Poster Session/Exhibitions) 
4.5 ประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
4.6 ประเมินจากสมดุบนัทกึ (Log Books)  หรือแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
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การจากศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินโครงงาน สรุปได้ว่า การประเมิน
โครงงาน เป็นกระบวนการสะท้อนสิ่งท่ีนกัเรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง ขณะท่ีมีการ
เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือหาค าตอบของปัญหา และต้องเป็นการประเมินตามสภาพจริง หลากหลาย
ครอบคลุมทุกเร่ืองท่ีนักเรียนศึกษา ตัง้แต่ขัน้ตอนแรก จนถึงผลงานส าเร็จ การประเมินโครงงาน
ควรให้คนท่ีเก่ียวข้องมาร่วมในการประเมินด้วย 

 
1.7 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2553: 105) กล่าวว่า ประโยชน์ท่ีนักเรียนจะได้รับจากการท า
โครงงาน มีดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นการสง่เสริมให้นกัเรียนฝึกทกัษะในการปฏิบตังิาน 
2. ท าให้นกัเรียนรู้จกัวิธีการท างานอยา่งมีระบบและแบบแผนท่ีดี 
3. นกัเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนกระบวนการในการค้นคว้าความรู้ 
4. นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงใน

แง่ของวิธีการท างานอยา่งมีระบบ และผลผลิตท่ีได้จากโครงงาน 
สคุนธ์  สินธพานนท์ (2554: 106)  กล่าวว่า ประโยชน์ท่ีนกัเรียนจะได้รับจากการท า

โครงงาน มีดงัตอ่ไปนี ้
1. เป็นการสอนท่ีมุ่งให้นกัเรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ได้ปฏิบตัจิริง คดิเอง ท าเองอยา่งละเอียดรอบคอบ อยา่งเป็นระบบ 
2. นกัเรียนรู้จกัวิธีแสวงหาข้อมลู สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ท่ีได้ด้วยตนเอง 

มีทกัษะในการแก้ปัญหา มีทกัษะในการเคล่ือนไหวของร่างกาย 
3. นกัเรียนได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั มีการ

ยอมรับในความรู้ ความสามารถซึ่ งกันและกัน รู้จักท างานร่วมกัน แลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 

4. ฝึกลักษณะนิสัยท่ีดีให้แก่นักเรียนในการท างาน เช่น การสังเกต ความ
รับผิดชอบ ความซ่ือตรง ความเอาใจใส่ ความขยนัหมัน่เพียร เป็นคนมีเหตผุล รู้จกัพึ่งพาตนเอง ใช้
เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

5. นกัเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และน าความรู้ ความคิด หรือแนวทางท่ี
ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ได้ 
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ไฮนซ์ (Haines Simon.  2002: 3-47) กล่าวว่า ประโยชน์ท่ีนกัเรียนจะได้รับจาการท า
โครงงาน มีดงัตอ่ไปนี ้

1. สัมผสัได้จริง โครงงานเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า เร่ืองท่ีเก่ียวกับ
โลกแหง่ความเป็นจริง เป็นการบงัคบักลาย ๆ ให้นกัเรียนต้องใช้และปรับสิ่งท่ีรู้มาใช้ 

2.โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการมีส่วนร่วม การเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือก 
และตดัสินใจจะชว่ยเพิ่มความสนใจและแรงจงูใจของนกัเรียน 

3. โครงงานเปิดโอกาสให้นกัเรียนท่ีมีความรู้ตา่งกัน ได้แสดงออกอย่างเท่าเทียม
กนั โครงงานส่งเสริมให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกตา่งกนั ได้ท างานร่วมกนัโดยมีความส าคญั
อย่างเท่าเทียมกัน นกัเรียนท่ีอ่อนด้านภาษา อาจใช้ความสามารถด้านอ่ืนของตนเองช่วยให้งาน
ส าเร็จได้ไมแ่พ้ผู้ ท่ีเก่งด้านการอา่นหรือการเขียน เชน่ ออกแบบและวาดภาพประกอบ 

4. โครงงานช่วยให้ภาษาบูรณาการเข้ากันได้อีกครัง้ ตามความมุ่งหมายของการ
สอนแบบ “ปกต”ิ ภาษาตา่งประเทศมกัถกูแยกออกเป็นสว่น ๆ ได้แก่ โครงสร้างหน้าท่ี ค าศพัท์ การ
ออกเสียงและทักษะ แต่การท าโครงงานสร้างสามารถเอือ้อ านวยให้เกิดบริบทท่ีเป็นธรรมชาต ิ
ส่วนย่อยท่ีถูกแบ่งแยกก็จะบูรณาการเข้าด้วยกันอีกครัง้หนึ่งได้ ในความรู้สึกของนักเรียนสิ่งนี ้
นับเป็นเร่ืองจ าเป็น ถ้าจะให้นักเรียนมีความมั่นใจในความสามารถของตนมากพอท่ีจะใช้
ภาษาองักฤษในสถานการณ์จริงในโลกภายนอกได้ 

5. โครงงานก่อให้ เกิดบริบทท่ีจะท าให้การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และ
คล่องแคล่ว สมดุลกัน โครงงานได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา 
และเห็นความส าคญัในการใช้ภาษาอยา่งถกูต้อง เชน่ ในการเขียนรายงานปฏิบตังิาน 

6. โครงงานให้ความรู้สึกผ่อนคลายจากความซ า้ซากจ าเจ นกัเรียนมีอิสระในการ
เลือกหัวข้อท่ีตนเองสนใจ รวมทัง้บรรยากาศในการเรียนดูไม่เป็นทางการ ส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้สกึผอ่นคลายจากวิธีการเรียนแบบปกติ 

กล่าวโดยสรุป โครงงานสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วยส่งเสริมและพฒันา
นักเรียน ให้มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ตลอดจนทักษะในการเป็นทีม การคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหา และคณุลกัษณะอนัพึ่งประสงค์ ซึง่ทกัษะตา่งๆ นีไ้ด้มีโอกาสพฒันาจากการลง
มือปฏิบตัใินโครงงานของตนเอง 
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1.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสอนแบบโครงงาน 
งานวิจัยต่างประเทศ 

เบอร์ (ทิพย์รวี  ยอดเดชา. 2557:  25;  อ้างอิงจาก Burr. 2002: 2237 – A) ท าการ
ส ารวจ และอธิบายการฝึกอบรมครูเชิงลึก โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานกับผู้ สอน 
จ านวน 3 คน ท่ีใช้วิธีการสอนแบบโครงงานและผลสะท้อนการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลา
หลายเดือนท่ีพวกไม่ได้มีสว่นร่วมในการพฒันากิจกรรม ข้อมลูจากการวิเคราะห์ได้มุง่การสงัเกตใน
ห้องเรียน การบนัทึกภาพการประเมินตนเองก่อนและหลงัการวิจยั โดยปรับเกณฑ์มาจากเกณฑ์
ของ ECERS-R และการเขียนอนุทินของผู้ วิจัย  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ สอนท่ีใช้การสอนแบบ
โครงงานนัน้ ในการร่วมมือกันระหว่างผู้ ร่วมงานควรด าเนินต่อไป ควรมีการสงัเกตผู้สอนคนอ่ืนๆ 
การถ่ายรูปพฤติกรรม การแสดงออกด้านความรู้ของผู้ เรียนควรคงไว้ เนือ้หาความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนการสอนและการประเมินตนเองนัน้ควรใช้การประเมินท่ีปรับเกณฑ์มาจากเกณฑ์
ของ ECERS-R 

ฮาร์เกรฟว์ (Hargrave Odessa Starr.  2004: 395) ได้ท าการศกึษาเชิงคณุภาพเพ่ือ
ด าเนินการในชัน้แกนหลกัประถมปีท่ี 6 เขตในเมือง และเพ่ือมุ่งเน้นการเรียนรู้ท่ีอาศยัโครงงานเป็น
ฐานการเรียนรู้ท่ีอาศัยโครงงานเป็นฐานสามารถส่งเสริมความส าเร็จของนักเรียนได้ทุกคน  
เน่ืองจากวิธีการนีต้้องมีสไตล์การเรียนรู้ และเชาวน์ปัญญาท่ีหลากหลายเพ่ือให้ส าเร็จสมบรูณ์ การ
เรียนรู้ท่ีดีอาศยัโครงงานเป็นฐานให้นักเรียนได้ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาความคิด  
และการแก้ปัญหางานท่ีรับมอบหมายโครงงานเน้นประเด็นปัญหาชีวิตจริงเป็นส าคญั  ซึ่งสร้าง
สภาพจริงเพ่ือว่านักเรียนสามารถจะเช่ือมโยงการเรียนรู้ของตนเข้ากับโลกภายนอกได้  ใน
การศึกษา ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้แก่ผลงานของนกัเรียน แบบสอบถามท่ีถามนกัเรียน และบนัทึก
ภาคสนาม ข้อค้นพบจากการศึกษาครัง้นี ้ชีแ้นะว่าการใช้การเรียนรู้ท่ีอาศยัโครงงานเป็นฐาน มี
ผลกระทบทางบวกตอ่ความส าเร็จของนกัเรียนนกัเรียนได้พฒันาความต้องการท่ีจะเรียนรู้และจะ
สร้างวิธีการแก้ปัญหาซึง่น าเสนอไว้ให้นัน้ๆ 

โฮวิค  (Howick Thomas Sanford.  1992: 4283-A)  ได้ท าการศึกษาเฉพาะกรณี
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในการท าโครงงานวิทยาทางทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ก่อน ระหว่าง และหลงัท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ด าเนินการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน 19 คน เป็นเวลา 22 วัน 
ผลการวิจยัพบวา่ 

1. นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  มีความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลสูงขึน้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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2. เจตคติต่อสิ่งแวดล้อมของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างท ากิจกรรม
เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยระยะแรกนกัเรียนสนใจในกิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ 
แต่หลังจากท่ีสิน้สุดกิจกรรมนักเรียนจะเน้นความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล และแหล่ง
ทรัพยากรท่ีถกูท าลาย 

3. กิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ทางทะเล เสริมเจตคตใินทางบวกตอ่มโน
มตทิางวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

กรีนวูด. (Greenwood Nicole Lauren.  2004: 377) ได้ท าการศึกษาสืบเสาะเชิง
คุณภาพเพ่ือวิเคราะห์บทบาทของการเรียนรู้ท่ีอาศัยโครงงานเป็นฐานในห้องเรียนโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนต้นภายในกรอบบรรยากาศทางการศึกษาปัจจุบนั ในการใช้การเรียนรู้ท่ีอาศยั
โครงงานเป็นพืน้ฐานและการน างานออกร้านวฒันธรรมขัน้สดุยอดไปใช้เป็นวิธีบรรลเุปา้หมายการ
ประเมินการเรียนภาษาท่ีสองของรัฐวอชิงตันนัน้  ประสบการณ์ครัง้นี  ้พบว่ามีประโยชน์หลาย
ประการ และมีอุปสรรคมากต่อการน าการเรียนรู้ ท่ีอาศัยโครงงานเป็นฐานไปใช้แล้วประสบ
ความส าเร็จในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น ท่ีได้การเรียนรู้ท่ีอาศยัโครงงานเป็น
ฐานมีศกัยภาพท่ีจะสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ช่วยเหลือสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันและจูงใจนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นแล้วนัน้อุปสรรคต่าง ๆ เช่น การไม่มี
ความยุ่งยากซับซ้อนทางความรู้ความเข้าใจระดบัสูง  เวลาท่ีต้องการ และการท้าทายการสอน
ทกัษะพืน้ฐานท่ีแพร่ กระจายออกไปเข้าสู่ประสบการณ์ในการเรียนรู้ทีอาศยัโครงงานเป็นฐานล้วน
มีอยูบ่อ่ย ๆ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
พิมลพันธ์  ปันแปง (2549: 56) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดย

กิจกรรมโครงงาน เร่ืองการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน 
เร่ือง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 88.0357/90.7653 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีตัง้ไว้ 

พิสมัย  วรานุช (2550: 70) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า นกัเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และนักเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู 

อบุล  หอมช ู(2554: 89-90) ได้ท าการศกึษา การพฒันาประเมินผลตามสภาพจริงใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการสอนแบบโครงงาน  
ผลการศกึษาพบวา่ 

1. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความมุ่งมัน่ในการท างาน 
อยูใ่นระดบัดี 

2.ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียนโดยรวมอยู่ในระดบั
ดี และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงงานและการน าเสนออยู่ใน
ระดบัดีสว่นทกัษะกระบวนการ อยูใ่นระดบัดีมาก 

3. พฤตกิรรมทางการเรียนของนกัเรียนอยู่ในระดบัพอใช้ ในการประเมินครัง้ท่ี 1 - 
2 และมีพฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดี จากการประเมินครัง้ท่ี 3 – 6 

ลัดดา เสาไธสง (2551: 84-87) ได้ศึกษาการการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม  อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ภายใต้กรอบการศึกษา
ค้นคว้าตามกระบวนการ โครงงาน 5 ขัน้ตอน คือการคิดและเลือกหวัข้อเร่ืองท่ีจะท าโครงงาน การ
วางแผนในการท าโครงงาน การลงมือท าโครงงานการเขียนรายงานโครงงานและการแสดงผลงาน
โดยใช้หลกัการวิจยัปฏิบตัิการ (Action Research) ในการด าเนินการศกึษาค้นคว้า ประกอบด้วย 
4 ขัน้ตอน คือ ขัน้การวางแผน (Planning) ขัน้ปฏิบัติการ (Action) ขัน้สังเกต (Observation)และ
ขัน้สะท้อนผล (Reflection) ด าเนินการเป็น 2 วงรอบ สรุปผลได้ดงันี  ้ครูมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ให้นกัเรียนสามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนการวางแผนใน
การท าโครงงาน และการเขียนรายงานโครงงานได้ถกูต้อง รวดเร็วขึน้ มีโครงงานท่ีถกูต้องสมบูรณ์
สามารถน าไปแสดงผลงาน และได้รับการคดัเลือกเข้าประกวดการแขง่ขนัได้ ครูผู้ ร่วมศกึษาค้นคว้า
มีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในทางท่ีดี มีเจตคตท่ีิดีตอ่การ
สอนแบบโครงงานมากขึน้ มีความพอใจและมีความตัง้ใจมุ่งมัน่ท่ีจะพัฒนาตนเองและยินดีท่ีจะ
ร่วมมือกันในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายแบบโครงงานประเภทอ่ืน  ๆ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งผลให้นกัเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตามความสนใจ  ได้ลงมือปฏิบตัิ
จริงกล้าแสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค์ ได้ลงมือปฏิบตัิจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ คอยแนะน าดแูลให้เกิดความเรียบร้อย 
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ทิพย์รวี ยอดเดชา (2557: 87-90) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ผลจากการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานกับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานและท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  ผลจากการศึกษาพบว่า 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน  ชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกับการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา  ผลจาก
การศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบซิปปา มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหา แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ

จากการศึกษาผลการวิจยัท่ีใช้ในการในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ใน
หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทัง้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็น
วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันาความสามารถคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทกัษะการท างานเป็นทีม การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การได้ลงมือปฏิบตัิจริงในการ
ได้มาของค าตอบ รวมทัง้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 

2.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ดงันี ้

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 41-44) ได้ให้ความหมายการคิด
วิเคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาส่วนย่อยของเหตุการณ์ เร่ืองราวหรือเนือ้หา
ตา่งๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคญัอย่างไร อะไรเป็นเหต ุอะไรเป็นผล และท่ีเป็นอย่างนัน้
อาศยัหลักการอะไร สอดคล้องกับ มาร์ซาโน (Marzano (Marzano Robert J.  2010: 21-28) ได้
ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า เป็นการแยกแยะส่วนต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ อย่างมี
หลกัเกณฑ์ มีการเช่ือมโยงสมัพนัธ์ของข้อมลูเก่าอย่างมีเหตผุล และสามารถน าความรู้ ทฤษฎี มา
ใช้ในสถาน การณ์ใหม่ คาดเดาสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้อย่างสมเหตผุล สอดคล้องกบั พิมพนัธ์  
เดชะคปุต์; และ คนอ่ืนๆ (2551: 38)  ได้ให้ความหมายของการคิด วิเคราะห์ หมายถึงการคิดแบบ
จ าแนกแยกแยะข้อมูลหรือองค์ประกอบย่อย โดยใช้หลักการหรือความรู้ท่ีเก่ียว ข้อง การจัด



  36 

กิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องเน้นการให้ข้อมูลหรือสถานการณ์ท่ีเป็นภาพรวม เพ่ือให้ผู้ เรียบเรียง 
แยกแยะ หรือค้นหาองค์ประกอบย่อย  สอดคล้องกับ  อาร์ม  โพธ์ิพัฒน์ (2551: 46)   ได้ให้
ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า เป็นการแยกแยะข้อมูล หรือสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวเป็น
ส่วนย่อยๆ โดยการหาหลกัฐานหรือข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือมาสนับสนุนหรือยืนยนัเพ่ือพิจารณาอย่าง
รอบคอบก่อนตัดสินใจเช่ือหรือสรุปเลือก  สอดคล้องกับ ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (2553: 54) ได้ให้
ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและจ าแนกแยกแยะ
ข้อมูลขององค์ประกอบของสิ่งต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นวตัถุ เร่ืองราว เหตกุารณ์ต่างๆ  ออกเป็นส่วนย่อย และจดัเป็น
หมวดหมู่ เพ่ือค้นหาความจริง ความส าคญั แก่นแท้ องค์ประกอบหรือหลักการของเร่ืองนัน้  ๆสามารถอธิบาย
ตีความสิ่งท่ีเห็น ทัง้ท่ีอาจแฝงซ่อนอยู่ในสิ่งต่าง  ๆหรือปรากฏได้ชัดเจน รวมทัง้หาความสัมพันธ์และความ
เช่ือมโยงของสิ่งตา่งๆ  ว่าเก่ียวพนักนัอย่างไร อะไรเป็นสาเหต ุส่งผลกระทบต่อกนัอย่างไร อาศยัหลกัการใด จนได้
ความคิดเพ่ือน าไปสู่การสรุป การประยกุต์ใช้ ท านายหรือคาดการณ์สิ่งตา่งๆ  ได้อย่างถกูต้อง  และสอดคล้อง 
ฆนทั  ธาตุทอง. (2554: 40) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึงความสามารถใน
การจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวัสดุสิ่งของ หรือ
สถานการณ์ และความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้เพ่ือค้นหาสภาพความจริง
หรือสิ่งส าคญัของสิ่งท่ีก าหนด รวมถึง วิทวสั  อินทมานนท์. (2554: 65) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์
ไว้ว่า การแยกแยะข้อมูลหรือส่วนประกอบออกเป็นส่วนย่อยๆ การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีการ
ตรวจสอบให้มีการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับองค์ประกอบต่าง ๆ  เพ่ือค้นหาสภาพความเป็นจริง 
เพ่ือ ให้ได้ความรู้ ความเข้าใจหาเหตผุลของสิ่งท่ีเกิดขึน้ ใช้แก้ปัญหา ใช้ประเมินคา่ ตดัสินใจ 

นอกจากการกล่าวถึงความหมายของการคิดวิเคราะห์ ยงัมีนกัวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งท่ี
ได้กล่าวถึงความหมายของการคิดวิเคราะห์ อาทิ  วัตสัน และเกลเซอร์ (Wattson & Glaser 
(Wattson G; & Glaser, E.M. .  1964: 11) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นสิ่งท่ีเกิด
จากส่วนประกอบของทศันคติ ความรู้ และทกัษะโดยทศันคต ิเป็นการแสดงออกทางจิตใจ ต้องการ
สืบค้นปัญหาท่ีมีอยู่ ความรู้เก่ียวข้องกับการใช้เหตผุลในการประเมินสถานการณ์ การสรุปความ
อย่างเท่ียงตรง และเข้าใจความเป็นนามธรรม สว่นทักษะจะประยกุต์รวมอยูใ่นทศันคติและความรู้  
และ กู๊ ด  (Good C.V.  1973: 680) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดอย่าง
รอบคอบตามหลักการของการประเมิน และมีหลักฐานอ้างอิงเ พ่ือหาข้อสรุปท่ีน่าจะเป็นไปได้
ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด และใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถกูต้อง
สมเหตสุมผล 
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ตาราง 2แสดงการสงัเคราะห์ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 

ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัวิชาการ สรุปความ
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1. การจ าแนก พิเคราะห์ แยกแยะ
เหตุการณ์ 

     - 5 

2. การจดัหมวดหมู่ประเภทและลกัษณะ       6 
3. การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของขอ้มูล     - - 4 
4. ทกัษะทางทศันคติและการแสดงออก
ทางจิตใจ 

- - - - -  1 

5. การสืบคน้ปัญหา - - - - -  1 
6. การสรุปความ  -     5 
7. การประยกุตแ์ละน าไปใช ้  -     5 

 
จากตารางสงัเคราะห์ความหมายของการคิดวิเคราะห์ สรุปได้ว่า แนวคิดของนกัวิชาการท่ี

กล่าวถึงความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการจ าแนก พิ เคราะห์ แยกแยะเหตุการณ์
สอดคล้องกัน 5 แนวคิด การจัดหมวดหมู่ประเภท และลักษณะสอดคล้องกัน 6 แนวคิด การ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลสอดคล้องกัน 4 แนวคิด ทักษะทางทศันคติและการแสดงออก
ทางจิตใจ 1 แนวคิด การสืบค้นปัญหา 1 แนวคิด การสรุปความ สอดคล้องกนั 8 แนวคิด และการ
ประยกุต์และน าไปใช้ 7 แนวคดิ  

ดงันัน้จึงสรุปความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก
แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ การจัด
หมวดหมู่ และการตรวจสอบให้มีการเช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบตา่งๆ เพ่ือค้นหาความจริง
และน าไปสูก่ารสรุป การประยกุต์ใช้ รวมทัง้การคาดการณ์สิ่งตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้อง 
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2.2 ความส าคัญของการคิดวิเคราะห์ 
เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2553: 32)  กล่าวถึงความส าคญัของการคิดวิเคราะห์ว่า

การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นการคิดท่ีจ าเป็นส าหรับมนุษย์ทกุคน หากต้องการให้การเรียนรู้จกัชีวิตสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัวเป็นไปได้ดี อีกทัง้การวินิจฉัย การประเมิน การตัดสินใจ การวางแผนและการ
คาดการณ์ในอนาคตต่างๆ เป็นไปอย่างราบร่ืน ลดโอกาสความล้มเหลวจากการตัดสินใจท่ี
ผิดพลาด บุคคลจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์หากจะกล่าวถึง
ประโยชน์ของการคิดเชิงวิเคราะห์ของการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นความส าคญัว่า เหตุใดจึงต้อง
พฒันาการคดิเชิงวิเคราะห์ อาจสรุปได้ดงันี ้(เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ.์ 2553: 32 – 45) 

1. ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา สเตอร์นเบอร์ก (เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์
ศักดิ์. 2553: 32; อ้างอิงจาก Sternberg. 1996) น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับความเฉลียวฉลาดท่ี
ประสบความส าเร็จ (Successful Intelligence) เขากล่าวว่า มนุษย์จะเฉลียวฉลาดได้นัน้ ต้อง
ประกอบไปด้วยความฉลาด 3 ด้าน  อันได้แก่  ความฉลาดในการส ร้างสรรค์  (Creative 
Intelligence) ความฉลาดในการวิเคราะห์ (Analytical Intelligence) และความฉลาดในการ
ปฏิบัติจริง (Practical Intelligence) ซึ่งในส่วนของความฉลาดในการคิดวิเคราะห์นัน้  และ
ความสามารถในการน ามาแก้ปัญหา และการตดัสินใจ 

2. ช่วยให้ค านึงถึงความสมเหตุของกลุ่มตวัอย่าง ในการสรุปเร่ืองต่างๆ เรามัก
ไม่ได้ค านึงถึงจ านวนข้อมูลท่ีสามารถบง่ชีค้วามสมเหตสุมผลของเร่ืองนัน้ แตม่กัดว่นสรุปสิ่งต่างๆ 
ไปตามอารมณ์ความรู้สึก หรือเหตุผลท่ีตนมี ทว่ายงัไม่เพียงพอท่ีจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงสิ่งเหล่านัน้ 
เรามักจะเห็นตวัอย่างเพียงสองถึงสามตัวอย่างแล้วกระโดดไปสู่ข้อสรุป เรามักจะไม่ค่อยคิดถึง
จ านวนตวัอย่างว่า เพียงพอท่ีจะน าไปสู่ข้อสรุปได้หรือไม่ ซึ่งท าให้เราเข้าไป ติดกบัดกัของการดว่น
สรุปท่ีเร็วเกินไป จากจ านวนตัวอย่างท่ีเพียงเล็กน้อย การสรุปเช่นนีเ้รียกว่า อคติ การคิดเชิง
วิเคราะห์จะช่วยให้เราส ารวจความสมเหตสุมผลของข้อมลูท่ีปรากฏและไมด่ว่นสรุปไปตามอารมณ์
ความรู้สกึ หรืออคตแิตสื่บค้นตามหลกัเหตผุลและข้อมลูท่ีเป็นจริง 

3. ช่วยลดการอ้างประสบการณ์ส่วนตวัเป็นข้อสรุปทั่วไป การสรุปสิ่งต่าง ๆ ใน
หลายเร่ือง คนจ านวนไมน้่อยใช้ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองเพียงคนเดียวแล้วสรุปเร่ืองทัว่ๆ ไป
วา่เป็นเช่นนัน้ ในการสรุปเร่ืองต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั หลายครัง้เราไม่ได้ตระหนกัว่าสิ่งท่ีเกิดกับ
เราคนเดียว นัน้ไม่สามารถเป็นตวัแทนของความจริงทั่วไปได้ ดงันัน้การท่ีจะสรุปว่าเป็นเช่นนัน้
จ าเป็นต้องพิจารณาในองค์ประกอบย่อยตา่ง ๆ ให้ครบถ้วน 
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4. ชว่ยขดุค้นสาระของความประทบัใจครัง้แรก ความประทบัใจครัง้แรกท่ีมีตอ่สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งจะท าให้เรารู้สึกดีต่อสิ่งนัน้ในอนาคต ยิ่งเม่ือถูกกระตุ้นด้วยความประทับใจต่อๆ มา
ย่อมจะยิ่งเป็นเหตใุห้เราสรุปว่า สิ่งนัน้จะเป็นเช่นนัน้ตลอดไป อนัเป็นเหตใุห้เกิดความล าเอียงใน
การให้เหตุกับสิ่งนัน้ตามกาลเวลาและบริบทท่ีเปล่ียนไป การคิดเชิงวิเคราะห์จะช่วยในการ
พิจารณาสาระส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจในครัง้แรก ท าให้เรามองอย่าง
ครบถ้วนในแง่มมุอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู ่

5. ช่วยตรวจสอบการคาดคะเน บนฐานความรู้เดิม ในหลายเร่ืองเราจะสรุปตาม
ความรู้ความเข้าใจของเราเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ เราคาดการณ์ความนา่จะเป็นของสิ่งนัน้ในอนาคต มิใช่
บนพืน้ฐานข้อมูลท่ีปรากฏ การคิดเชิงวิเคราะห์จะช่วยในการประมาณการ ความน่าจะเป็นโดย
สามารถใช้ข้อมูลพืน้ฐานท่ีเรามีวิเคราะห์ร่วมกับปัจจยัอ่ืน ๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานัน้ อนัจะ
ชว่ยให้เราคาดการณ์ความนา่จะเป็นได้สมเหตสุมผลมากกวา่ 

6. ช่วยวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล การคิดเชิงวิเคราะห์จะ
ช่วยให้เราหาสาเหตท่ีุสมเหตสุมผลให้กบัสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง ณ เวลานัน้ โดยไม่พึ่งพิงอคติท่ีก่อตวัอยู่
ในความทรงจ าท าให้เราสามารถประเมินสิ่งตา่ง ๆ ได้อยา่งสมจริงสมจงั 

7. การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นพืน้ฐานการคิดในมิติอ่ืนๆ การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นตวั
ท าหน้าท่ีหลักในการคิดมิติอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิด
เชิงกลยทุธ์ การคิดเชิงบรูณาการ การคิดเชิงอนาคต ฯลฯ การคิดเชิงวิเคราะห์จะช่วยสร้างเสริมให้
เกิดมุมมองเชิงลึกและครบถ้วนในเร่ืองนัน้ อันจะน าไปสู่การตดัสินใจและการแก้ปัญหาได้บรรลุ
วตัถปุระสงค์การคดิ 

8.ช่วยในการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับการจ าแนกแยกแยะ
องค์ประกอบต่าง ๆ และการท าความเข้าใจเก่ียวสิ่งท่ีเกิดขึน้ เม่ือพบปัญหาใด ๆ ให้สามารถ
วิเคราะห์ว่าปัญหานัน้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เพราะสาเหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้  อันจะน าไปการ
แก้ปัญหาได้ตรงประเดน็ปัญหา 

9.ชว่ยในการประเมินและการตดัสินใจ การคิดเชิงวิเคราะห์ชว่ยให้มองเห็นโอกาส 
ความเป็นไปได้ของสิ่งท่ียงัไม่เกิดขึน้ ช่วยให้เกิดการคาดการณ์อนาคต หากปฏิบตัิตามนัน้โอกาส
ส าเร็จยอ่มมีความเป็นไปได้ 

10.ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล การคิดเชิงวิเคราะห์ช่วยให้การคิด
ตา่ง ๆ อยูบ่นฐานของตรรกะและความนา่จะเป็นไปได้ อยา่งมีเหตผุล มีหลกัเกณฑ์ ส่งผลให้เม่ือคิด
จินตนาการหรือคดิสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จะได้รับการตรวจสอบวา่ความคิดใหมน่ัน้ใช้ได้จริงหรือไม่ 
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11. ช่วยให้เข้าใจชัดเจนขึน้ การคิดเชิงวิเคราะห์ช่วยให้เราประเมินและสรุปสิ่ง
ตา่ง ๆ ไปตามข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ ไม่ใช่สรุปตามอารมณ์ความรู้สึก ท าให้เรารับรู้ ข้อมูลท่ีเป็นจริง 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ ท่ีส าคญัยงัช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจถ่องแท้
มากขึน้ เพราะการคดิวิเคราะห์ท าให้สิ่งท่ีคลมุเครือเกิดความกระจา่งชดั 

สวุิทย์ มลูค า. (2553: 39)  กลา่วถึงประโยชน์ของการคดิวิเคราะห์ไว้หลายด้าน ดงันี ้
1. ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริง รู้เหตผุลเบือ้งหลงัของสิ่งท่ีเกิดขึน้ เข้าใจความเป็นมา

เป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ รู้ว่าเร่ืองนัน้มีองค์ประกอบอะไรบ้างท าให้ เราได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็น
ฐานความรู้ในการน าไปใช้ในการตดัสินใจแก้ปัญหาการประเมินและการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ได้
อยา่งถกูต้อง 

2. ช่วยให้เราส ารวจความสมเหตสุมผลของข้อมูลท่ีปรากฏและไม่ด่วนสรุปตาม
อารมณ์ความรู้สกึหรืออคต ิแตสื่บค้นตามหลกัเหตผุลและข้อมลูท่ีเป็นจริง 

3. ช่วยให้เราไม่ด่วนสรุปสิ่งใดง่าย ๆ แต่ส่ือสารความเป็นจริง ขณะเดียวกันจะ
ช่วยให้เราไม่หลงเช่ือข้ออ้างท่ีเกิดจากตวัอย่างเพียงตวัอย่างเดียว แต่เพียงพิจารณาเหตุผลและ
ปัจจยัเฉพาะในแตล่ะกรณีได้ 

4. ช่วยในการพิจารณาสาระส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีถกูบิดเบือนไปจากความประทบัใจใน
ครัง้แรกท าให้เรามองอยา่งครบถ้วนในแง่มมุอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ 

5. ช่วยพัฒนาความเป็นคนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของสิ่งท่ีปรากฏ 
พิจารณาความสมเหตสุมผลของสิ่งท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีจะตดัสินสรุปสิ่งใดลงไป 

6. ช่วยให้เราหาเหตุผลท่ีสมเหตสุมผลให้กับสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง ณ เวลานัน้ โดยไม่
พึง่พิงอคตท่ีิก่อตวัอยูใ่นความทรงจ า ท าให้เราสามารถประเมินสิ่งตา่ง ๆ ได้อยา่งสมจริงสมจงั 

7. ช่วยประมาณความน่าจะเป็น โดยสามารถใช้ข้อมูลพืน้ฐานท่ีเรามีวิเคราะห์
ร่วมกับปัจจัยอ่ืน ๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานัน้ อันจะช่วยเราคาดการณ์ความน่าจะเป็นไปได้
สมเหตสุมผลมากกวา่ 

จากการศึกษาความส าคญัของการคิดวิเคราะห์ สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ช่วยใน
การส่งเสริมความฉลาดทางสตปัิญญาของมนษุย์ ชว่ยให้มนษุย์รู้จกัวิเคราะห์จ าแนก แยกแยะ การ
จดัหมวดหมู่ การเช่ือมโยง ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริง ความเป็นมา เหตุและผลของสิ่งต่าง ๆ ท าให้
บุคคลไม่ด่วนสรุปสิ่งใดง่าย ๆ รวมทัง้ช่วยในการประเมินและตัดสินใจ การน าไปใช้ ตลอดจน
คาดการณ์สิ่งท่ีเกิดขึน้ในอนาคตได้อยา่งสมเหตสุม 
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2.3 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 
องค์ประกอบของการคดิวิเคราะห์ ได้มีผู้กลา่วไว้ ดงันี ้

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (วรรณภา โคตรพันธ์ (2552). 
2552: 49; อ้างอิงจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ฐาน. 2549)  กล่าวว่า 
องค์ประกอบของการคดิวิเคราะห์ ประกอบด้วย  

1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตผุลแก่สิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์ เพ่ือแปล
ความของสิ่งนัน้ขึน้อยูก่บัความรู้ ประสบการณ์เดมิและคา่นิยม 

2. การมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองท่ีวิเคราะห์ 
3. การช่างสงัเกต สงสยั ช่างถาม ขอบเขตของการถามท่ีเก่ียวกบัการคิดเชิง

วิเคราะห์จะยึดหลัก 5 W 1H ประกอบด้วย What (อะไร) Where (ท่ีไหน)  When (เม่ือไร)  Why 
(ท าไม)  Who (ใคร)  และHow (อยา่งไร) 

4. การหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล ค้นหาค าตอบได้วา่อะไรเป็นสาเหตใุนเร่ือง
นัน้เช่ือมโยงกับสิ่งนัน้ได้อย่างไร เร่ืองนีใ้ครเก่ียวข้องเม่ือเกิดเร่ืองนีส้่งผลกระทบอย่างไร มี
องค์ประกอบอะไรบ้างท่ีน าไปสู่สิ่งนัน้ มีวิธีการ ขัน้ตอนของการท าให้เกิดสิ่งนีอ้ย่างไร มีแนวทาง
แก้ไขได้อยา่งไรบ้าง ถ้าท าเชน่นีจ้ะเกิดอะไรขึน้ในอนาคต 

เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2553: 26-30) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิด
เชิงวิเคราะห์ ไว้ดงันี ้

1. ความสามรถในการตีความ เราไม่สามารถวิเคราะห์สิ่งตา่งๆ ได้ หากไมเ่ร่ิม
เข้าใจข้อมลูท่ีปรากฏ เร่ิมแรกเราจึงจ าเป็นต้องพิจารณาข้อมลูท่ีได้รับว่าเป็นอะไรด้วยการตีความ 
การตีความ หมาย เพ่ือแปลความหมายท่ีไมป่รากฏโดยตรงของสิ่งนัน้ เป็นการสร้างความเข้าใจตอ่
สิ่งท่ีต้อง การวิเคราะห์ โดยสิ่งนัน้ไม่ต้องปรากฏโดยตรง คือตวัข้อมลูไม่ได้บอกโดยตรงแตเ่ป็นการ
สร้างความ เข้าใจท่ีเกินกวา่สิ่งท่ีปรากฏ อนัเป็นการสร้างความเข้าใจบนพืน้ฐานของสิ่งท่ีปรากฏใน
ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ เกณฑ์ท่ีแต่ละคนใช้เป็นมาตรฐานในการตดัสินย่อมแตกต่างกันไปตาม
ประสบการณ์ และคา่นิยมของแตล่ะบคุคล 

2. ความ รู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีวิ เคราะห์  เราจะคิดวิ เคราะห์ได้ ดีนั น้
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานในเร่ืองนัน้ๆ เพราะความรู้จะช่วยในการก าหนดขอบเขต
การวิเคราะห์แจกแจงและจ าแนกได้ว่าเร่ืองนัน้เก่ียวข้องกบัอะไร มีองค์ประกอบย่อยๆ อะไรบ้าง ก่ี
หมวด 
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3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัย  และช่างถาม  นักวิ เคราะห์จะต้องมี
องค์ประกอบทัง้สามนีร่้วมกนั คือ ต้องเป็นคนท่ีช่างสงัเกต สามารถค้นพบความผิดปกติท่ามกลาง
สิ่งท่ีดอูย่างผิวเผินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ ต้องเป็นคนท่ีช่างสงสยั เม่ือเห็นความผิดปกติแล้วไม่
ละเลย แตห่ยดุพิจารณาขบคิดไตร่ตรอง และต้องเป็นคนช่างถาม ชอบตัง้ค าถามกบัตวัเองและคน
รอบ ๆ ข้างเก่ียว กับสิ่งท่ีเกิดขึน้ เพ่ือน าไปสู่การคิดเก่ียวกับเร่ืองนัน้ การตัง้ค าถามจะไปสู่การ
สืบค้นความจริงและเกิดความชดัเจนในประเดน็ท่ีต้องการวิเคราะห์ 

4. ความสามรถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล นักวิเคราะห์จะต้องมี
ความสามารถในการใช้เหตผุล จ าแนกแยกแยะได้วา่สิ่งใดเป็นความจริง สิ่งใดเป็นความเท็จสิ่งใดมี
องค์ ประกอบในรายละเอียดเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

ฆนทั ธาตทุอง. (2554: 327)   ได้เสนอองค์ประกอบท่ีส าคญัของการสอนคิดเชิง
วิเคราะห์ ซึง่มี 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. ความรู้ความเข้าใจ โดยการก าหนดขอบเขตของการคิดวิเคราะห์ 
2. การสังเกต สงสัยและถาม เพ่ือพบความผิดปกติ โดยไม่ละเลยสิ่งต่างๆ

และเม่ือได้ข้อมลูแล้วต้องคดิตอ่ 
3. ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุโดยพิจารณาเก่ียวกบัสิ่งตอ่ไปนี ้

3.1 หาสาเหต ุ
3.2 มีการเช่ือมโยง 
3.3 มีใครเก่ียวข้องบ้าง 
3.4 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 
3.5 องค์ประกอบตา่งๆ 
3.6 วิธีการและขัน้ตอน 
3.7 แนวทาง 
3.8 คาดการณ์อนาคต 
3.9 การตีความ 

จากการศึกษาองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์มี
องค์ประกอบย่อย ๆ หรือองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 องค์ประกอบคือ สิ่งท่ีก าหนดให้หรือสิ่งท่ีจะ
วิเคราะห์ หลกัการหรือกฎเกณฑ์ และการค้นหาความจริงหรือความส าคญั ดงันัน้บคุคลท่ีจะมีการ
คิดวิเคราะห์ท่ีดี ต้องมีทกัษะความสามารถในการตีความ มีความรู้ในการวิเคราะห์ ช่างสงสยั ช่าง
สงัเกต รวมทัง้การหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล 
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2.4 แนวทางการจัดเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ชาติ  แจ่มนุช. (2545: 54-55) กล่าวถึง ขัน้ตอนการสอนให้ผู้ เรียน เกิดการคิด

วิเคราะห์ไว้เป็นขัน้ตอน ดงันี ้ก าหนดสิ่งส าเร็จรูปสิ่งหนึ่งขึน้มาเป็นตวัต้นเร่ือง เช่น ดิน น า้ โคลน 
กลอนบทหนึ่ง รูปภาพ บทความ เหตกุารณ์ต่าง ๆก าหนดค าถามหรือปัญหาเพ่ือค้นหาความจริง
หรือความส าคญัตา่ง ๆ เชน่ ภาพนี ้หรือกราฟนีต้้องการส่ือหรือบอกอะไรท่ีส าคญัท่ีสดุ 

1.พินิจพิเคราะห์แยกแยะกระจายสิ่งท่ีก าหนดให้ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ 
2.ค้นหาความจริงหรือความส าคญัท่ีก าหนด 
3.สรุปเป็นค าตอบ หรือตอบปัญหานัน้ ๆ 

เบเยอร์. (K. Beyer Barry.  1985: 279-303) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ในการเรียนการสอน ได้ดงันี ้

1. แนะน าทกัษะท่ีฝึก 
2. นกัเรียนทบทวนกระบวนการค้น ทกัษะ กฎ และความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะท่ี

จะฝึก 
3. นกัเรียนใช้ทกัษะเพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายท่ีก าหนด 
4. นกัเรียนทบทวนสิ่งท่ีคดิหรือสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสมองขณะท่ีท ากิจกรรม 

สุคนธ์  สินธพานนท์; และคนอ่ืน ๆ (2551: 22)  ได้เสนอแนวทางการจดักิจกรรมให้
นกัเรียนมีทกัษะการคดิ ไว้ดงันี ้

1. การสร้างแรงจงูใจให้แก่นกัเรียนโดยการจดับรรยากาศในห้องเรียนให้พร้อมท่ี
จะเรียนรู้และเอือ้ตอ่การคดิ ใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีโน้มน้าวจิตใจ 

2. ในการจดัการเรียนรู้ทุกกิจกรรม ครูควรมีบทบาทในการปลุกเร้าและเสริมแรง
ให้นกัเรียนได้ค้นพบค าตอบและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง รู้จกัการท างานกลุม่ 

3.ในการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ควรแทรกให้นกัเรียนได้ฝึกคดิ 
4. ควรใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน วิธีการจดัการเรียนรู้หลากหลายวิธี เพราะแต่

ละวิธีนัน้จะสง่เสริมกระบวนการคดิของนกัเรียนอย่างหลากหลายแตกตา่งกนัไป 
5. การใช้แหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นท่ีเสาะแสวงหา

ความรู้ และการฝึกการคิดการค้นหาค าตอบตา่ง ๆ การค้นพบสิ่งต่าง ๆ ท่ีเป็นข้อมลูในเร่ืองท่ีเรียน
อยา่งหลากหลายจะได้ฝึกนกัเรียนให้ได้รู้จกัแยกข้อมลูท่ีเป็นจริงหรือเท็จ 

6. ครูต้องฝึกกระตุ้นให้นกัเรียนได้รู้จกัคิดในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทุกคนได้คิดอย่าง
เป็นอิสระโดยไมต้่องเกรงวา่จะเข้ากบัความคิดของคนอ่ืนหรือไม่ 
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7. ครูก าหนดขัน้ตอนของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้ชดัเจนว่าควรมีก่ีขัน้ความคิด
วิเคราะห์อยู่ในขัน้ตอนใดของการเรียนรู้ โดยกิจกรรมท่ีนกัเรียนคิดนัน้ ต้องใช้เนือ้หาความรู้ท่ีมีอยู่
แล้วเป็นพืน้ฐาน 

8. ในการแบ่งกลุ่มนกัเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม จ านวนสมาชิกในกลุ่มควรไม่มีมาก
จนเกินไปอาจจะประมาณ 5 - 7 คน ตามความเหมาะสม โดยทุกคนในกลุ่มจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ี
ตามก าหนด 

9. การวดัประเมินผล ครูควรมีการประเมินผลการฝึกทกัษะการคดิ เพ่ือตรวจสอบ
นกัเรียนว่ามีพฒันาการด้านการคิด ตามจดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้เพียงใด โดยควรใช้วิธีการวดัและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย 

จากการศึกษาแนวความคิดของนักวิชาการต่างๆสามารถสรุปแนวทางการจัด
กิจกรรมเพ่ือพฒันาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ โดยเร่ิมจากการจดับรรยากาศในห้องเรียนให้
เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีอย่างหลากหลาย รวมทัง้ให้
นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ การเสนอเหตกุารณ์ สถานการณ์ หรือเร่ืองราว
ท่ีกระตุ้นให้เกิดการคิด เน้นการฝึกคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล โดยครูมี
บทบาทส าคญัในการเร้าความสนใจและเสริมแรงให้กบันกัเรียน 

 
2.5 การวัดและการประเมินผลการคิดวิเคราะห์ 

ล้วน  สายยศ ; และ อังคณา สายยศ (2543: 149-154)   อธิบายว่าการวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม คือ การวดัความสามารถในการแยกแยะ
ส่วนย่อย ๆ ของเหตกุารณ์ เร่ืองราวหรือเน้นเนือ้หาส่วนตา่ง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจดุมุ่งหมาย
หรือประสงค์สิ่งใดนอกจากนัน้ยงัมีส่วนย่อย ๆ ท่ีส าคญันัน้แตล่ะเหตกุารณ์เก่ียวพนักนัอยา่งไรบ้าง 
และเก่ียวพันโดยอาศยัหลกัการใด จะเห็นว่าสมรรถภาพด้านวิเคราะห์จะเต็มไปด้วยการหาเหตุ
และผลมาเก่ียวข้องกันเสมอ การวิเคราะห์จึงต้องอาศยัพฤติกรรมด้านความทรงจ า ความเข้าใจ 
และด้านการน าไปใช้มาประกอบการพิจารณา การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบ่งแยก
ออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. การวิเคราะห์ความส าคญั เป็นการวิเคราะห์ว่าสิ่งท่ีอยู่นัน้อะไรส าคัญ หรือ
จ าเป็นท่ีมีบทบาทท่ีสุด ตัวไหนเป็นเหตุ ตัวไหนเป็นผล เหตุผลใดถูกต้องและเหมาะสมท่ีสุด 
ตวัอยา่งค าถาม เชน่ ศีลห้าข้อใดส าคญัท่ีสดุ 
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2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการหาความสัมพันธ์หรือความเก่ียวข้อง
สว่นยอ่ยในปรากฏการณ์หรือเนือ้หานัน้ เพ่ือน ามาอปุมา อปุไมย หรือค้นหาว่าแตล่ะเหตกุารณ์นัน้
มีความส าคญัอะไรท่ีเก่ียวพนักนั ตวัอยา่งค าถาม เชน่ เหตใุดแสงจงึเร็วกวา่เสียง 

3. การวิเคราะห์หลักการ เป็นความสามารถท่ีจะจบัเค้าเง่ือนของเร่ืองราวนัน้ว่า
ยึดหลกัการใด มีเทคนิคหรือยึดปรัชญาใด อาศยัหลกัการใดเป็นส่ือสารสมัพันธ์เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ ตวัอยา่งค าถาม เชน่ รถยนต์วิ่งได้โดยอาศยัหลกัการใด 

ชวาล  แพรัตนกุล. (2552: 171-180)  กล่าวว่า ค าถามประเภทวิเคราะห์ ไม่
เหมือนกับค าถามประเภทวดัความจ า ความเข้าใจ หรือการน าไปใช้ โจทย์วดัความทรงจ า มุ่งวดั
สมรรถภาพด้านการระลกึออกของเนือ้เร่ืองเป็นส าคญั โจทย์ความเข้าใจ เน้นถึงการจบัความหมาย
ของท้องเร่ือง โจทย์การน าไปใช้ เน้นถึงความสามารถในการเลือกหลกัวิชาท่ีเหมาะสมไปแก้ปัญหา 
ส่วนการวิเคราะห์มุ่งถามผู้ เรียนให้มองทะลุไปถึงธาตแุท้ หรือต้นก าเนิดของเนือ้เร่ือง ซึ่งเป็นการ
แน่นอนว่าจะต้องคิดลึกซึง้มากกว่าสามประเภทแรกเป็นอันมาก สมรรถภาพสมองในการคิด
วิเคราะห์อยู่กึ่งกลางระหว่างระหว่างความเข้าใจและการประเมินคา่ และจดัว่าเป็นคณุสมบตัิท่ีมี
ประโยชน์โดยตรงตอ่ชีวิตมนษุย์ และตอ่การศกึษาเลา่เรียนทกุสาขาวิชา 

 ค าถามด้วยการวิเคราะห์นี มี้  3 ประการ คือ 1) ให้วิ เคราะห์หาความส าคัญ 
(Analysis of elements)  2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationship) และ 3) วิเคราะห์
หาหลักการ (Analysis of organizational principles) โดยแต่ละประเภท ๆ อาจสร้างค าถามได้
หลายลกัษณะ 

ค าถามว่าด้วยการวิเคราะห์ความส าคญั ได้แก่โจทย์ท่ีถามให้นักเรียนค้นหาเนือ้แท้ 
หรือหามลูเหต ุต้นก าเนิด สาเหต ุผลลพัธ์ และความส าคญัทัง้ปวงของเร่ืองราวต่าง ๆ เช่น ถามให้
วิเคราะห์ว่าข้อความนัน้มีใจความทัง้ท่ีกล่าวไว้อย่างประจกัษ์แจ้ง และท่ีกล่าวไว้อย่างเปรียบเปรย 
หรืออย่างเป็นเลศนัยอะไรบ้าง ถามให้นักเรียนชีว้่า ความตอนใดเป็นเพียงค าอนุมานหรือ
สมมติฐาน ตอนใดเป็นค าสรุปผล หรือเป็นค าอ้างอิงสนับสนุน สิ่งใดเป็นของแท้หรือของเทียม 
ข้อความนัน้มีวตัถุประสงค์ หรือความมุ่งหมายส าคญัตรงไหน และข้อสรุปนัน้ ๆ มีอะไรสนบัสนุน 
เป็นต้น 

ค าถามวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ได้แก่ ค าถามท่ีจะให้ผู้ เรียนค้นหาค าว่า ความส าคญั
ย่อย ๆ ของเร่ืองราวนัน้ ต่างติดต่อเก่ียวพันกันอย่างไร แต่ละตอนพาดพิงกับท้องเร่ืองทัง้หมด
อย่างไร ความเห็นหรือเนือ้ความทัง้หมดตัง้แต่ต้นจนจบยึดทฤษฎีหรือสมมติฐานอะไรเป็นหลัก 
และแต่ละตอนนัน้ ๆ สอดคล้องหรือเป็นผล (Cause and effect) และผลท่ีจะกล่าวอ้างนัน้ 
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เหมาะสมกนัหรือไม่การถามวิเคราะห์หลกัการในการอ่านหรือศึกษาเร่ืองราวใด ๆ นัน้ ต้องการให้
ผู้ เรียนจบัเร่ืองให้ได้ว่า เร่ืองนัน้ยึดหลกัการใด ใช้เทคนิคหรือหลกัวิชาใด มีระเบียบวิธีในการเรียบ
เรียงและมีเค้าโครงสร้างอย่างไร การวิเคราะห์หลกัการมุ่งหมายให้ผู้ เรียนค้นหากฎเกณฑ์ท่ีกล่าวไว้
อย่างชดัเจน และท่ีกล่าวไว้อย่างมีเลศนยัด้วย ผู้ ท่ีจะวิเคราะห์หลกัการได้นัน้ ต้องเป็นผู้ ท่ีสามารถ
วิเคราะห์ทัง้ความส าคญั และความสมัพนัธ์มาก่อนแล้วทัง้สองประการ จึงจะวิเคราะห์หลกัการได้
ส าเร็จ 

จาการศกึษาเร่ืองการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลมู สรุป
ได้ว่า การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต้องวดัให้ครอบคลมุลกัษณะการคิดวิเคราะห์ทัง้ 3 
ลกัษณะ คือ การวิเคราะห์ความส าคญั  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์หลกัการ  

 
2.6 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ 

จุฬารัตน์  ต่อหิรัญพฤกษ์. (2551: 79) กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า 
การคดิวิเคราะห์ เป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีมีคณุคา่ของมนษุย์ เป็นความคิดท่ีเต็มไปด้วยสาระ
มีคณุภาพ โดยแสดงออกมาในลกัษณะการใช้เหตผุลและการตดัสินสิ่งต่าง ๆ ด้วยความสมบูรณ์
พร้อมเพียงทาง ด้านสติปัญญา การคิดวิเคราะห์จึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่ง ส าหรับการสร้าง
ความเจริญทัง้แก่บคุคลและวิทยาการตา่งๆ ในทกุๆ สาขา 

คงฤทธ์ิ  นนัทบตุร. (2552: 25)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้ดงันีคื้อ 
การคิดวิเคราะห์เป็นการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถด้านเหตุผลการคิด รู้จักใช้เหตุผลเชิง
วิเคราะห์ มีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการทางสมองของผู้ เรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ ถ้าผู้ เรียนมี
วิธีคิดอย่างเป็นระบบท่ีความใคร่ควร ไตร่ตรอง แยกแยะแจกแจงเป็นส่วน จะท าให้ผู้ เรียนได้
พิจารณาสารจากการฟังหรือการอ่านประเมินคา่แล้วสรุปเลือกเฟ้นไปสู่การตดัสินใจแก้ปัญหาได้
อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

ทิศนา  แขมมณี. (2552: 23-28)  กล่าวถึงคณุคา่และประโยชน์ของคณุสมบตัภิายใน
ของมนษุย์ท่ีเอือ้อ านวยตอ่การคิดให้เกิดการคิด ดงันี ้

1. ใจกว้างและเป็นธรรม 
2. กระตือรือร้น ใฝ่เรียน 
3. ชา่งวิเคราะห์และผสมผสาน 
4. ขยนัตอ่สู้และอดทน 
5. มัน่ใจในตนเอง มัน่คงในอารมณ์ 
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6. นา่รัก นา่คบ 
7. มีอารมณ์ขนั 
8. กล้าคดิกล้าแสดงออก 
9. ชา่งวิเคราะห์ ชอบจดัระบบ 
10. ชอบคดิ ไมย่อมแพ้ง่าย 

วิทวัส  อินทมานนท์ (2554: 65) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์เป็น
ประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1. การคิดวิเคราะห์ช่วยให้เรารู้จักข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบือ้งหลงัของสิ่งท่ีเกิดขึน้ 
ความรู้ท่ีได้น าไปใช้ในการตดัสินแก้ปัญหาและการประเมินและการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่าง
ถกูต้อง 

2. การคดิวิเคราะห์ช่วยให้เราส ารวจความสมเหตสุมผลของข้อมลูท่ีปรากฏการณ์
และไมด่ว่นสรุปตามอารมณ์ ความรู้สกึหรืออคต ิแตสื่บค้นตามหลกัเหตผุลของข้อมลูท่ีเป็นจริง 

3. การคิดวิเคราะห์สามารถช่วยให้ข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการวิเคราะห์
ร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ซึง่จะชว่ยให้เราคาดการณ์ความนา่จะเป็นอยา่งสมเหตสุมผล 

จากการศึกษาแนวคิดประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์มี
ประโยชน์ ในการสง่เสริมความฉลาดทางสตปัิญญา มีความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง พัฒนาคุณลักษณะความมีเหตุผลทักษะการท างานเป็นทีม การประเมินและการ
ตดัสินใจ ไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์ ความรู้สึกอคติ แตสื่บค้นตามหลกัการ เหตผุลและข้อมูลท่ีเป็น
จริง และเป็นแนวคดิพืน้ฐานท่ีส าคญัในการคิดในมิตอ่ืิน ๆ 

 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
งานวิจัยต่างประเทศ 

ไซทิน   (Cetin Filiz.  2013: 180-183) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียน รู้ห้องเรียน
ประชาธิปไตยต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ของนักเรียน โดยได้ท าการศึกษา
นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 60 คน ท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยีทาง
การศึกษา มหาวิทยาลยักาซิ (Gazi university) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง จดัการ
เรียนรู้ห้องเรียนประชาธิปไตย และกลุ่มควบคุมจัดการเรียนรู้แบบดัง้เดิม เคร่ืองมือในการเก็บ
ข้อมูลคือ แบบวัดความ สามารถในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ห้องเรียนประชาธิปไตย มีระดบัคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์เพิ่มสงูขึน้ 
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รีด   (Reed J.H.  1999: 3220-A) ได้ ศึ กษ าผลแบบจ าลองความคิ ดอย่ า ง มี
วิจารณญาณต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในการวิเคราะห์เอกสารจากแหล่งต่างๆ 
รวมทัง้แปลความ หมาย การใช้เหตุผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการศึกษาวิชา
ประวตัศิาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่   

1. ความสามารถในการคิดเชิงประวัติศาสตร์ของนักศึกษาและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณพฒันาได้ดีขึน้ภายใน 1 ภาคการศกึษา 

2.ความรู้ในเร่ืองประวตัิศาสตร์ จะพฒันาดีขึน้เม่ือได้มีการฝึกฝนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

3. เพศ และวยัไมมี่บทบาทส าคญัใดๆในการพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
เวิสฮา  (Weshah. Hani A 2012: 262-269) ได้ศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานตอ่การพฒันาความสามารถในการสะท้อนความคดิ โดยท าการทดลองกบันกัเรียน
ในระดบัเกรด 10 ของโรงเรียนจอร์แดน โดยใช้กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยจ านวน 70 คน โดยแบ่ง
นกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองจ านวน 36 คน และกลุ่มควบคมุจ านวน 34 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสะท้อนความคิด ผลการวิจยัพบว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานชว่ยพฒันาความสามารถในการสะท้อนความคดิเห็นของนกัเรียน 

ลัมพ์คิน  (Lumpkin Cunthia Rolen.  1991: 3694-A) ได้ศึกษาผลการสอนทักษะ
การคิดวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในเนือ้หา วิชาสงัคมศกึษาของนกัเรียน
ระดบั 5 – 6 ผลการวิจยัพบว่า เม่ือได้สอนทกัษะการคิดวิเคราะห์แล้ว นกัเรียนระดบั 5-6 มีความ
สามรถด้านการวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน นักเรียนระดับ 5 ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคงทนในเนือ้หาวิชาสังคมศึกษาไม่แตกต่างกัน ส าหรับนักเรียน
ระดบั 6 ท่ีเป็นกลุม่ทดลอง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในเนือ้หาวิชาสงัคมศกึษาสงู
กวา่กลุม่ควบคมุ 

นโรซิ  (Norouzi Minoo.  2012: 909-914)  ได้ศึกษาผลการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ของนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยท าการศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัศึกษาจ านวน 60 คน ท่ีมีอายุระว่าง 21 – 28 ปี ของสถาบนัภาษา
ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่  แบบสอบถามวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
การเรียนรู้ด้วยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีว่ามีประโยชน์ตอ่การปรับปรุงการเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์เพศชายแตกต่างจากเพศหญิงอย่างไม่มีนยัส าคญั
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ทางสถิติ และหลงัการศกึษาวิจยัพบว่านกัศกึษามีการปรับปรุงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
งานวิจัยในประเทศ 

มโนทย์  ชูพรหม (2554: 107-117)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การคิดวิเคราะห์และความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลกึร่วมกบัเทคนิคการใช้ผงักราฟิก พบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดั 
การเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนแบบตกผลกึร่วมกบัเทคนิคผงักราฟิกมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทกัษะการคดิวิเคราะห์สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานของการศกึษาขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน และ
การเรียนรู้โดยรูปแบบตกผลึกร่วมกับเทคนิคการใช้ผงักราฟิกท าให้นกัเรียนมีความคงทนในการ
เรียนรู้นานขึน้ 

รัชฎา  ยศบตุร (2554: 123-137) ได้ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษาและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัยและรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสอบท่ีใช้กระบวนการกลุ่ม พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัยและรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้สืบสอบท่ีใช้กระบวนการกลุม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ลกัษณาวดี  คชเศียร (2554: 62-66)  ได้ศกึษาการพฒันาแผนการจดัการจดักิจกรรม
โดยใช้เทคนิคการตัง้ค าถามสาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม เพ่ือ
พฒันาการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึง้ จงัหวดัเชียงราย ผล
การศึกษาพบว่า แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการตัง้ค าถามสาระหน้าท่ีพลเมือง และการ
ด าเนินชีวิตในสงัคม สามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห์ในการจดัการเรียนรู้
สาระหน้าท่ีพลเมือง และการด าเนินชีวิตในสงัคมได้ 

วิทวัส  อินทมานนท์ (2554: 106-115) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคผังกราฟิกกับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผัง
กราฟิกท าให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูง
กวา่เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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สมกมล  กาญจนพิบูลย์ (2555: 102-112)  ได้ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคม
ศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3 โดยการสอนตาม
แนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนแบบสอบสวนสืบสวนเป็นกลุ่ม พบว่า  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สงัคมศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่มสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

วิจิตรา นพรัตน์  (2559: 114-115) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์รายวิชา
ประวตัิศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับผังกราฟิก ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกบัผงักราฟิก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากการศกึษางานวิจยัทัง้ของในประเทศและตา่งประเทศสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์
เป็นกระกระบวนการคดิและพฒันาการตดัสินใจอยา่งรอบคอบและต้องฝึกฝนอยูเ่สมอ การพฒันา
ทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถท าได้ทุกระดับชัน้ โดยการกระตุ้ นนักเรียนด้วยรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม ให้นักเรียน ร่วมกันคิดเพ่ือ
แก้ปัญหาร่วมกัน ครูผู้ สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน ส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความสามารถในการจ าแนก จดัหมวดหมู่ สรุปอ้างอิง ประยกุต์และคาดการณ์ได้ ท าให้
ผู้ เรียนมีพืน้ฐานในการเรียนรู้ท่ีดี และปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมแห่งสงัคมโลกาภิวฒัน์ 

 
3.เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทักษะการท างานเป็นทีม 

3.1 ความหมายของทักษะการท างานเป็นทีม 
การด าเนินงานของสถานศึกษาจะบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้

ทีมงานมีความส าคญัเป็นอย่างมาก หากทุกคนในสถานศึกษามีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจใน
การปฏิบตัิงานย่อมท าให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  ดงันัน้ผู้บริหารจึงต้องสร้าง
ทีมงานขึน้ในสถานศึกษา และกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน  จึงมี
ผู้ให้ความหมายของทีมงานไว้ดงันี ้

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2545: 151) ได้กล่าวว่าการท างานเป็นทีม  หมายถึงการท่ี
บุคคลหลาย ๆ คนมารับผิดชอบงานร่วมกันเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกันซึ่งบุคคลแต่ละคนล้วน
แตมี่พืน้ฐาน แนวความคิด ทศันะคติและประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนั เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้ในทีมงาน
จะช่วยในการตดัสินในการแก้ปัญหานัน้ เพ่ือให้องค์กรบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีตัง้ไว้ตัง้แต่แรก ซึ่ง
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สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545: 352)  ได้ให้ความหมายของการท างานเป็นทีม 
หมายถึง การท างานของกลุ่มบุคคลเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันในภารกิจท่ีเก่ียวข้อง เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัธีระ รุญเจริญ (2548: 136) ให้ความหมายการท างานเป็นทีม หมายถึง การท่ีบคุคล
หลายคนมาท างานด้วยกนั เพ่ือบรรลเุปา้หมายเดียวกนั ทกุคนในทีมมีใจตรงกนั ท างานร่วมกนัให้
เต็มท่ีสุดฝีมือ ประสานงานกนัอย่างดี เพ่ือแก้ปัญหาตา่งๆให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ รวมถึง จินต
จินตนา บุญบงการ (2549: 1) ได้ให้ความหมายของค าว่า ทีม (Team ) ว่า กลุ่มคนท่ีมีเป้าหมาย 
ถึงแม้จะมีความแตกต่างกนั แตมี่เปา้หมายเดียวกนั แตมี่ความสามารถ มีพรสวรรค์ประสบการณ์ 
ท่ีแตกตา่งกนั 

ตาราง 3 แสดงการสงัเคราะห์ทกัษะการท างานเป็นทีม 

ทกัษะการท างานเป็นทีม 
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1. บคุคลหลายๆ คนท างานรับผิดชอบร่วมกนั     4 
2. เป็นการท างานเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์เดียวกนั     4 
3. มีแนวคิด ทศันคติ และประสบการณ์แตกตา่งกนัแตมี่
เป้าหมายเหมือนกนั 

 -   3 

4. สมาชิกทกุคนร่วมกนัแก้ปัญหาและตดัสินใจ     4 

 
จากตารางสังเคราะห์ทักษะการท างานเป็นทีม ของนักวิชาการกล่าวถึงทักษะการ

ท างานเป็นทีมว่า บุคคลหลายๆ คนท างานรับผิดชอบร่วมกันสอดคล้องกัน 4 แนวคิด  เป็นการ
ท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันสอดคล้องกัน 4 แนวคิด มีแนวคิด ทัศนคติ และ
ประสบการณ์แตกต่างกนัแตมี่เป้าหมายเหมือนกัน 3 แนวคิด สมาชิกทกุคนร่วมกนัแก้ปัญหาและ
ตดัใจ 4 แนวคดิ 
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ดงันัน้ จากการสังเคราะห์ทักษะการท างานเป็นทีม สรุปได้ว่า การท างานเป็นทีม  
หมายถึง การท างานท่ีมีบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไป หรือหลายคน มาท างานร่วมกนั มีการแลกเปล่ียน 
ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา โดยมีขัน้ตอนการท างาน ตัง้แต่การวางแผนการ
ปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุงตรวจสอบ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ท าให้นกัเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ประสานงาน  ช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
3.2 ความส าคัญและประโยชน์ของการท างานเป็นทีม 

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ (2557: ออนไลน์)  การศกึษาในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นการ
ฝึกทกัษะให้แก่นกัเรียนมากกว่าการมอบความรู้ทกัษะส าคญัมี  3 ประการคือ ทกัษะเรียนรู้ ทกัษะ
ชีวิต และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนท่ีมีความสามารถในศตวรรษใหม่คือนักเรียนท่ีมี
ทักษะสามประการนีดี้ ส่วนเร่ืองความรู้ใครอยากรู้อะไรหรือจ าเป็นต้องรู้อะไรไปหาเอาข้างหน้า
ล าพงัทกัษะการเรียนรู้และทกัษะการใช้ชีวิตสามารถพฒันาไปพร้อมกนัได้ในโรงเรียนการศึกษาท่ี
เป็นอยู่ทุกวันนีแ้ยกการเรียนหนังสือและการใช้ชีวิตออกจากกัน บ้างเรียน เก่งแต่ใช้ชีวิตไม่เป็น 
ส่วนใหญ่เรียนก็ไม่เก่งใช้ชีวิตก็ไม่เป็น  เราจึงได้เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเต็ม บ้านเต็มเมือง
มิหน าซ า้ผลสมัฤทธ์ิการศึกษาก็ต ่าเกือบสุดเกือบทุกส านกัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นการ
เรียนรู้ ไม่ใช่การเรียนหนังสือ สองอย่างนีไ้ม่เหมือนกัน การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการท างานเป็นทีม 
(Collaboration) การท างานเป็นทีมก็เป็นทักษะ ลองขึน้ช่ือว่าทักษะก็ต้องฝึก มิใช่ปล่อยไปตาม
ยถากรรม โรงเรียนท่ีดี ครูท่ีดี โดยเฉพาะส าหรับชัน้เด็กเล็ก การออกแบบกิจกรรมหรือบทเรียนให้
เดก็เล็กได้ท างานเป็นทีมในทกุวนัจงึเป็นเร่ืองส าคญัมาก อาจจะเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสดุ 

ส าหรับการปฏิวตักิารศกึษา การท างานเป็นทีมมิใชก่ารแบง่กลุม่ท ารายงานสง่ครูหรือ
การแบ่งกลุ่มไปทัศนศึกษา การท างานเป็นทีมหมายถึงการแบ่งกลุ่มเรียนรู้ด้วยการกระท า  ค า
ส าคญัคือการกระท าหรือการท างานคือ action กลุ่มท่ีดีจะถกูออกแบบให้เด็กทกุคนซึ่งเป็นสมาชิก
ของกลุ่มได้เรียนรู้ผ่านการกระท าหรือการท างาน  คือ learning by Action หรือ Active Learning 
(AL) บ้างก็เรียกว่าการเรียนรู้ผ่านปัญหาคือ  Problem-based Learning หรือ การเรียนรู้ผ่าน
โครงงานคือ Project-based Learning มกัเรียกยอ่ๆกนัวา่ PBL 

จะเรียกว่าอย่างไรก็ตาม ส าระคือเด็กต้องได้เรียนรู้จากการท างาน  หากเด็กมิได้
เรียนรู้ได้แตค่วามรู้ เช่น แบง่กลุ่มไปท ารายงานมาส่งครู เช่นนีไ้ม่มีประโยชน์ หรือแบง่กลุ่มไปทศัน
ศกึษา แล้วเขียนรายงานมาสง่ครู เชน่นีไ้ด้ประโยชน์น้อย ค าส าคญัท่ีอย่าหลงลืมคือการเรียนรู้ผ่าน
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การท างานในการแบ่งกลุ่มท างานใด  ๆ เด็กทุกคนต้องได้ลงไม้ลงมือกระท าหรือท างาน  ไม่เปิด
โอกาสให้เด็กบางคนอยู่เฉย ๆ ถ้าท าได้และควรท าอย่างยิ่งคือให้มีเด็กทกุประเภทเป็นสมาชิกของ
กลุ่มคือเด็กเรียนเก่ง เด็กเรียนไม่เก่ง เด็กฉลาด เด็กท่ีดูคล้ายจะช้า เด็กท่ีดูคล้ายจะซน (ซึ่งมิได้
แปลวา่เป็นเดก็สมาธิสัน้) เดก็แอลด ีเดก็พิการ เดก็ชาตพินัธุ์และศาสนาตา่ง ๆ ฯลฯ 

 
3.3 แนวความคิดเก่ียวกับการท างานเป็นทีม 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการท างานเป็นทีม  มีผู้ ให้ทัศนะเก่ียวกับแนวคิดการ
ท างานเป็นทีมไว้ ดังนี ้แนวคิดการท างานเป็นทีมจาก  ทฤษฎีการจูงใจของ วิคเตอร์ ( รังสรรค์ 
ประเสริฐศรี. 2545 : 176; อ้างอิงจาก Victor Vroom. ) กล่าวว่า มีข้อสนันิษฐานว่า ความต้องการ
ของมนุษย์เป็นต้นเหตุให้เกิดพฤติกรรมและความเข้มข้นของแรงจูงใจขึน้อยู่กับระดับความ
ปรารถนาพฤติกรรมทฤษฎีนีเ้ช่ือว่าแรงจูงใจของพนกังานจะมีมากขึน้เม่ือเขาเห็นผลลพัธ์ท่ีสูงขึน้  
และแนวคิดของความคาดหวงั (Expectancy theory) หมายถึง การท่ีบคุคล ได้รับการกระตุ้นจาก
ภายใน ให้แสดงพฤติกรรม กล่าวคือ เป็นอิทธิพลภายในบคุคลซึง่เป็นแรงผลกัดนัให้บคุคลใช้ความ
พยายามในการท างาน โดยเป็นสิ่งเร้าให้บคุคลเกิดความคิดริเร่ิม ควบคมุรักษาพฤติกรรมและการ
กระท าของตนเองได้ 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ  (2545: 9) ให้ทัศนะเก่ียวกับ แนวคิดการท างาน
เป็นทีม ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีต้องอยู่ ร่วมกัน เป็นสังคมซึ่งต้องพึ่งพาช่วยเหลือกัน  เพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิต และท างานตา่ง ๆ ได้ประสบผลส าเร็จ ธรรมชาตขิองมนษุย์ก่อให้เกิดการท างาน
ร่วมกนัและการท างานให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพนัน้ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจด้วย
ความเต็มใจมีความไว้วางใจตอ่กนั และต้องค านึงถึงความพึงพอใจของผู้ ร่วมงานเป็นส าคญัด้วย 
จงึได้มีแนวทางการสร้างทีมงานขึน้มาเพ่ือให้บคุคลท างานร่วมกนัได้เป็นอยา่งดี  ตามแนวคิด ด้าน
ความพงึพอใจ ท่ีเป็นแรงเสริมให้มนษุย์ร่วมกนัท างาน 

บาร์ ( ยงยุทธ เกษสาคร. 2547:147;อ้างอิงจาก Barnrd. 1970 ) ได้กล่าวถึง แนวคิด
ในการจูงใจผู้ ใต้บงัคบับญัชา ซึ่งหน่วยงานหรือผู้บริหารในหน่วยงานจะใช้เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิด
ความพงึพอใจการท างานเป็นทีมไว้ 8 ประการ คือ 

1. สิ่งจงูใจท่ีเป็นวตัถุ ได้แก่ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายท่ีจะให้แก่ 
ผู้ปฏิบตังิานเป็นการตอบแทน หรือเป็นรางวลัท่ีเขาได้ปฏิบตัใิห้แก่หนว่ยงานเป็นอยา่งดีเสมอมา 

2. สิ่งจงูใจท่ีเป็นโอกาสของแตล่ะบคุคลซึ่งมิใช่วตัถุ เช่น เกียรติยศ ต าแหน่ง การ
ได้สิทธิพิเศษตา่ง ๆ เป็นต้น 
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3. สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา หมายถึง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ขององค์การ 
เชน่ สถานท่ีท างาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของหนว่ยงาน เป็นต้น 

4. ผลประโยชน์ทางอดุมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานท่ีจะสนองความ
ต้องการของบคุคลในด้านความภมูิใจ เชน่ ได้แสดงฝีมือ ชว่ยเหลือผู้ อ่ืน เป็นต้น 

5. ความดึงดูดใจทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร กับผู้ ร่วมงานใน
หน่วยงาน ซึ่งถ้ามีความสมัพนัธ์ท่ีเป็นไปด้วยดี จะท าให้เกิดความผูกพัน และมีความพึงพอใจใน
หนว่ยงาน 

6. การปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล 
หมายถึง การปรับปรุงต าแหน่งให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล  ซึ่งบุคคลแต่ละคนจะมี
ความสามารถแตกตา่งกนั 

7. สภาพการอยู่ร่วมกัน หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคม  หรือ
ความมัน่คงทางสงัคม ซึง่จะท าให้บคุคลผู้นัน้รู้สกึวา่ มีหลกัประกนั มีความมัน่คงในการท างานท่ีดี 

8. มีโอกาสมีส่วนร่วมในงานอย่างกว้างขวาง หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคล
ได้มีส่วนร่วมในการท างาน ในฐานะเป็นบคุคลคนหนึง่ของหน่วยงาน เป็นการแสดงความเทา่เทียม
กนัในหมูผู่้ ร่วมงานซึง่จะชว่ยให้บคุคลผู้นัน้เกิดความรู้สกึของการมีก าลงัใจในการปฏิบตังิาน 

วราภรณ์  ตระกูสฤษดิ์ (2549: 3) กล่าวถึงแนวคิดส าคัญ  ในการท างานเป็นทีม 
เหตผุล เพราะ คนเรามีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน เราควรน าจุดเดน่ จดุดี ของแต่ละบคุคล
ในทีมมาช่วยให้งานท่ีท าบรรลเุปา้หมาย การท างานเป็นส่วน ๆ ย่อมได้ผลดีไม่เท่ากบัการท างานท่ี
ร่วมมือกันและความส าเร็จของการท างานเป็นทีม  ขึน้อยู่กับสมาชิกในทีมเป็นส าคญั  กล่าวถึง
แนวคิดจากการท างานเป็นทีมจากการอภิปรายผลของ เมโย ในการศกึษาท่ี Hawthorne studies 
วา่สามารถสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพสงูได้ ดงันี ้

1. หวัหน้าสนใจในความส าเร็จของการปฏิบตังิานของสมาชิกแตล่ะคน 
2. หวัหน้ามีความภาคภมูิใจในสถิตผิลงานของกลุม่ 
3. หวัหน้าชว่ยให้กลุม่ปฏิบตังิานร่วมกนั และวางเง่ือนไขการท างานเอง 
4. หวัหน้าให้ข้อมลูย้อนกลบัด้านการปฏิบตังิานของกลุม่ด้วยความจริงใจ 
5. กลุ่มภาคภูมิใจในผลงานของกลุ่ม และผลงานนัน้ได้รับการยอมรับและความ

สนใจจากบคุคลภายนอก 
6. กลุม่ไมมี่ความรู้สกึวา่ถกูกดดนั ให้เปล่ียนแปลง 
7. ก่อนมีการเปล่ียนแปลงหรือตดัสินใจจะมีการปรึกษากบักลุม่ก่อน 
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8. กลุม่มีความรู้สกึมัน่ใจและเปิดเผยตอ่กนั 
ดงัแนวคิดของ มาสโลว์ ได้กล่าวถึงการแบ่งความระดับความต้องการออกเป็น  5 

ระดบัโดยพิจารณาจากความต้องการท่ีจ าเป็นของมนษุย์ จากต ่าไปหาสงูสุด ได้แก่ ความต้องการ
ทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการขัน้พืน้ฐานท่ีส าคญัท่ีสดุเพ่ือให้ด ารงชีวิต
อยู่ได้ เช่น ความต้องการปัจจัยส่ี ความต้องการทางเพศ ความต้องการความปลอดภัย (Safety 
Needs) เม่ือได้รับการตอบสนองความต้องการทางร่างกายจนเป็นท่ีพอใจแล้วก็จะเกิดความ
ต้องการความปลอดภัย  เช่น ต้องการได้รับความคุ้ มครอง  ความต้องการทางสังคม  (Social 
Needs)เป็นความต้องการท่ีจะเป็นทัง้ผู้ ให้และผู้ รับจากสังคม  ถ้าไม่ได้รับความพึงพอใจจะเกิด
ความรู้สึกโดดเด่ียว ว้าเหว่ ซึ่งจะสามารถเกิดผลต่อเน่ืองไปถึงการปรับตวัท่ีไม่ดีในสงัคมได้ ความ
ต้องการช่ือเสียง (Esteem Needs) เป็นความต้องการเกียรติยศ ช่ือเสียง การยอมรับนบัถือจากคน
อ่ืนและความต้องการยอมรับนบัถือตนเอง เคารพตนเอง และ ความต้องการความส าเร็จ (Self –
Actualization Needs) เป็นความต้องการพฒันาตนเองตามศกัยภาพสงูสุดได้แสดงออกซึ่งทกัษะ
และความเป็นเลิศในบางสิ่ง ท่ีตนมี และอารมณ์ซึ่งแสดงออกถึงบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์ความ
ต้องการความส าเร็จสูงสุดแห่งตนเป็นกระบวนการท่ีไม่มีท่ีสิน้สุด  ในส่วนแนวคิดของ ดกักลาส 
แมคเกรเกร์ กล่าวว่าการบริหารต้องฝึกปฏิบตัิโดยมองถึงธรรมชาติของมนษุย์ในแนวท่ีตรงกนัข้าม
ในการใช้แรงจูงใจในระดบัท่ีเหมาะสมกบับุคคลซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด  ลิเคิร์ท ท่ีมีการสนบัสนุน
การท างานตามธรรมชาติของมนษุย์ในการให้ใช้กลุ่มในการท างานท าให้เกิดความร่วมมือมากท่ีสดุ
และได้ผลการท างานท่ีดี ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ทัง้ยังเกิดความรักความผูกพันขึน้ในทีมงาน
เพ่ือท่ีจะท างานได้ประสบผลส าเร็จ 

จากแนวคดิ ทฤษฎีการท างานเป็นทีมของบคุคลตา่ง ๆ สามารถสรุปได้วา่ การท างาน
เป็นทีมจะเกิดขึน้จากการสร้างแรงจูงใจของผู้สอน  การสร้างแรงจงูใจหรือความพึงพอใจ ระหว่าง
ผู้ ร่วมงาน ท าให้สามารถท างานบรรลุความส าเร็จได้ โดยอาศยัหลกัธรรมชาติของมนุษย์ ในการ
ท างานร่วมกนัเป็นทีม เอือ้เฟือ้กนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ อยู่ร่วมกนัในด้านทกัษะความสามารถร่วมกนั 
ท าให้การท างานประสบผลส าเร็จได้ 

 
3.4 องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม 

ทิศนา แขมมณี (2556: 14)  ได้กล่าวว่าลักษณะการท างานเป็นทีมประกอบด้วย 6 
ด้านคือ การมีเปา้หมายร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การติดตอ่ส่ือสารกันในกลุ่ม การ
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ร่วมมือประสานงานกนัในกลุ่ม การตดัสินใจร่วมกนั และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน มีรายละเอียด 
ดงันี ้

1. การมี เป้าหมายร่วมกัน  กล่าวคือ  บุคคลท่ีมาร่วมกันท างานนัน้  จะต้องมี
วตัถปุระสงค์ในการมาร่วมกัน คือ จะต้องมีการรับรู้ และเข้าใจเป้าหมายร่วมกันว่า จะท าอะไรให้
เป็นผลส าเร็จ 

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน กล่าวคือ บุคคลท่ีมาร่วมกันท างานนัน้ จะต้องมี
บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานของกลุม่ ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ 

3. การติดต่อส่ือสารกันในกลุ่ม กล่าวคือ บุคคลท่ีมาร่วมกันทางานนัน้จะต้องมีการ
ส่ือความหมายตอ่กนัและกนั เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการท างานร่วมกนั 

4. การร่วมมือประสานกันในกลุ่ม กล่าวคือ บุคคลท่ีมาร่วมกันท างานนัน้ จะต้องมี
การประสานกนั เพ่ือให้งานของกลุม่ด าเนินไปสูค่วามส าเร็จ 

5. การตดัสินใจร่วมกัน กล่าวคือ บคุคลท่ีมาร่วมกนัท างานนัน้จะต้องมีการตดัสินใจ
ในงานท่ีท าในระดบัใดระดบัหนึง่ 

6. การมีผลประโยชน์ร่วมกนั กล่าวคือ บคุคลท่ีมาร่วมกนัท างานนัน้จะต้องได้รับการ
จดัสรรผลประโยชน์ตอบแทน จากผลท่ีเกิดจากการท างานร่วมกัน Ratzburg W.H. (2004) เขียน
โดย  (ป ริญญา อันภักดี . 2558: 41 – 42;อ้างอิงจาก Crebert, Patrick,  Cragnolini,  Smith, 
Worsfold,  & Webb. 2011 : 14) ได้ส ร้างเค ร่ืองมือเพ่ื อใช้วัดทักษะการทางานเป็น ทีม  มี
องค์ประกอบดงันี ้

1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์  สมาชิกในทีมต้องก าหนดเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ร่วมกนัซึ่งเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ท่ีร่วมกนัก าหนดขึน้นัน้จะต้องมีความสอดคล้อง  
สมัพนัธ์เก่ียวกบัเนือ้หาหรือภาระงานท่ีก าหนด และสมาชิกในทีมจะต้องมีความเข้าใจและเห็นด้วย
ในเปา้หมาย วตัถปุระสงค์ท่ีร่วมกนัก าหนดขึน้ 

2. การไว้วางใจ  สมาชิกในทีมมีความไว้วางใจต่อกันในการท าหน้าท่ี ท่ีได้
รับผิดชอบและต้องค านึงถึงความพึงพอใจของผู้ ร่วมงานเป็นส าคญัด้วยเพ่ือไม่ให้เกิดความขดัแย้ง
ในทีม 

3. ความแตกต่างระหว่างบุคคล สมาชิกในทีมยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและ
กนั ยอมรับในความรู้ความสามารถของสมาชิก เม่ือเกิดปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกนั จะต้องไม่
แสดงอาการหรือปฏิกิริยาตอ่ต้านออกมา ต้องปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม การควบคมุตนเอง การ
ยอมรับในความสามารถตนและผู้ อ่ืน 



  57 

4. การเป็นผู้น า การท ากิจกรรมกลุ่มนัน้ บทบาทหน้าท่ีของผู้น ากลุ่มและสมาชิก
เป็นสิ่งส าคญั โดยผู้น ากลุ่มจะช่วยให้กลุ่มเกิดกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  ภายในกลุ่ม
จะต้องมีความเป็นผู้น าในการมีสว่นร่วมอยา่งเตม็รูปแบบ 

5. การด าเนินงาน  มีการวางแผนการท างาน เป็นขัน้ตอน  มี วิ ธีการท่ี มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ค าแนะน า การท างานเป็นทีมแก่สมาชิก ปฏิบตัิตามแผนงาน และสนบัสนุน
เอือ้อ านวยให้การท างานเป็นทีมบรรลผุลส าเร็จ 

6. การแบ่งหน้าท่ีท างาน มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิงานของแตล่ะคนให้ชดัเจน ตลอดจนขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของแตล่ะคน ให้ทกุคนได้มีส่วน
ร่วมในการท างาน 

7. การส่ือสารระหวา่งบคุคล การส่ือสารการท างานจะท าให้สมาชิกของทีมได้รับรู้
ปัญหาการท างาน นโยบายการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเก่ียวกบังานได้อย่าง
ทัว่ถึง ท าให้สมาชิกเกิดความรับรู้และสร้างความเข้าใจระหว่างกนัได้มากขึน้ 

8. การรับฟังความคิดเห็น สมาชิกในทีมจะต้องรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกอ่ืน
ด้วย ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับอ่ืน เรียนรู้กระบวนการให้และรับ ซึ่งจะท าให้การท างาน
เป็นทีมประสบผลส าเร็จได้เป็นอยา่งดี 

9. การปรึกษาหารือ การประชุมปรึกษาหารือ ไม่ว่าเป็นทางการ หรือไม่เป็น
ทางการเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะสร้างความเข้าใจร่วมกันในการท างาน  มีการประชุมวางแผนก าหนด
นโยบายไปข้างหน้า 

10. การตดัสินใจแก้ปัญหา เม่ือเกิดปัญหาสมาชิกในทีมช่วยกันปรึกษาหารือถึง
แนวทางการปฏิบตั ิและร่วมกนัตดัสินใจเลือกวิธีท่ีดีท่ีสดุ เพ่ือมาใช้ในการแก้ปัญหา 

11. การริเร่ิมสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีมจะนาไปสู่ความก้าวหน้า เปิดโอกาส
ให้กลุ่มมีนวตักรรมมีผลลพัธ์ท่ีก้าวหน้า มีการทดลองทดสอบหาวิธีการ ความคิด นวตักรรม และ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ ท่ีแตกตา่ง มาใช้ในการท างานชว่ยให้การท างานได้ดีขึน้ 

12. การประเมินผล ในการท างานเป็นทีมจะต้องมรการประเมินผลติดตามการ
ท างานของทีมอยูเ่สมอ ๆ เป็นการกระตุ้นการทางานเพ่ือให้ทีมประสบผลส าเร็จ 

จากการศกึษาองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม ผู้วิจยัพบว่าองค์ประกอบของการ
ท างานเป็นทีมแตล่ะท่าน มีความสอดคล้องกนัคล้ายคลึงกนั โดยส่วนใหญ่จะมีวตัถปุระสงค์ไปใน
แนวทางเดียวกันนั่นคือ ท าให้งานบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของทีม  มีบทบาทผู้ น า และ
สมาชิก การด าเนินงาน ความรับผิดชอบ การติดต่อส่ือสาร และการปรึกษาหารือ ผู้วิจยัจึงได้ท า
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การออกแบบพัฒนาปรับปรุงและสร้างแบบประเมินทักษะการท างานเป็นทีมขึน้ เพ่ือให้เข้ากับ
บริบทของนกัเรียนโรงเรียนธญับรีุ 

 
3.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทักษะการท างานเป็นทีม 
งานวิจัยต่างประเทศ 

เชง และลี (ปริญญา อันภักดี. 2558: 54; อ้างอิงจาก Chang & Lee 2010 : 961-
969) ได้ท าการศกึษาการท างานร่วมกนั โดยรูปแบบทีมในการเรียนการสอนส าหรับการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือศึกษาผลของการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานโดย
การประเมินผลของนกัเรียน และเทียบกบัการประเมินผลของครู ซึ่งกลุ่มเปา้หมายครูและนกัเรียน 
55 คน ชาย 35 คน หญิง 20 คน โดยการใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จการเรียนรู้ท่ีดี ในขณะท่ีทักษะอ่ืน ๆท่ีส าคญั รวมทัง้การส่ือสารในองค์กร การน าเสนอ 
และการท างานร่วมกนัเป็นทีมเพิ่มขึน้อีกด้วย 

งานวิจัยในประเทศ 
ปราณี รัตนชูศรี (2556: 105)  เสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม  โดยวิธีการสอน

แบบการปฏิบตัิงานกลุ่ม นักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงปีท่ี  2 สาขาวิชาการตลาด 
ผลการวิจัย พบว่า 1.จากแบบสอบถามความคิดเห็นในการท างานกลุ่ม  นักเรียนส่วนใหญ่ชอบ
ท างานเป็นรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมาคือ เป็นคู่ คิดเป็นร้อย ละ 14.29 และราย
กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตามล าดบั 2. ระดบัทกัษะการท างานเป็นทีมของนกัเรียนส่วนใหญ่โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.35 โดยประเด็นการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การแบ่ง
งานกันท าค่าเฉล่ีย 4.85 รองลงมาคือการร่วมกัน ระดมความคิด ค่าเฉล่ีย 4.57 และความพร้อม
ภายในกลุ่ม  ค่าเฉล่ีย 4.21 ตามล าดับ  3.การจัดกิจกรรมการเรียนแบบกระบวนกลุ่มท าให้
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองความนา่จะเป็นสงูขึน้ 

ปริญญา อันภักดี (2558: 102) การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม  โดยจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่านส่ือสังคมออนไลน์  วิชา IPST-MicroBOX ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี  2โรงเรียนชุมแพศึกษา  โดยวิ ธีการวิจัยเชิง  Classroom Action Research 
ผลการวิจัยพบว่า  (1)กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่านส่ือสังคมออนไลน์มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์เมกุยแกนส์เท่ากับ 1.02 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (2) ผู้ เรียนมีทกัษะการท างานเป็นทีมสูงขึน้ตามล าดบั วงรอบปฏิบตัิการท่ี 1 
ร้อยละของคะแนนเฉล่ียเท่ากบั49.58 วงรอบปฏิบตัิการท่ี 2 ร้อยละของคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 60.97 
และวงรอบปฏิบัติการท่ี  3มี ร้อยละของคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  79.86 (3) ผลการเปรียบเทียบ
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (4) ผู้ เรียนมีความพึงพอใจตอ่การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ ในระดบัมากท่ีสุด 
(5) ทกัษะการท างานเป็นทีมมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เทา่กบั0.472 

นทัวุฒิ มูลแสง (2558: 79-80) การพฒันาทกัษะการท างานเป็นทีมด้วยบทเรียนบน
เว็บท่ีใช้วฎัจกัรสืบเสาะหาความรู้ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 4 คณุภาพของผู้ เรียนบนเว็บท่ีใช้วฏัจกัรการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ เพ่ือสง่เสริมทกัษะ
การท างานเป็นทีม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4โดยบทเรียนท่ีสร้างขึน้เป็นบทเรียนแสวงรู้บน
เว็บ คือบทเรียนท่ีสร้างขึน้เพ่ือการเน้นให้ผู้ศกึษาสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยบทเรียนนัน้
เป็นบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเช่ือมโยงไปยังแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ เรียน
สามารถน าความรู้และข้อมลูใหม่ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ด้วยความเข้าใจและน าไปประยกุต์ใช้
ได้ โดยการเรียนการสอนเป็นโครงงานท่ีสร้างสรรค์ ท่ีมีช่องทางท่ียืดหยุ่นส าหรับผู้ เรียนท่ีจะ
แสดงออก และการเช่ือมต่อกับแหล่งความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ สิ่งท่ีควรเน้นคือการ
เรียนรู้อย่างร่วมมือระหว่างผู้ เรียน โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคญัอยู่ 6 ส่วนคือ (1) บทน า (2) ภารกิจ 
(3) กระบวนการ (4) แหล่งความรู้ (5) การประเมินผล และ (6) สรุป และคณุภาพของบทเรียนท่ี
สร้างขึน้โดยการประเมินของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน ทางด้านเนือ้หาและด้านเทคนิควิธีการ และมี
ค่าเฉล่ียทุกด้านเท่ากับ 4.32 เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ พบว่าอยู่ในระดบัดี  
และทกัษะการท างานเป็นทีมของนกัเรียนสงูขึน้ตามล าดบัด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีใช้วฎัจกัรการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาการเขียนโปรแกรม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยวงจร

ปฏิบตัท่ีิ 1 ผู้ เรียนมีทกัษะการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัปานกลาง( �̅�= 90.07 และ S.D.= 13.18 ) 

และในวงจรท่ี 2 ผู้ เรียนมีทักษะการท างานอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 115.61 และ S.D.= 12.32 )
ตามล าดบั 

ปิยวรรณ  มธัยมนนัทน์ (2558: 43)  การพฒันาทกัษะการท างานเป็นทีม ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความพึงพอใจ เร่ือง สภาพสมดุล โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา พบว่า หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา 
พบว่า ทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของนักเรียน โดยภาพรวมมีคะแนนรวมอยู่ในระดับ 4 
คะแนน แสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีความใส่ใจ รับฟังข้อเสนอ และ
ข้อคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มก่อนท่ีจะเสนอแนวคิดหรือข้อคิดเห็นของตนเอง การมีส่วนร่วมของ
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นกัเรียน สามารถท างานร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มได้ดีและได้แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบเท่ากับ
สมาชิกในทีมทกุคน และการแสดงความคิดเห็นสะท้อนความรู้สึกความเข้าใจ สมาชิกภายในกลุ่ม
สามารถเสนอหรือสะท้อนแนวคดิเชิงบวกและสร้างสรรค์เป็นสว่นใหญ่ การมีส่วนร่วมในการท างาน
สว่นใหญ่นกัเรียนจะให้ความสนใจกบัการท างานบอ่ยครัง้ 

ฐากูร  บุญสาร (2560: 144)  ศึกษาเร่ือง โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมทกัษะการท างานเป็นทีม โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชนั ส าหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ทักษะการท างานเป็นทีม โดยใช้เทคเกมมิฟิเคชันวิชาการเขียน
โปรแกรม 1 ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนกัลยาณวตัร 

พบว่า ระดบัคะแนนทักษะการท างานเป็นทีมมีค่าเฉล่ีย ( �̅�= 3.51 และ S.D.= 0.53 ) ซึ่งอยู่ใน
ระดบัสม ่าเสมอ และเปรียบเทียบทกัษะการท างานเป็นทีมของผู้ เรียนหลงัจากการจดัการเรียนการ
สอน โดยใช้เทคนิคเกมิฟิ เคชัน วิชาการเขียนโปรแกรม 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิชา
วิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาป่ีท่ี 4 โรงเรียนกัลป์ยาณวตัรกับเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า ทักษะการ
ท างานเป็นทีมของผู้ เรียนสงูกวา่เกณฑ์ ร้อยละ 80 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 

จากการศกึษางานวิจยัทัง้ของในประเทศและตา่งประเทศสรุปได้ว่า ทกัษะการทกัษะ
การท างานเป็นทีม เป็นการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนเรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบตั ิศกึษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีการท างานเป็นทีม แต่ละมีการสมัพันธ์กันในทีม และมีการช่วยกันท างานให้บรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการคดิวิเคราะห์ ชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้และ
ข้อมูลใหม่ ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ด้วยความเข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

 
4. การจัดการเรียนรู้ในวิชาประวัตศิาสตร์ 

4.1 ความหมายของการสอนประวัตศิาสตร์ 
สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 139-195) ความหมายของวิธีการสอนโดยใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ หมายถึง วิธีการสอนโดยใช้วิธีการทางท่ีนักประวัติศาสตร์ใช้ในการค้นคว้าหา
ความรู้ใหม่ทางประวตัิศาสตร์มาจดัขัน้ตอนการเรียนการสอนอย่างเป็นล าดบั เพ่ือให้นกัเรียนได้
องค์ความรู้ใหม่ทางประวตัิศาสตร์ บนพืน้ฐานของการก าหนดประเด็นปัญหา การตัง้สมมติฐาน 
การรวบรวม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และตีความหลกัฐานหรือข้อมูล เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปหรือผลของ
การศกึษาค้นคว้า 

ความหมายของวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เป็นการสอนโดยอาศยัหลักการ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกบัวิธีการสอนแบบแก้ปัญหาซึ่งเป็นวิธีการสอนท่ีจะพฒันา
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ความสามารถในการใช้สติปัญญาของผู้ เรียนได้มาก เป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตวัของเขาเอง วิธีการสอนนีน้ิยมใช้มากในวิชาสงัคมศกึษาและวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนนีบ้าง
แหง่เรียกวา่วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

ความหมายของวิธีการสอนแบบการแก้ปัญหา เป็นวิธีการสอนแบบหนึ่งท่ีมุ่งให้
ผู้ เรียนค้นหาค าตอบหรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเสนอในรูปของค าถามหรือปัญหาท่ี
น่าสนใจแล้วให้ผู้ เรียนหาทางแก้ไขปัญหานัน้ วิธีการสอนดงักล่าวได้ใช้ขัน้ตอนของวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ตัง้แต่ขัน้ตอนการก าหนดปัญหา จนถึงขัน้การสรุปผล การสอนโดยการแก้ปัญหา
สามารถน าไปใช้กบัทกุกลุม่สาระกบัการจดักิจกรรมทัง้กลุม่และเป็นรายบคุคล 

ความหมายของวิธีการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติเป็นการสอนแบบหนึ่งท่ี
ให้ผู้ เรียน เรียนโดยวิธีการแสดงบทบาท กล่าวคือ เป็นการสอนท่ีหยิบเอาเหตกุารณ์ ประเด็นหรือ
ปัญหาขึน้มาให้ผู้ เรียนศึกษา โดยวิธีการให้ผู้ เรียนเข้าไปเก่ียวข้องกับเหตุการณ์นัน้ๆ ทัง้นีเ้พ่ือให้
ผู้ เรียนได้เข้าใจถึงสภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้ เข้าใจถึงปัญหาในเหตกุารณ์นัน้ๆ ตลอดจนสามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ด้วย 

ลัดดา ศิลาน้อย และคณะ (2555: 29-30)  ความหมายของวิธีการสอนโดยใช้
โครงงาน เป็นวิธีการสอนทีนกัเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้ เรียนได้พัฒนา
ความคิดอย่างอิสระ ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกทกัษะกระบวนการในการค้นคว้าหาความรู้ เช่น 
การสงัเกต การส ารวจ การตัง้สมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทดลอง การ
หาข้อสรุป การอภิปรายผลน าเสนอข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ  

จากความหมายของการสอนประวตัิศาสตร์ เป็นการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน ได้ลงมือปฏิบตัิจริงโดยใช้หลกัการและวิธีการทางประวตัิศาสตร์ เป็นการ
ฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ การสังเกต  การทดลอง การหาข้อสรุป รวมถึงการเข้าใจถึงปัญหาใน
เหตกุารณ์นัน้ๆ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ด้วย 

 
4.2 แนวทางการจัดการเรียนรู้ในวิชาประวัตศิาสตร์ 

การจดัการเรียนรู้วิชาประวตัศิาสตร์ในปัจจบุนัได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ทัง้นี ้อาจ
เป็นเพราะแนวคิดเก่ียวกับกับธรรมชาติ ปรัชญา ตลอดจนทฤษฎีของวิชาประวัติศาสตร์ได้
เปล่ียนแปลงไปในสงัคม การจดัการเรียนรู้ในวิชาประวตัิศาสตร์นัน้ เป็นหน้าท่ีส าคญัของครูผู้สอน
ประวตัิศาสตร์ท่ีจะต้องท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีถกูต้อง เพราะประวตัิศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีเนือ้หา
ตอ่เน่ือง การสอนประวตัิศาสตร์จึงไมส่ามารถน าเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมาสอนเพียงเร่ืองเดียว เพราะจะ
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ขาดความต่อเน่ือง ขาดการเปรียบเทียบ นอกจากนีห้นงัสือเอกสารท่ีใช้ในการอ้างอิงค้นคว้ายงัมี
ข้อเท็จจริงท่ีแตกตา่งกนั ผู้สอนจงึควรแนะน าให้ผู้ เรียนได้รู้จกัการเลือกหาข้อมลูท่ีเหมาะสมถกูต้อง  

แถมสขุ นุ่มนนท์ (2527: 45) ประวตัศิาสตร์มีเปา้หมายหลกัท่ีต้องการให้มนษุย์เข้าใจ
ในตนเอง โดยใช้หลกัฐานข้อเท็จจริงและการ ตีความ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการอธิบายเร่ืองราว
ทางประวตัิศาสตร์ ตลอดจนมีวิธีการศึกษาท่ีให้ความส าคญักบัการตัง้ค าถามเพ่ือรวบรวมสืบค้น
อย่างลึกซึง้กับการเน้นการตรวจสอบข้อมูลหลกัฐานต่างๆ ก่อนการประเมินความน่าเช่ือถือและ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลเหล่านัน้มาตีความแล้วอธิบายเป็นเนือ้หาสาระของปรากฏการณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์นัน้ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล อันน าไปสู่การค้นพบความเป็นจริง  และความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองราวในอดีต และเป็นการชว่ยฝึกการคดิให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีวิจารณญาณและรู้จกั ใช้
เหตผุลในการวิเคราะห์ตดัสินใจ   

กรมวิชาการ (2546: 9-10).  กล่าวถึงหลักการสอนวิชาประวัติศาสตร์ว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวตัิศาสตร์ต้องจัดกิจกรรมให้มีความหมายโดยเน้นแนวคิดท่ี
ส าคญั ให้ผู้ เรียนสามารถน าไปใช้ทัง้ในและนอกโรงเรียนได้ จดัลกัษณะบูรณาการโดยเช่ือมโยง
ความรู้ เหตกุารณ์ทัง้ในอดีตและปัจจบุนัเข้าด้วยกนั โดยการใช้แหลง่เรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีท่ีสมัพนัธ์
กับสาระต่างๆ จัดโดยเน้นการพัฒนาค่านิยม จริยธรรม สามารถน าไปใช้จริงในการด าเนินชีวิต 
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และจัดโดยเน้นการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนได้คิดและตัดสินใจ 
สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง และในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวตัิศาสตร์ระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบตัิ เพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนได้
คดิและตดัสินใจ เป็นการส่งเสริมทกัษะการคิดวิจารณญาณและการคดิวิเคราะห์ จดัประเด็นหวัข้อ
ท่ีศึกษาให้มีแนวคิดกว้างขวางเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เลือกศึกษาด้วยตนเอง สามารถชีน้ าตนเองได้ โดย
กิจกรรมท่ีควรยึดผู้ เรียนเป็นส าคญั คือ ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ โดยให้ผู้ เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ สร้างความหมายของความรู้ และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยการศกึษาท าความ
เข้าใจ วิเคราะห์ แปลความหมาย สงัเคราะห์ และสรุปความ ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ทัง้ในแง่ของปริมาณในการมีส่วนร่วมและคณุภาพของกระบวนการ ให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์
ตอ่กนัและกนั โดยการแลกเปล่ียนข้อมลู ความรู้ ความคดิ และประสบการณ์ 

บณัฑิตา  ลิขสิทธ์ิ (2553: 33) กล่าวถึงหลักการสอนวิชาประวตัิศาสตร์ว่า ควรยึด
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จักการวางแผนอย่างเป็นขัน้ตอน ส่งเสริมให้เกิดการคิด
สร้างสรรค์ ให้ผู้ เรียนเกิดความรู้เกิดความรู้และทศันคติท่ีดีในการเรียน ใช้เทคนิคการสอนหลาย ๆ 
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รูปแบบ เพ่ือไม่ให้ผู้ เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ครูควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจและมี
ประโยชน์แก่ผู้ เรียน 

วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยาและคณะ (2555: 41) การจัดการเรียนการสอนวิชา
ประวตัิศาสตร์ส าหรับนกัเรียนในสถานศกึษานัน้จึงต้องมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมบ้าง การสอน
ประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา อาจสรุปได้ว่ามีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นใน 2 แนวทาง
ด้วยกนั คือ 

1) วิ ธี ส อน โด ย วิ ธี ก า ร เน้ น ข้ อ เท็ จ จ ริ ง เป็ น ห ลั ก  ( Information Oriented 
Approach) 

2) วิธีการโดยเน้นผู้ เรียนเป็นหลกั (Student Oriented Approach)  
การสอนทัง้ 2 แนวทางนี ้วิธีการท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นหลกันบัวิธีการสอนท่ีมีประสิทธ์ิภาพ

มากกว่าวิธีสอนท่ีเน้นข้อเท็จจริงเป็นหลกั เพราะถ้าเป็นการสอนท่ีเน้นข้อเท็จจริง ผู้สอนจะสอนได้
ไม่หมด เพราะข้อเท็จจริงหรือปัญหาของโลกหรือของแต่ล่ะชาติมีมากและซบัซ้อนยิ่งขึน้ การสอน
เพียงข้อเท็จจริงอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และผู้ สอนก็จะต้องใช้วิธีการสอนท่ีเน้นการ
บรรยายเป็นส่วนใหญ่ มีผู้ วิจารณ์ว่าการสอนประวัติศาสตร์นัน้ ถ้าครูผู้ สอนในนักเรียนจดจ า
เหตุการณ์ ปี พ.ศ. ชีวประวัติของบุคคลส าคญัอย่างเดียวข้อมูลเหล่านีผู้้ เรียนอาจลืมและไม่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ ดงันัน้ การสอนประวัติศาสตร์จึงควรเน้นผู้ เรียนเป็นหลัก พยายามพัฒนาให้
ผู้ เรียนมีความคิดวิพากษ์วิจารณ์ข้อมลูหรือหลกัฐานในอดีต หรือเหตกุารณ์ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้อย่าง
มีเหตผุล  

เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559: 145-149) ครูประวตัิศาสตร์ควรจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัรูปแบบของการเรียนการสอน เทา่ท่ีใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนัมี 2 แบบ 

1.แบบถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์จากต าราให้แก่ผู้ เรียน โดย
ผ่านทางผู้สอน การเรียนในลกัษณะนี ้ผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับ (passive) เอาความรู้และประสบการณ์
จากผู้ สอนทางเดียว ไม่มีโอกาสและได้เรียนรู้วิธีแสวงหาประสบการณ์อ่ืนท่ีนอกเหนือไปจาก
ประสบการณ์ความรู้ท่ีเรียน ได้คิดเลือกแล้วว่าดีและเหมาะสมมาให้ ขัน้ตอนของการสอนโดย
อาศยัผู้สอนหรือเนือ้หาต าราเป็นหลกั  

2.แบบผู้ เรียนเสาะหาประสบการณ์ความรู้จากการลงมือกระท าด้วยตนเอง 
(Learning by doing) โดยผู้สอนเป็นผู้ชว่ยให้แนวทางหรือการแนะน า ผู้ เรียนจะต้องด าเนินการเอง
ทัง้ในขัน้วางแผน ขัน้ปฏิบตัิกา และขัน้สรุป เพ่ือประมวลความรู้เข้าด้วยกนัอย่ามีระเบียบ เกิดเป็น
ประสบการณ์ และพร้อมท่ีจะน าไปใช้ตอ่ไป ระบบการเรียนการสอนแบบนีใ้นทางการศกึษาเรียกว่า 
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“child centered” ปัจจุบนัมีความส าคญั เพราะเป็นหลักการท่ีดี ส าหนับแนวในการด าเนินการ
สอนแบบนี ้ครูประวตัศิาสตร์อาจพิจารณาหลกัการและแนวทางตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ยึดหลกัการว่า ผู้ เรียนเป็นบุคคลส าคญัท่ีสุด สภาพการณ์ทางการเรียน
การสอน ได้แก่ โรงเรียน อาคารเรียน หลกัสูตร วิธีการสอน เทคนิคและอุปกรณ์ เป็นเพียงส่ือการ
เรียนการอสน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียนรู้ประสบการณ์อยา่งดีท่ีสดุ 

2.2 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนฝึกการวางแผนเป็นขัน้ๆ ตัง้แต่การก าหนดจดุประสงค์ 
การประกอบกิจกรรม การสรุปและประเมินผลได้ด้วยตนเอง 

2.3 สง่เสริมความคดิริเริมสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้ เรียน 
2.4ให้ข้อแนะน าเก่ียวกับคุณค่าและประโยชน์หรือสิ่งท่ีจะเรียนต่างๆ เพ่ือ

ผู้ เรียนจะได้แนวคิดและมองเห็นเป็นแนวทางท่ีจะน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปในชีวิตประจ าวนั 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจให้เรียนรู้ประสบการณ์ด้วย
ความสนใจและตัง้ใจเรียน 

2.5 พยายามส่งเสริมและช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดี
โดยตลอดเวลาและสม ่าเสมอ 

2.6 ใช้หลกัการทางจิตวิทยาเป็นสิ่งเร้าให้ผู้ เรียนมีความสนใจ 
2.7 ส่งเสริมและเร้าให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ และวิธีการทาง

ประวตัศิาสตร์ 
2.8 ผู้สอนต้องเป็นตวัอยา่งท่ีดีทัง้ในทางความคิด หลกัการ และทางปฏิบตัิ 
2.9 ผู้ สอนใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนหลายๆ แบบ เพ่ือเร้าความสนใจ

ผู้ เรียนไมใ่ห้เกิดความเบื่อหนา่ย 
2.10 ผู้สอนจัดและเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดี น่าสนใจ และมี

ประโยชน์สม ่าเสมอ 
ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สอนควร

สอนควรยึดหลกัการฝึกให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง รู้จกัการคิดและคิดให้เป็น ซึ่งหมายถึงการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ รู้จักการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล และผลสะท้อนของเหตุการณ์และเร่ืองราว 
ตลอดจนการรู้นกัเปรียบเทียบ สงัเคราะห์ และประเมินคา่ข้อเท็จจริงในทางประวตัิศาสตร์ทัง้ในชัน้
เบือ้งต้นและสงูกว่านัน้ รวมทัง้รู้จกัวิธีการทางประวตัิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ เพ่ือท่ีจะให้ผู้ เรียน
ค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ ทัง้นีจุ้ดประสงค์ส าคญั คือ 
การเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ให้กบัตนเองให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากร 
2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
3. เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั 
4. แบบแผนการทดการทดลอง 
5. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
6. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
7. การจดักระท าและการวิเคราะห์ 
8. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1.การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียน
ธัญบุรี  อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ปี
การศกึษา 2561จ านวน 36 ห้องเรียน นกัเรียน 1,361 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างมาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 

Random) โดยเลือกนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 ห้องเรียน ท่ีก าลงัอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนธญับรีุ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ท าการทดลองโดยผู้วิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษาจ านวน 40 คาบ และใช้เวลาในการ
ทดลอง 16 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 
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เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้รายวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรมโลก   ซึ่ง

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม สาระท่ี 4:ประวตัศิาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1    เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวตัิศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์มาวิเคราะห์เหตกุารณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ  
ตวัชีว้ดั ม.4-6/2  สร้างองค์ความรู้ใหมท่างประวตัศิาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์อยา่งเป็น
ระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระถึงความส าคัญ และ
ความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

ตวัชีว้ดั ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลก
ตะวนั ออกกบัโลกตะวนัตกท่ีมีผลตอ่พฒันาการและการเปล่ียนแปลงของโลก  

 
ตาราง 4 ก าหนดการจดัการเรียนการสอน  

 

 
 

ล าดบัท่ี เนือ้หา จ านวน
คาบ 

1 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 1 
2 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 3 
3 อารยธรรมอียิปต์ 3 
4 อารยธรรมกรีกโบราณ 2 
5 อารยธรรมโรมนั  2 
6 อารยธรรมลุม่แมน่ า้สินธุ 2 
7 อารยธรรมจีน 2 
8 ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 1 

รวม 16 
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แบบแผนการทดลอง 
การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Quasi Experiment Research) ซึ่งต้อง

ด าเนิน การทดลองตามแบบแผนการวิจยั แบบสุ่มกลุม่ – สอบก่อน – สอบหลงั  (ล้วน สายยศ และ
องัคณา สายยศ.  2553: 249-250) 

ตาราง 5แบบแผนการทดลองของการวิจยั 

กลุม่                            สอบก่อน                         การทดลอง                            สอบหลงั 

E                                   T1                                       X                                        T2 

 
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
เม่ือ E        แทน       กลุม่ทดลอง 

T1       แทน       การทดสอบก่อนกึ่งการทดลอง 
T2       แทน       การทดสอบหลงักึ่งการทดลอง 
X         แทน       การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นฐาน  
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง อารยธรรมโลกชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะการท างานเป็นทีม เร่ือง อารยธรรมโลกชั ้น

มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
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ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

1.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัชีว้ดั ค าอธิบายรายวิชา และหนว่ยการเรียนรู้จากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 

1.2 ศึกษาสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชัน้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ค าอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้จากหลกัสตูรสถานศกึษา
โรงเรียนธญับรีุ 

1.3 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

1.4 วิ เคราะห์มาตรฐานการเรียน รู้ตัวชี ว้ัด  และหน่วยการเรียน รู้ สาระท่ี  4 
ประวตัศิาสตร์ 

1.5 ก าหนดจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของแตล่ะเนือ้หา 
1.6 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน  16 คาบ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
1.6.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
1.6.2 ตวัชีว้ดั 
1.6.3 สาระส าคญั/แนวคดิหลกั 
1.6.4 จดุประสงค์การเรียนรู้ 
1.6.5 สาระการเรียนรู้ 
1.6.6 กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเสนอ 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้วางแผน 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้ปฏิบตั ิ
ขัน้ท่ี 4 ขัน้การประเมินผล 

1.6.7 ส่ือการเรียนรู้และแหลง่การเรียนรู้ 
1.6.8 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.7 น าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ท่ีสร้างขึน้ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ

จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ ความเท่ียงตรง ความถูกต้องของสาระและการจดัการเรียนรู้ ตลอดจน
ความสอดคล้องระหว่างขัน้ตอนต่างๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง 
แก้ไขจดุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการใช้ภาษาตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
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1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  ท่ีผู้ เช่ียวชาญตรวจ และปรับปรุง
แก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนธัญบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 39 คน เพ่ือหาข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรม การจดัการเรียนรู้ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
ก่อนน าไปใช้ในการวิจยัตอ่ไป 

1.9 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ด าเนินการสร้างตามขัน้ตอน 

ดงันี ้
2.1 ศึกษาเอกสารและทฤษฎีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์การสร้างแบบทดสอบ  และการ

จดัการเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ 
2.2 ศกึษาหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสตูร

แกนกลางพุทธศกัราช 2551 รายวิชาประวตัิศาสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 เร่ือง อารยธรรม
โลกยุคโบราณ รายวิชาประวตัิศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยแบ่งพฤติกรรมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ท่ีจะวัดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจ าแนก ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการ
เช่ือมโยง ด้านการสรุปความ และด้านการประยกุต์ 

2.3 สร้างตารางก าหนดคณุลกัษณะของแบบทดสอบ ท่ีสอดคล้องกบัสาระประวตัิศาสตร์ 
เร่ือง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ  เพ่ือสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ใช้แบบทดสอบชนิด เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 60 ข้อ ดงัตาราง  
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ตาราง 6  การก าหนดคณุลกัษณะของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 

เนือ้หา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องกับแนวคิดของ
นักวิชาการ 

รวม 

ด้า
นก
าร
จ า
แน
ก 

      

ด้า
นก
าร
จดั
หม
วด
หม

ู่ 

ด้า
นก
าร
เชื่
อม
โย
ง 

ด้า
นก
าร
สรุ
ปค
วา
ม 

ด้า
นก
าร
ปร
ะย
กุต์

 

 
 

1. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย      5 
2. อารยธรรมอียิปต์      5 
3. มีอารยธรรมกรีกโบราณ      5 
4. อารยธรรมโรมนั      5 
5. อารยธรรมลุม่แมน่ า้สินธุ      5 
6. อารยธรรมจีน      5 

รวม 6 6 6 6 6 30 

 
2.4 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบปรนัย  ชนิด

เลือกตอบ 4 ตวัเลือกจ านวน 60 ข้อ ตามแนวคิดของมาร์ซาโน (ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ. 2553: 52 – 
53; อ้างอิงจากMarzano. 2001: 60) ได้แบง่ลกัษณะความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็น 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านการจ าแนก ด้านการจดัหมวดหมู่ ด้านการเช่ือมโยง  ด้านการสรุปความ  และด้านการ
ประยกุต์ โดยในแตล่ะข้อจะมีค าตอบท่ีถกูเพียง 1 ค าตอบ ถ้าตอบถกูได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดได้ 0 
คะแนน 

2.5 วิธีการหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
2.5.1 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 

จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ในด้านความสอดคล้องความเหมาะสมของสถานการณ์ค าถาม  ความถกูต้องทางภาษา
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และเนือ้หา แล้วน ามาหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยหาคา่เป็นรายข้อ เพ่ือหาคณุภาพของ
ข้อสอบ ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2543: 129) 
 
 คะแนน +1  เม่ือแนใ่จวา่  ข้อสอบวดัตรงตามจดุประสงค์ 
 คะแนน  0  เม่ือไมแ่นใ่จวา่  ข้อสอบวดัตามจดุประสงค์ 
 คะแนน -1  เม่ือแนใ่จวา่  ข้อสอบไมต่รงตามจดุประสงค์ 

 
จากนัน้คดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 0.5 หรือ มากกว่า 

0.5 ขึน้ไปจากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถาม และตวัเลือก ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ และ
จดัพิมพ์เป็นชดุแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

2.5.2 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีแก้ไขแล้ว น าไป
ศกึษากบันกัเรียนไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง 

2.5.3 น ากระดาษค าตอบท่ีนกัเรียนตอบมาตรวจให้คะแนน โดยข้อท่ีตอบถูก
ให้1 คะแนน ข้อท่ีตอบผิด เว้นวา่งหรือตอบมากกว่า1ค าตอบ ให้ 0 คะแนน จากนัน้น ามาวิเคราะห์ 
ดงันี ้

2.5.3.1 วิเคราะห์หาความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ
ข้อสอบแตล่ะข้อ โดยก าหนดคา่ความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) จ านวน 30 ข้อ 

 2.5.3.2 น าแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไว้ ไปทดสอบกับนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนธัญบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
โดยใช้ ก าหนดเกณฑ์คา่ความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 123) 

3.6 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์จ านวน 30 ข้อ ไปใช้จริง
กบักลุ่มตวัอย่าง โดยมีวิธีการตรวจให้คะแนนและเกณฑ์การแปลความหมายของแบบทดสอบวดั
ความสามารถ ในการคดิวิเคราะห์ เร่ือง อารยธรรมโลก มีดงันี ้
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วิธีการตรวจให้คะแนนและเกณฑ์การแปลความหมายของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์รายวิชาประวัตศิาสตร์  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทัง้ฉบับมีดังนี ้

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง อารยธรรมโลก  ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตวัเลือก แต่ละข้อมีค าตอบท่ีถูกเพียงค าตอบ
เดียวโดยเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด เว้นว่าง หรือตอบ
มากกวา่หนึ่งค าตอบให้ข้อนัน้ๆ ได้ 0 คะแนน โดยแบบทดสอบทัง้ฉบบัมีจ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน   
การแปลความหมายของคะแนนผู้ วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีอยู่ 4 
ระดบั จากไมผ่า่นเกณฑ์ขัน้ตอนต ่าจนถึงระดบัดีเย่ียม  (กระทรวงศกึษาธิการ.  2557: 17) 
 
 ร้อยละของคะแนน                    การแปลความหมาย 
     80 – 100                        ดีเย่ียม 
     65 – 79                                                                                ดี 
     50 – 64                                                                              ผา่น 
      0 – 49                                                                          ต ่ากวา่เกณฑ์ 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  รายวิชาประวัติศาสตร์  ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทัง้หมด 30 ข้อ เม่ือรวมคะแนนทัง้หมดคะแนนสูงสุดจะเท่ากับ  30 คะแนน 
และคะแนนต ่าสดุจะเทา่กบั 0 คะแนน โดยมีการแปลความหมายของคะแนน ดงันี ้
 
      คะแนน                                   การแปลความหมาย 
          26  -   30    คะแนน             นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยูใ่นระดบั ดีเย่ียม 
          21  -   25    คะแนน             นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยูใ่นระดบั ดี 
          16  -   20    คะแนน             นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยูใ่นระดบั 
                                                     ผา่นเกณฑ์ขัน้ต ่า 
      น้อยกว่า 15      คะแนน           นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยูใ่นระดบั 
                                                    ไมผ่า่นเกณฑ์ขัน้ต ่า 
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3.แบบสังเกตพฤตกิรรมทักษะการท างานเป็นทีม 
มีเกณฑ์การประเมินแบบรูบคิส์  ผู้วิจยัด าเนินการสร้างขึน้  ดงันี ้

1 ศกึษาแนวทางการสร้างแบบประเมิน และเกณฑ์การประเมินแบบรูบคิส์ 
2 ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษามาประมวลเพ่ือก าหนดโครงสร้างขอบเขตเนือ้หาของแบบ

ประเมินทกัษะการท างานเป็นทีม และด าเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดงัตาราง 
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เกณฑ์การประเมินผลรวม (คะแนนเตม็ 3 คะแนน) 
2.01 – 3.00 หมายถึง ทกัษะการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัดี 
1.01 – 2.00 หมายถึง ทกัษะการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัพอใช้ 
0.00 – 1.00 หมายถึง ทกัษะการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
3.น าแบบแบบประเมินทกัษะการท างานเป็นทีม ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนอตอ่ ผู้ ร่วม 

วิจยั อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสม 
4.น าแบบประเมินทกัษะการท างานเป็นทีม มาท าการปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน า

ของอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ 
5.น าแบบประเมินท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ ร่วมวิจยัตรวจสอบ

อีกครัง้ และน าไปใช้กบักลุม่เปา้หมาย  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลู ดงันี ้

1. ปฐมนิเทศ เพ่ือท าความเข้าใจกับผู้ เรียนเก่ียวกับวิธีการเรียน  บทบาทของ
ผู้ เรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ลกัษณะและขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน อธิบายประเภท วิธีการท าโครงงานเป็นฐาน รวมทัง้ฝึกทดลองให้นกัเรียนสืบค้น
ข้อมลูด้วยตนเอง 

2. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เร่ือง อารยธรรมโลก  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

3. ด าเนินการทดลอง โดยใช้รูปแบบการการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
เร่ือง อารยธรรมโลก  ใช้ระยะเวลาทดลองสอนในภาคเรียนท่ี 1ปีการศกึษา 2561 จ านวน 16 คาบ 

4. เม่ือสิน้สุดการสอนตามก าหนดแล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดิมกับการทดสอบก่อน
เรียน 

5. น าผลคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิ เคราะห์ไป
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิตเิพ่ือตรวจสอบสมมตฐิานตอ่ไป 
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การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทียบความแตกตา่งของความสามารถในการคดิวิเคราะห์เร่ือง อารยธรรมโลก 

ของนกัเรียนชัน้ มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โดย

วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  �̅�  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และการใช้  t - test for dependent 
sample 
 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.สถติพิืน้ฐาน 

1.1 หาคะแนนเฉล่ียเลขคณิต (Mean) โดยค านวณจากสูตร  (ชูศรี วงศ์รัตนะ.  
2550: 33) 

                                         �̅�     =   
Σ𝑥

N
 

                          

                          เม่ือ          �̅�         แทน      คะแนนเฉล่ีย 

                                         Σ𝑥       แทน     ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
                                          N         แทน     จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 

1.2 หาคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ค านวณจากสตูร  
(ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2550: 60) 
 

                                       S.D.    =  √
𝑁Σ𝑥2  −(Σ𝑥)2

𝑛(𝑛−1 )
 

 
                     เม่ือ           S.D.         แทน         ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
                                      X             แทน          คะแนนของนกัเรียนแตล่ะตวั 
                                   ΣX          แทน          ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

                            (Σ𝑥)2       แทน          ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

                              Σ𝑥2         แทน         ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

                                      𝑛             แทน         จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
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2. สถติทิี่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 

2.1 การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์โดยใช้ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  
2543: 129) 

                                         OIC     =    
Σ𝑅 

𝑁
 

           เม่ือ          IOC      แทน     ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
                         ΣR       แทน     ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
                      N         แทน     จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

2.2 การวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ  (Power of Difficulty) โดย
ค านวณจากสตูร  (วรรณี แกมเกต.ุ  2551: 223)  
 

                                           P        =      
𝑅 𝐻   +  𝑅𝐿

𝑁
 

 
                          เม่ือ         P            แทน       ดชันีความยากง่ายของข้อสอบ 

                                        𝑅 𝐻        แทน       จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุม่สงู 

                                        𝑅𝐿           แทน       จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุม่ต ่า 
                                         N            แทน       จ านวนนกัเรียนในกลุม่สงูหรือกลุม่ต ่า 
 

2.3 การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Indexes) โดยใช้สูตร การ
ค านวณจากสตูร  (วรรณี แกมเกต.ุ  2551: 223) 
 

                                 r         =        
𝑅 𝐻   −  𝑅𝐿

𝑁/2
 

 
                        เม่ือ         r           แทน        คา่อ านาจจ าแนก 

                                     𝑅 𝐻       แทน        จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุม่สงู 

                                     𝑅𝐿       แทน        จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุม่ต ่า 
                                     N            แทน        จ านวนนกัเรียนในกลุม่สงูหรือกลุม่ต ่า 
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2.4 หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดย
ค านวณจากสูตร KR 20 คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) (ล้วนสายยศ; และ อังคณา  
สายยศ. 2543:1) 

 

                                              𝑟𝑡𝑡        =     
𝑘

𝑛−1
 [1 −  

Σ𝑝𝑞

𝑠2 ] 

 
                       เม่ือ           k      แทน       จ านวนข้อสอบ 
                                       P      แทน       สดัสว่นของคนท่ีท าข้อนัน้ได้ 

                                                            = 
จ านวนนกัเรียนท่ีท าถกู

จ านวนนกัเรียนทัง้หมด
 

                                       q       แทน       สดัสว่นของนกัเรียนท่ีท าข้อนัน้ผิด =   1 – P 

                                     𝑠2     แทน       คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

                                                              = 
𝑛Σ𝑋 2−(Σ𝑥)2 

𝑁2  
                                        n      แทน        จ านวนนกัเรียนทัง้หมดท่ีท าข้อสอบ 
 

3. สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
3.1 สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี  6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานโดยใช้  t-test for dependent 
samples (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2543: 165-167) มีสตูรดงันี ้
 

                               t           =   
Σ𝐷

√𝑛Σ𝐷2 −(Σ𝐷)2 

𝑛 −1

  ;  df  =  n  - 1 

 
       เม่ือ               t          แทน       คา่วิกฤตท่ีใช้ในการพิจารณาแจกแจงคา่ t 

                        Σ𝐷      แทน       ผลรวมของผลตา่งของคะแนนการทดสอบก่อนและหลงั 
                                                    โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

                      Σ𝐷2      แทน      โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานแตล่ะตวัยก 
                                                   ก าลงัสอง 
                   n           แทน       จ านวนนกัเรียนท่ีท าแบบทดสอบ 
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ผลการวิเคราะห์เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

พบว่า การวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน แผนการจดัการเรียนรู้มีทัง้หมด 4 แผนการจดัการเรียนรู้ และทุกแผนการจดัการเรียนรู้มีค่า
ดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ซึ่งถือว่าเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความ
เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้ 

 ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) เกณฑ์การประเมินแบบสังเกตพฤติกรรม
ทักษะการท างานเป็นทีม พบว่า การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสังเกต
พฤตกิรรมทกัษะการท างานเป็นทีม รายการประเมินมี 5 รายการ ดงันี ้1.การก าหนดเปา้หมายและ
วตัถปุระสงค์  2. การวางแผนในการปฏิบตังิาน  3. การปฏิบตัติามแผนหรือการด าเนินงาน  4. การ
ปรับปรุงและตรวจสอบงาน  5. การแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ทุกรายการประเมินมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ท่ี  0.80  ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์การประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะการ
ท างานเป็นทีม ท่ีมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ประเมินทกัษะการท างานเป็นทีมและใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนได้ 

 
ผลการประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 ผู้วิจยัได้สร้างแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาซาร์โน จ านวน 60 ข้อ น าไป
ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ คดัเลือกแบบทดสอบ เพ่ือหาคา่ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) โดย
พิจารณาแบบทดสอบท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.06 – 1.00 ได้ข้อสอบทัง้สิน้ 58 ข้อ  แล้วน าข้อสอบ
กลบัมาปรับปรุง และหาคา่ความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r)  น าข้อท่ีผา่นการคดัเลือกมี
ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.08 – 0.87 และค่าอ านาจจ าแนก มีค่าตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป จ านวน 30 
ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.29 – 0.79 ซึ่งเป็นค่าความยากง่าย
พอเหมาะ ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.25  
– 0.67 ซึ่งเป็นข้อท่ีสามารถจ าแนกนักเรียนอ่อนและเก่งได้ แล้วน าไปทดสอบกับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้
ฉบบัได้เท่ากบั 0.66 น าแบบทดสอบฉบบัจริงจ านวน 30 ข้อ ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง และผลการท า
แบบทดสอบ  ดงัตาราง  
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 ตาราง 8 คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน วดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 5 ด้าน  
                ของมาร์ซาโน 
 

รายการ ข้อที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
1.ด้านการจ าแนก 1 12 41 

6 32 40 
11 22 38 
16 10 39 
21 12 15 
26 12 38 

เฉลี่ย  15.67 35.17 
2. ด้านการจดัหมวดหมู ่ 2 30 41 

7 11 21 
12 25 40 
17 5 15 
22 14 20 
27 19 25 

เฉลี่ย  17.33 27.00 
3. ด้านการเช่ือมโยง 3 28 40 

8 12 34 
13 5 36 
18 18 40 
23 17 40 
28 12 16 

เฉลี่ย  15.33 34.33 
4. ด้านการสรุปความ 4 6 16 

9 11 25 
14 20 33 
19 20 32 
24 4 18 
29 6 37 

เฉลี่ย  11.17 26.83 
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(ตอ่) 

รายการ ข้อที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
5. ด้านการประยกุต์ 5 11 25 

10 8 19 
15 15 38 
20 5 15 
25 12 31 
30 10 14 

เฉลี่ย  10.17 23.67 

 
 จากตาราง 8  พบว่า ผลการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตาม

แนวคิดของ มาร์ซาโน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการจ าแนก  2.ด้านการจัดหมวดหมู่  3.ด้านการ
เช่ือมโยงข้อมูล  4.ด้านการสรุปความ และ 5. ด้านการประยุกต์ ทุกข้อและทุกด้านนักเรียนมี
คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ด้านท่ีได้คะแนนเฉล่ียสงูสุด คือ ด้าน
การจ าแนก เท่ากับ 35.17 คะแนน และด้านท่ีได้คะแนนเฉล่ียต ่าสุดคือ ด้านการประยุกต์ เท่ากับ 
23.67  คะแนน แสดงว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีความสามารถ
ในการคดิวิเคราะห์สงูขึน้ 

 
ตาราง 9  คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ก่อนและ  
               หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง อารยธรรมโลก โดยใช้วิธีการ  
               จดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
 
เลขที่ คะแนน คะแนน เลขที่ คะแนน คะแนน 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 9 25 22 8 21 
2 11 26 23 11 22 
3 11 22 24 14 20 
4 8 24 25 17 23 
5 10 21 26 6 21 
6 12 24 27 11 20 
7 9 23 28 12 20 
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(ตอ่) 
เลขที่ คะแนน คะแนน เลขที่ คะแนน คะแนน 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
8 7 21 29 8 21 
9 9 21 30 10 21 
10 13 21 31 14 20 
11 17 22 32 11 23 
12 9 23 33 6 20 
13 11 22 34 7 21 
14 9 25 35 11 20 
15 12 21 36 15 20 
16 8 21 37 14 25 
17 11 21 38 16 21 
18 11 19 39 17 21 
19 8 18 40 12 22 
20 11 19 41 4 20 
21 12 22    

�̅� 10.78        21.54 
S.D.   3.09          1.78 

 
 จากตาราง 9  พบว่า ผลการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นกัเรียน

ทกุคนมีคะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในบทนี ้ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 2 ตอน คือ 
 

ตอนท่ี 1 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือศึกษา                            
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 

ตอนท่ี 2 ผลการศกึษาทกัษะการท างานเป็นทีมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โครงงานเป็น
ฐาน 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการท าความเข้าใจเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์
ข้อมลูท่ีมีความสะดวกและเข้าใจตรงกนั ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
 n       แทน     จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 

           x̅       แทน      คะแนนเฉล่ีย 
          S.D.    แทน      สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

           **      แทน        มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ตอนที่ 1 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อศึกษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี  ้   
1. การทดลองสมมตฐิาน 

1.1 นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยการท าทดสอบสมมติฐานครัง้นี ้ใช้ สถิติ t-test  for 
dependent samples  ได้ผลดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 ผลการศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง อารยธรรมโลกของนกัเรียน 
               ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

การทดสอบ n x̅ S.D. 

ก่อนเรียน 41 10.78 3.09 

หลงัเรียน 41 21.54 1.78 

                     **      มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

จากตาราง 10 พบว่า คะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดสอบความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ืองอารยธรรมโลก ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 10.78 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 3.09 คะแนน และ และหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 21.54 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั  1.78  คะแนน  

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลต่างของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ืองอารย
ธรรมโลก ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  จึงสรุปได้ว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง 
อารยธรรมโลก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 

2.1 นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีทกัษะในการท างานเป็น
ทีมในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ถึง 4 ผู้วิจยัและผู้ ร่วมสงัเกต
ได้สงัเกตพฤตกิรรมการท างานเป็นทีมของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ดงัตารางท่ี  6 
 
 
 
 
 
 



  86 

ตาราง 11  ผลการศกึษาทกัษะการท างานเป็นทีม เร่ืองอารยธรรมโลกของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
                 ปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (รายแผนการจดัการเรียนรู้) 

                
 

แผนการจัดการ 
เรียนรู้ที่ 

ทักษะการท างานเป็นทีม �̅� S.D. แปรผล 

 
 

1 

การก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ 2.33 0.48 ดี 

การวางแผนในการปฏิบตังิาน 2.25 0.61 ดี 

การปฏิบตัิตามแผนหรือการด าเนนิงาน 2.17 0.56 ดี 
การปรับปรุงและการตรวจสอบ 2.25 0.53 ดี 

การแก้ปัญหาร่วมกนั 2.13 0.45 ดี 

 รวม 2.23 0.53 ด ี

 
 

2 

การก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ 2.71 0.46 ดี 

การวางแผนในการปฏิบตังิาน 2.63 0.49 ดี 

การปฏิบตัิตามแผนหรือการด าเนนิงาน 2.33 0.48 ดี 

การปรับปรุงและการตรวจสอบ 2.67 0.48 ดี 

การแก้ปัญหาร่วมกนั 2.50 0.51 ดี 

 รวม 2.57 0.49 ด ี

 
 

3 

การก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ 2.96 0.20 ดี 

การวางแผนในการปฏิบตังิาน 2.71 0.46 ดี 

การปฏิบตัิตามแผนหรือการด าเนนิงาน 2.75 0.44 ดี 

การปรับปรุงและการตรวจสอบ 2.83 0.38 ดี 

การแก้ปัญหาร่วมกนั 2.88 0.34 ดี 

 รวม 2.83 0.37 ด ี

 
 

4 

การก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ 2.92 0.28 ดี 

การวางแผนในการปฏิบตังิาน 2.63 0.49 ดี 

การปฏิบตัิตามแผนหรือการด าเนนิงาน 2.83 0.38 ดี 

การปรับปรุงและการตรวจสอบ 2.79 0.41 ดี 

การแก้ปัญหาร่วมกนั 2.92 0.28 ดี 

 รวม 2.82 0.37 ด ี
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จากตาราง 11 พบว่า ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมสังเกตการณ์ได้สังเกตพฤติกรรมทักษะการ
ท างานเป็นทีม ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ืองอารยธรรมโลก 
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6  พบว่า พฤติกรรมทกัษะการท างานเป็นทีมของนกัเรียนแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้มีคา่ตา่งกนั โดยพบว่า ในแตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้นกัเรียนมีระดบัทกัษะ
การท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัดี ได้แก่ และทุกข้อของการประเมินทกัษะการท างานเป็นทีมอยู่ใน
ระดบัดี  

2.2  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีทกัษะในการท างานเป็น
ทีมในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ถึง 4 ผู้วิจยัและผู้ ร่วมสงัเกต
ได้สงัเกตพฤตกิรรมการท างานเป็นทีมของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ดงัตารางท่ี 7 
 
ตาราง 12 ผลการศกึษาทกัษะในการท างานเป็นทีม เร่ืองอารยธรรมโลกของนกัเรียน 
                ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (รายกลุม่) 
 

กลุ่มที่ ทักษะการท างานเป็นทีม �̅� S.D. แปลผล 
1 การก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ 2.83 0.39 ดี 

การวางแผนในการปฏิบตังิาน 2.33 0.65 ดี 
การปฏิบตัิตามแผนหรือการด าเนนิงาน 2.50 0.52 ดี 
การปรับปรุงและการตรวจสอบ 2.67 0.65 ดี 
การแก้ปัญหาร่วมกนั 2.58 0.51 ดี 

 รวม 2.58 0.55 ด ี

2 การก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ 2.67 0.49 ดี 
การวางแผนในการปฏิบตังิาน 2.67 0.49 ดี 
การปฏิบตัิตามแผนหรือการด าเนนิงาน 2.50 0.67 ดี 
การปรับปรุงและการตรวจสอบ 2.67 0.49 ดี 
การแก้ปัญหาร่วมกนั 2.67 0.49 ดี 

 รวม 2.63 0.53 ด ี
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(ตอ่) 

กลุ่มที่ ทักษะการท างานเป็นทีม �̅� S.D. แปลผล 
3 การก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ 2.58 0.51 ดี 

การวางแผนในการปฏิบตังิาน 2.58 0.51 ดี 
การปฏิบตัิตามแผนหรือการด าเนนิงาน 2.50 0.67 ดี 
การปรับปรุงและการตรวจสอบ 2.58 0.51 ดี 
การแก้ปัญหาร่วมกนั 2.67 0.49 ดี 

 รวม 2.58 0.54 ด ี

4 การก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ 2.75 0.45 ดี 
การวางแผนในการปฏิบตังิาน 2.50 0.52 ดี 
การปฏิบตัิตามแผนหรือการด าเนนิงาน 2.58 0.51 ดี 
การปรับปรุงและการตรวจสอบ 2.58 0.51 ดี 
การแก้ปัญหาร่วมกนั 2.58 0.67 ดี 

 รวม 2.60 0.53 ด ี

5 การก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ 2.67 0.49 ดี 
การวางแผนในการปฏิบตังิาน 2.42 0.67 ดี 
การปฏิบตัิตามแผนหรือการด าเนนิงาน 2.42 0.51 ดี 
การปรับปรุงและการตรวจสอบ 2.58 0.51 ดี 
การแก้ปัญหาร่วมกนั 2.50 0.52 ดี 

 รวม 2.52 0.54 ด ี

6 การก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ 2.83 0.39 ดี 
การวางแผนในการปฏิบตังิาน 2.58 0.51 ดี 
การปฏิบตัิตามแผนหรือการด าเนนิงาน 2.67 0.49 ดี 
การปรับปรุงและการตรวจสอบ 2.67 0.49 ดี 
การแก้ปัญหาร่วมกนั 2.58 0.51 ดี 

 รวม 2.67 0.48 ด ี

 

 

 

 



  89 

(ตอ่) 

กลุม่ที่ ทกัษะการท างานเป็นทีม x̅ S.D. แปลผล 
7 การก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ 2.75 0.45 ดี 

การวางแผนในการปฏิบตังิาน 2.67 0.49 ดี 
การปฏิบตัิตามแผนหรือการด าเนนิงาน 2.50 0.52 ดี 
การปรับปรุงและการตรวจสอบ 2.75 0.45 ดี 
การแก้ปัญหาร่วมกนั 2.50 0.52 ดี 

 รวม 2.63 0.49 ด ี

8 การก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ 2.67 0.49 ดี 
การวางแผนในการปฏิบตังิาน 2.67 0.49 ดี 
การปฏิบตัิตามแผนหรือการด าเนนิงาน 2.50 0.52 ดี 
การปรับปรุงและการตรวจสอบ 2.58 0.51 ดี 
การแก้ปัญหาร่วมกนั 2.75 0.45 ดี 

 รวม 2.63 0.49 ด ี

 

จากตาราง 12 พบว่า ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมสังเกตได้สังเกตพฤติกรรมทักษะการท างาน
เป็นทีม ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ืองอารยธรรมโลก ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  พบว่า พฤติกรรมทกัษะการท างานเป็นทีมของนกัเรียนแตล่ะกลุ่มมี
ค่าต่างกัน โดยพบว่า ทุกกลุ่มมีระดบัทักษะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัดี และทุกข้อของการ
ประเมินทกัษะการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัดี  
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ภาพประกอบ 2 แสดงทกัษะการท างานเป็นทีมของนกัเรียนรายกลุม่   เร่ืองอารยธรรมโลก ของ 
                      นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 
           

จากกราฟแสดงให้เห็นทกัษะการท างานเป็นทีมของนกัเรียนรายกลุ่ม โดยทุกกลุ่มมี
ทกัษะการท างานเป็นทีมจากแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – 4 สูงขึน้ตามล าดบั และพบข้อสงัเกตใน
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 กลุ่มท่ี 2 มีคะแนนสูงขึน้กว่ากลุ่มอ่ืน ๆ เน่ืองจากในกลุ่มมี 2 มีการ
วางแผนในการท างานในขัน้นีดี้และมีสมาชิกท่ีมีพืน้ฐานการเรียนรายวิชาประวตัิศาสตร์ดี 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะในการท างานเป็นทีมดี ดงัเห็นได้จากผลคะแนนใน
ตารางท่ี 4 ท่ีระดบัคะแนนทกัษะการท างานเป็นทีม ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 – 4 ทกุแผนการ
จดัการเรียนรู้มีทักษะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัดีและผลคะแนนในตารางท่ี 5 ระดบัคะแนน
ทกัษะการท างานเป็นทีมของทุกกลุ่มอยู่ในระดบัดี และการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ท าให้นกัเรียนได้ท างานร่วมกนั ร่วมแสดงความคดิเห็นช่วยเหลือกนัในการท างานและภารกิจตา่งๆ 
โดยมีครูเป็นผู้ค่อยให้ค าแนะน าและส่งเสริมในการท างานร่วมกันของนักเรียน  ผลการวิเคราะห์
ข้อมลูการจดัการเรียนรู้ เร่ืองอารยธรรมโลก พบว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน สง่เสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์และทกัษะการท างานดี 
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บทที่ 5 

สรุปผล  อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 
 การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้การสอนรายวิชาประวตัิศาสตร์ 

และเพ่ือเปรียบเทียบความสามามารถในการคิดวิเคราะห์และทกัษะการท างานเป็นทีมเร่ือง อารย
ธรรมโลก ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน  สรุปสาระส าคญัดงันี ้  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

เร่ืองอารยธรรมโลก ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
2. เพ่ือศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง

อารยธรรมโลก ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
สมมตฐิานของการวิจัย 

1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง อารยธรรมโลก ท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2. นักเรียนมีทักษะในการท างานเป็นทีม เร่ือง อารยธรรมโลก ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างมาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 

Random) โดยเลือกนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 ห้องเรียน ท่ีก าลงัอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนธัญบุรี  โดยมีเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนมีการจัด
ห้องเรียนแบบคละความสามารถ 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 

2.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง อารยธรรมโลก จ านวน 4 
แผน  
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ทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 
1.00 ซึ่งถือว่าเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ 

2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง อารยธรรมโลก ท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยผู้วิจยัได้สร้างแบบวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยยึดทฤษฎีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทัง้ 5 ด้านของ 
มาร์ซาโน ได้แก่ ด้านการจ าแนก ด้านการจดัหมวดหมู่ ด้านการเช่ือมโยง ด้านการสรุปความ และ
ด้านการประยุกต์  คัดเลือกแบบทดสอบ เพ่ือหาค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) โดย
พิจารณาจากคา่ IOC  ≥ 0.50 จึงคดัข้อท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.60 – 1.00  น าแบบทดสอบท่ีผ่านการ
คดัเลือกมีคา่ความยากง่ายระหว่าง 0.08 – 0.87 และคา่อ านาจจ าแนก มีคา่ตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป โดย
เลือกข้อสอบไว้จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.29 – 0.79 ซึ่ง
เป็นคา่ความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป และคา่อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบมี
คา่อยูร่ะหวา่ง 0.25 – 0.67 ซึง่เป็นข้อท่ีสามารถจ าแนกนกัเรียนออ่นและเก่งได้     

2.3 แบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะการท างานเป็นทีม เร่ือง อารยธรรมโลก ท่ีผู้วิจยั
สร้างขึน้มาเพ่ือใช้สังเกตพฤติกรรมทักษะการท างานเป็นทีม ทัง้หมด 5 ด้าน ประกอบด้วย  การ
ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์  การวางแผนในการปฏิบตัิงาน  การปฏิบตัิตามแผนหรือการ
ด าเนินงาน การปรับปรุงและการตรวจสอบ  และการแก้ปัญหาร่วมกัน   การหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ของแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะการท างานเป็นทีมอยู่ท่ี  0.80  ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์การประเมินแบบสงัเกตพฤติกรรมทักษะการท างานเป็นทีม ท่ีมีความเหมาะสม สามารถ
น าไปใช้ประเมินทกัษะการท างานเป็นทีมและใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลู ดงันี ้

3.1 ปฐมนิเทศ เพ่ือท าความเข้าใจกับนกัเรียนเก่ียวกับวิธีการเรียน บทบาทของ
นกัเรียน จดุประสงค์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ลกัษณะและขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน 

3.2 ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เร่ือง อารยธรรมโลก ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
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3.3 ด าเนินการทดลอง โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
เร่ือง อารยธรรมโลก ใช้ระยะเวลาในการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 16 
คาบ 

3.4 ขณะด าเนินการทดลอง จะมีการประเมินทกัษะการท างานเป็นทีมผ่านแบบ
สงัเกตพฤตกิรรมทกัษะการท างานเป็นทีม 

3.5 เม่ือสิน้สุดการสอนตามก าหนดแล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อน
เรียน 

3.6 น าผลคะแนนจากการทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ไป
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิตเิพ่ือตรวจสอบสมมตฐิานตอ่ไป 

4.การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนเร่ือง อารยธรรมโลก ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
โดยใช้สถิต ิt-test  for dependent samples 

4.2 ศกึษาทกัษะการท างานเป็นทีม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนเร่ือง 
อารยธรรมโลก ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยใช้สถิติ  ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทกัษะการท างานเป็นทีม เร่ือง อารยธรรม
โลก ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น สามารถสรุป
ผลการวิจยัได้ดงันี ้

1. นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง อารยธรรมโลก มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน โดยมีคา่เฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 10.78 
คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.09 คะแนน และ และหลงั มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 21.54 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั  1.78  คะแนน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

2. นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง อารยธรรมโลก มี
ทกัษะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัดี ทกัษะการท างานเป็นทีมของนกัเรียนแต่ละแผนการจดัการ
เรียนรู้จ านวน 4 แผนการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัดี 
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อภปิรายผล 
จากการศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง อารยธรรมโลก ของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สามารถน ามาอภิปรายผลได้
ดงันี ้

 อภิปรายผลการวิจยั 
1.นกัเรียนท่ีเรียนเร่ืองอารยธรรมโลก โดยใช้การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เพ่ือวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ืองอารยธรรมโลก ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปี ท่ี  6 นัก เรียน ได้คะแนนผลการทดสอบหลัง เรียน เทียบกับ เกณ ฑ์ การประ เมิ นของ
กระทรวงศกึษาธิการ  (2557: 17) พบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในระดบัผ่าน
เกณฑ์ขัน้ต ่า จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 7.32 ระดบัดี  จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 90.24 และ
ระดบัดีเย่ียม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 และเม่ือน ามาหาคา่เฉล่ียความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เร่ืองอารยธรรมโลกก่อนเรียนเท่ากับ 10.78 และหลังเรียนเท่ากับ 21.29 โดยเม่ือน า
ค่าเฉล่ียเทียบกับเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2557: 17) พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน ในระดบัไม่ผ่านเกณฑ์ขัน้
ต ่า และหลงัเรียนอยู่ในระดบัดี เน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีจุดเน้นท่ี
ส าคญัคือ การวางแผนการจดัการเรียนรู้โดยระบใุห้มีการปฐมนิเทศก่อนเรียน เพ่ือชีแ้จงการจดัการ
เรียนรู้ แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ขัน้ตอนกระบวนการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล ให้
เหมาะสมกับเนือ้หา จึงท าให้นักเรียนได้เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ได้ดี จึงช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนสอดคล้องกบัแนวคิดของ  (ทิพย์รวี   ยอดเดชา. 2557: 12)  
กล่าวว่า การสอนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนได้ศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างลึกซึง้ตามหัวข้อท่ีนกัเรียน
สนใจ มุ่งเน้นให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า คิดค้นวางแผนและ
ลงมือปฏิบัติตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน   ซึ่งเป็นแนวทางท่ี
สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในมิติความสัมพันธ์ระหว่างการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กบัการพฒันาทกัษะการท างานเป็นทีมนัน้ พบวา่ 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วย 4  ขัน้ตอน ในทุก
ขัน้ตอนของกระบวนการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมพฒันานกัเรียนให้ได้รับการพฒันาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และทักษะการท างานเป็นทีม โดยขัน้ตอนแรกของการจัดการเรียนรู้ ผู้ สอนใช้
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เทคนิคการตัง้ค าถามท่ีเก่ียวกบั หรือให้ศกึษาสถานการณ์ในประเด็นท่ีนกัเรียนสนใจ สอดคล้องกบั
แนวคิดของ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา . 2550: 4 -5 ) ขัน้น าเสนอ เป็นขัน้ท่ีผู้ สอนให้
นกัเรียนได้ศกึษาใบความรู้ ก าหนดสถานการณ์ ศกึษาสถานการณ์ เล่นเกมดภูาพ หรือให้ผู้สอนใช้
เทคนิคการตัง้ค าถาม ขัน้วางแผน คือขัน้ ท่ีนักเรียนช่วยกันวางแผน โดยการระดมความคิด 
อภิปรายหรือหาข้อสรุป เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  ขัน้ปฏิบัติ คือ ขัน้ท่ีนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลท่ีเกิดขึน้จากการวางแผนร่วมกัน และขัน้ประเมินผล คือขัน้การวดั
และประเมินผลตามสภาพจริง ตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ โดยมีผู้สอน นกัเรียนและ
เพ่ือนร่วมกันประเมินหลงัจากการน าเสนอผลงาน เป็นการวดัผลโครงงานและให้ข้อมูลย้อนกลบั
เพ่ือประเมินความส าเร็จของโครงงาน ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง สอดคล้องกบัแนวคิดของ (วิทวสั   
อินทมานนท์  . 2554: 65) ได้ ให้กล่าวถึง การคิดวิ เคราะห์ ไว้ว่า การแยกแยะข้อมูลห รือ
ส่วนประกอบออกเป็นส่วนย่อยๆ การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบให้มีการ
เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ในเชิงเหตผุลกบัองค์ประกอบตา่ง ๆ เพ่ือค้นหาสภาพความเป็นจริง เพ่ือ ให้
ได้ความรู้ ความเข้าใจหาเหตผุลของสิ่งท่ีเกิดขึน้ ใช้แก้ปัญหา ใช้ประเมินคา่ ตดัสินใจ 

จากการศกึษาประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในการจดัการ
เรียนรู้(สุคนธ์  สินธพานนท์. 2554: 106) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็น
รูปแบบการสอนท่ีมุ่งให้นกัเรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ปฏิบตัิจริง คิด
เอง ท าเองอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างเป็นระบบ รู้จกัวิธีแสวงหาข้อมลู สร้างองค์ความรู้และสรุป
ความรู้ท่ีได้ มีทกัษะในการแก้ปัญหา  ฝึกความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั 
มีการยอมรับในความรู้ ความสามารถซึ่งกันและกัน  แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน สอดคล้องกับ (ชัยวฒัน์   สุทธิรัตน์.2553: 105) กล่าวว่า เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนฝึก
ทกัษะในการปฏิบตัิงาน  รู้จกัวิธีการท างานอย่างมีระบบและแบบแผนท่ีดี เปิดโอกาสให้ได้ฝึกฝน
กระบวนการในการค้นคว้าความรู้  ส่งผลให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง ดงันัน้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จึงเป็น
วิธีการสอนทีนกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชว่ยให้นกัเรียนได้พฒันาความคดิอย่าง
อิสระ ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกทกัษะกระบวนการในการค้นคว้าหาความรู้ เช่น การสงัเกต การ
ส ารวจ การตัง้สมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทดลอง การหาข้อสรุป การ
อภิปรายผลน าเสนอข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ   

2.ทักษะการท างานเป็นทีม เร่ือง อารยธรรมโลก ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานการศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมการ
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ท างานกลุ่มของนกัเรียน พบว่า นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นทีมดีขึน้ตามล าดบั โดยภาพรวม
นกัเรียนมีคะแนนรวมอยูใ่นระดบัดีทกุแผนการจดัการเรียนรู้และทกุกลุม่  

2.1 ทักษะการท างานเป็นทีมตามแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีทักษะการ
ท างานเป็นอยูใ่นระดบัดีทกุแผนการจดัการเรียนรู้และทกุข้อของการประเมินทกัษะการท างาน โดย
ข้อท่ีมีระดบัคะแนนสงูสดุคือ การก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ เน่ืองจากนกัเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ท่ีใช้ส่ือในการจัดการเรียนรู้ดี ซึ่งถือว่าเป็นพืน้ฐานในการสืบค้นข้อมูลและท างาน
ตอ่ไป รวมทัง้ความรู้และประสบการณ์พืน้ฐานท่ีดีเก่ียวกบัรายวิชาประวตัิศาสตร์ ส่งผลให้นกัเรียน
สามารถก าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ในการท างานได้ดีท่ีสุด ข้อท่ีมีระดบัคะแนนน้อยท่ีสุด 
คือ การปฏิบตัิตามแผนหรือการด าเนินงาน เน่ืองจากจากจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
นกัเรียนสามารถสืบค้นข้อมลูและท างานนอกห้องเรียนได้ การท างานนอกห้องเรียนอาจเกิดปัญหา 
เพราะเวลาว่างของสมาชิกบางคนในกลุ่มท่ีไม่ตรงกบัเพ่ือน ส่งผลให้การปฏิบตัิงานไม่ค่อยเป็นไป
ตามท่ีได้วางแผนไว้ 

2.2 ทักษะการท างานเป็นทีมตามกลุ่ม นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นอยู่ใน
ระดบัดีทกุกลุ่มและทกุข้อของการประเมินทกัษะการท างาน โดยข้อท่ีมีระดบัคะแนนสงูสดุคือ การ
ปรับปรุงและการตรวจสอบ เน่ืองจากทกุกลุม่หากมีปัญหาเกิดขึน้ขณะท่ีนกัเรียนท างานร่วมกนัแล้ว
เกิดปัญหาหรือมีข้อสงสยั นกัเรียนจะร่วมกนัหาสาเหตแุละแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกนั ปรึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ขอค าปรึกษาจากครูผู้ สอนเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
เพ่ือให้ผลงานส าเร็จและบรรลุผลตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ และข้อท่ีมีระดบัคะแนนต ่าสดุ คือ การ
ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ เป็นผลมาจากบางกลุ่มท่ีมีสมาชิกท่ีมีความรู้พืน้ฐานรายวิชา
ประวตัิศาสตร์ท่ีดี สามารถก าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ได้เร็วกว่ากลุ่มท่ีมีพืน้ฐานไม่คอ่ยดี 
จงึท าให้บางกลุม่สามารถก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ได้เร็ว และบางกลุม่ช้ากวา่กลุม่อ่ืน 

ซึง่จากผลท่ีท าให้ทกัษะการท างานเป็นทีมของนกัเรียนอยู่ในระดบัดี เพราะใช้วิธีการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นการ
เรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกสิ่งท่ีศึกษา  โดยก าหนดเร่ืองหรือปัญหาท่ีสนใจจะท าเป็น
การศกึษา ชว่ยกนัวางแผนระดมความคดิ ปฏิบตัิตามแผนท่ีได้วางไว้ วดัและประเมินผลตามสภาพ
จริงท่ีนกัเรียนได้ศกึษา เปิดโอกาสให้นกัเรียนใช้ความรู้ ความคิดท่ีลึกซึง้ เช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัจนได้
ความรู้ ใหม่ท่ีมีความหมายสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน  ได้ใช้ทักษะท่ีมีในการท างานตามความ 
ต้องการและความสนใจ ท าให้นกัเรียนได้พฒันาความสามารถด้านการคิด ความรับผิดชอบ ความ
มีวินัยในตนเอง และทักษะในการปฏิบตัิงานร่วมกับผู้ อ่ืนซึ่งสอดคล้องกับ  สุคนธ์   สินธพานนท์ 
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(2554: 106)  ประโยชน์ท่ีนกัเรียนจะได้รับจากการท าโครงงาน เป็นการสอนท่ีมุ่งให้นกัเรียน มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม การได้ปฏิบัติจริง คิดเอง ท าเองอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างเป็นระบบ  
ส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัวิธีแสวงหาข้อมลู สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ท่ีได้ด้วยตนเอง มีทกัษะ
ในการแก้ปัญหา  รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการยอมรับในความรู้ ความสามารถซึ่งกัน
และกัน รู้จกัท างานร่วมกัน แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  ฝึกลักษณะนิสัย 
การสังเกต ความรับผิดชอบ เป็นคนมีเหตุผล รู้จักพึ่งพาตนเอง นักเรียน   รวมทัง้การสอนวิชา
ประวตัิศาสตร์ ซึ่งมีวิธีการสอนท่ีนกัเรียน ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ทางประวตัิศาสตร์ มีขัน้ตอนการ
เรียนการสอนอย่างเป็นล าดบั เพ่ือให้นกัเรียนได้องค์ความรู้ใหม่ทางประวตัิศาสตร์ บนพืน้ฐานของ
การก าหนดประเด็นปัญหา การตัง้สมมติฐาน การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ
หลกัฐานหรือข้อมลู เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปหรือผลของการศกึษาค้นคว้า   ซึ่งการสอนประวตัิศาสตร์ใน
มิติความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการท างานเป็นทีมคือ การท างานท่ีมีบคุคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป หรือ
หลายคน มาท างานร่วมกนั มีการแลกเปล่ียน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา โดย
มีขัน้ตอนการท างาน ตัง้แต่การวางแผนการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงตรวจสอบ  การแก้ไข
ปัญหาร่วมกนั ท าให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประสานงาน ช่วยเหลือกนัเพ่ือให้
บรรลเุปา้หมายตามวตัถปุระสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น ท่ีมีประสิทธิภาพใน
การศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้ วิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพ
นัน้ท่ีเป็นปัจจยัสง่เสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ประกอบด้วย 

3.1 การจัดการเวลาในการเรียนรู้นอกห้องเรียน เน่ืองจากการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน นักเรียนสามารถเรียนรู้ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้  โดยการสืบค้น
ข้อมลูหรือการท างานร่วมกนักบัเพ่ือนๆ ในกลุม่ของตนเองเพ่ือให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์ในหวัข้อท่ี
กลุ่มตนเองสนใจศกึษา และในการท างานกลุ่มร่วมกนันอกห้องเรียน เวลาว่างของนกัเรียนบางคน
ในกลุ่มไม่ตรงกับเพ่ือนคนอ่ืน ๆ จึงต้องมีการบริหารจดัการเวลาให้ดี ร่วมทัง้ครูต้องให้ค าปรึกษา
และดแูลนกัเรียนอยา่งใกล้ชิด สง่ผลให้นกัเรียนสามรถจดัการเวลาในการท างานนอกห้องเรียนได้ดี
ขึน้ การท างานส าเร็จมีประสิทธิภาพตามเปา้หมาย  ส่งผลให้ให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ซึง่สอดคล้องกบั (วิจิตรา  นพรัตน์ .2559: 114 –  115) ได้ศกึษาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์รายวิชาประวตัิศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับผังกราฟิก ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัผงักราฟิก มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  
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3.2 ประสบการณ์และความรู้พืน้ฐานในการเรียนรายวิชาประวตัิศาสตร์ นกัเรียน
ท่ีมีความรู้พืน้ฐานรายวิชาประวตัิศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนสามารถล าดบัเนือ้หาและเหตุการณ์
ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ได้ดีกว่าขัน้ท่ีท่ีพืน้ฐานไม่ดี ท าให้นักเรียนสามรถจ าแนก จัดหมวดหมู ่
เช่ือมโยงเนือ้หา และสรุปเนือ้หาท่ีได้รับจากการเรียนรู้ได้ดี พร้อมทัง้น าความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ใน
รายวิชาอ่ืนๆและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  ดงันัน้ ครูท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน ต้องค านึงถึงประสบการณ์และความรู้พืน้ฐานในรายวิชาประวตัศิาสตร์ หากนกัเรียนมีความรู้
พืน้ฐานเป็นดี จงึประสบความส าเร็จในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

3.3 ส่ือการเรียนรู้มีความส าคัญมากในการจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้ส่ือท่ีให้
นกัเรียนได้ข้อมลูพืน้ฐานก่อนเข้าสู่บทเรียนท าให้นกัเรียนมีความสนใจในการศกึษาประวตัิศาสตร์ 
กระตุ้นให้นักเรียนสามารถตัง้ประเด็นปัญหาในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้จ านวนมาก มีความ
หลากหลาย ค าถามมีความท้าทาย และความน่าสนใจมากขึน้ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียน
ได้และรู้ด้วยตนเอง ลงมือปฏิบตัจิริง รับฟังความคดิเห็นซึง่กนัและกนั ชว่ยกนัในการท างาน  
 

 
 

     ภาพประกอบ 3 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสง่เสริมให้นกัเรียนมีการรับฟังความคดิเห็น
ของผู้ อ่ืน มีความใส่ใจ รับฟังข้อเสนอ และข้อคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มก่อนท่ีจะเสนอแนวคิดหรือ
ข้อเสนอของตนเอง การมีสว่นร่วมของนกัเรียน สามารถท างานร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มได้ดี
และได้แบง่หน้าท่ีรับผิดชอบเท่ากบัสมาชิกในทีมทกุคน และการแสดงความคิดเห็นสะท้อนความรู้
ความความเข้าใจ สมาชิกภายในกลุ่มสามารถเสนอหรือสะท้อนแนวคิดเชิงบวกและการคิด
วิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่  การมีส่วนร่วมในการท างานส่วนใหญ่นักเรียนจะให้ความสนใจกับการ
ท างานทุกครัง้ ดงันัน้ การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานจึงเหมาะท่ีจะน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วย

T

EM

TIME : การจดัการเวลาในการเรียนรู้ 

EXPERIENCE: ประสบการณ์และความรู้พืน้ฐานในการ

เรียน MEDIA: ส่ือการเรียนรู้ 
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ตนเองให้นกัเรียนได้ค้นพบความจริงตา่งๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนตัง้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนใช้
กระบวนการทางความคิด การคิดวิเคราะห์ หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการ
แก้ปัญหาท่ีถูกต้องด้วยตนเอง สรุปเป็นหลักการหรือวิธีในการแก้ปัญหา และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในสภาพการณ์ตา่งๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ตอ่การจดัเรียนรู้
และการศกึษาวิจยั ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.1 ครูควรศึกษาขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานให้ชัดเจนก่อน

น าไปใช้ จดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอือ้ต่อการค้นคว้าหาความรู้ ควรเตรียมส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ี
เพียงพอกบันกัเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนได้ศกึษาหาข้อมลูได้ตามความถนดัและความน่าสนใจ 
เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการคดิวิเคราะห์และการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

1.2 ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  นกัเรียนสามารถเลือกหวัข้อท่ีสนใจ
หรือประเด็นท่ีจะศึกษาได้เร็วมีปัจจยัจากพืน้ฐานการเรียนรายวิชานัน้ ๆของนกัเรียนดี และได้รับ
การกระตุ้นจากครูผู้สอนเพ่ือให้นกัเรียนเกิดการคดิ 

1.3 ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ท่ีมีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มส่ง
เริมทกัษะการท างานเป็นทีม และนกัเรียนสามารถใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนในการท างานได้ และ
ครูต้องคอ่ยให้ค าแนะน าอยา่งใกล้ชิดเพราะอาจเกิดปัญหาได้  

2. ข้อเสนอเพื่อการวิจัย 
2.1 ควรมีการจดัการศึกษาการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ไปใช้กบัตวัแปรอ่ืน ๆ เชน่ การคดิสร้างสรรค์ เจตคตติอ่การเรียน หรือทกัษะตา่งๆ เป็นต้น 
2.2 ควรมีการเปรียบเทียบรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานท่ีผู้ วิจยั

ใช้กบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานรู้แบบอ่ืน ๆ  
2.3 ควรมีการจัดการศึกษาการระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ ต่อพฤติกรรมการ

เรียนรู้ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
2.4 ถ้ามีการศกึษาเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ ควรมีการใช้วิธีการทางประวตัศิาสตร์มาใช้

ในการศกึษาหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ด้วย 
2.5 ข้อมูลหรือหลกัฐานท่ีใช้ในการศึกษาหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ ควรเป็นข้อมูล

หรือหลกัฐานชัน้ต้น 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 

 รายนามผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นี ้ได้รับความอนเุคราะห์ใน
การตรวจสอบเสนอแนะ  ดงันี ้

 1. รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบสังเกตพฤตกิรรมทักษะการท างานเป็นทีม 

 1. อาจารย์ ดร.ชยัรัตน์  โตศิลา             อาจารย์ภาควิชาหลกัสตูรและวิธีสอน    
                                                                      คณะศกึษาศาสตร์    มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 2. อาจารย์ ดร.สรภสั  น า้สมบรูณ์         อาจารย์ภาควิชาหลกัสตูรและวิธีสอน    
                                                                      คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศลิปากร  
            3. อาจารย์ อชิระ  อตุมาน                    อาจารย์ภาควิชาสงัคมวิทยา คณะสงัคมศาสตร์  
                                                                      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
            4. นางสวุภรณ์  ตัง้ธนศริิกลุ                  ครูเช่ียวชาญ กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา  
                                                                      ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนธญับรีุ    
            5. นางเปรมกมล  พิริยปัญจบตุร          ครูช านาญการพิเศษ กลุม่สาระการเรียนรู้  
                                                                      คณิตศาสตร์  โรงเรียนธญับรีุ 
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ภาคผนวก ข 

-      ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
       เป็นฐาน แผนหนว่ยการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 

-       ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
        เป็นฐาน แผนหน่วยการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 
-      ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
       เป็นฐาน แผนหนว่ยการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 

-      ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
       เป็นฐาน แผนหนว่ยการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 

-      ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (OIC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการ 
       คดิวิเคราะห์  รายวิชาประวตัศิาสตร์  เร่ือง อารยธรรมโลก 
-      ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) เกณฑ์การประเมินแบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะการ 
       ท างานเป็นทีม เร่ือง อารยธรรมโลก 
-      ผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
       ในการคดิวิเคราะห์ เร่ือง อารยธรรมโลก ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 60 ข้อ โดย 
       ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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ตาราง 13  ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ 
                โครงงานเป็นฐาน แผนหนว่ยการจดัการเรียนรู้ท่ี 1   

รายการ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า 
IOC คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั        
    1.1 ถกูต้องตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    1.2 มีความเหมาะสมกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

    1.3 มีประโยชน์ตอ่นกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2. สาระส าคญั        
    2.1 มีความถกูต้องตามหลกัการ +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
    2.2 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
    2.3 มีความเหมาะสมกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้        
    3.1 มีความสอดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัชีว้ดั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกบัจดุประสงค์ 

+1 +1 0 -1 +1 3 0.60 

    3.3 การประเมินผลสอดคล้องกบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

4. สาระการเรียนรู้        
    4.1 มีความสอดคล้องกบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    4.2 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
    4.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

รายการ ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

5. กิจกรรมการเรียนรู้        
    5.1 กิจกรรมการเรียนการสอนจดัได้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 

    5.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้
นกัเรียนได้คดิวเิคราะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    5.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้
นกัเรียนได้พฒันาทกัษะการท างานเป็น
ทีม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    5.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้โดย ใช้
โครงงานเป็นฐาน 

+1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 

    5.5 สอดคล้องกบัการประเมินผล +1 0 0 +1 +1 3 0.60 
6. สือ่/แหลง่เรียนรู้        
    6.1 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1  +1 +1 5 1 
    6.2 มีความสอดคล้องกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

    6.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

7. ชิน้งาน/ภาระงาน        
    7.1 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
    7.2 มีความสอดคล้องกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 

    7.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 0 +1 3 0.60 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

รายการ ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

8.การวดัประเมินผล        
    8.1 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้ และกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    8.2 เป็นการวดัประเมินผลตาม
สภาพจริงในชัน้เรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

    8.3 มีเกณฑ์การวดัและประเมนิผลที่
ชดัเจน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
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ตาราง 14  ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้     
โครงงานเป็นฐาน แผนหนว่ยการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 

รายการ ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั        
    1.1 ถกูต้องตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    1.2 มีความเหมาะสมกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

    1.3 มีประโยชน์ตอ่นกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2. สาระส าคญั        
    2.1 มีความถกูต้องตามหลกัการ +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
    2.2 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
    2.3 มีความเหมาะสมกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้        
    3.1 มีความสอดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัชีว้ดั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกบัจดุประสงค์ 

+1 +1 0 -1 +1 3 0.60 

    3.3 การประเมินผลสอดคล้องกบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

4. สาระการเรียนรู้        
    4.1 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    4.2 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
    4.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

รายการ ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

5. กิจกรรมการเรียนรู้        
    5.1 กิจกรรมการเรียนการสอนจดัได้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 

    5.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้
นกัเรียนได้คดิวเิคราะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    5.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้
นกัเรียนได้พฒันาทกัษะการท างานเป็น
ทีม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    5.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้โดย ใช้
โครงงานเป็นฐาน 

+1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 

    5.5 สอดคล้องกบัการประเมินผล +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
6. สือ่/แหลง่เรียนรู้        
    6.1 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
    6.2 มีความสอดคล้องกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

    6.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

7. ชิน้งาน/ภาระงาน        
    7.1 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 
    7.2 มีความสอดคล้องกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    7.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 0 +1 3 0.60 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

รายการ ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

8.การวดัประเมินผล        
    8.1 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้ และกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    8.2 เป็นการวดัประเมินผลตาม
สภาพจริงในชัน้เรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

    8.3 มีเกณฑ์การวดัและประเมนิผลที่
ชดัเจน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
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ตาราง 15  ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้    
     โครงงานเป็นฐาน แผนหน่วยการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 

รายการ ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั        
    1.1 ถกูต้องตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    1.2 มีความเหมาะสมกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

    1.3 มีประโยชน์ตอ่นกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2. สาระส าคญั        
    2.1 มีความถกูต้องตามหลกัการ +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
    2.2 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
    2.3 มีความเหมาะสมกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้        
    3.1 มีความสอดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัชีว้ดั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกบัจดุประสงค์ 

+1 +1 0 -1 +1 3 0.60 

    3.3 การประเมินผลสอดคล้องกบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

4. สาระการเรียนรู้        
    4.1 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    4.2 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
    4.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

รายการ ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

5. กิจกรรมการเรียนรู้        
    5.1 กิจกรรมการเรียนการสอนจดัได้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 -1 +1 4 0.60 

    5.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้
นกัเรียนได้คดิวเิคราะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    5.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้
นกัเรียนได้พฒันาทกัษะการท างานเป็น
ทีม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    5.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้โดย ใช้
โครงงานเป็นฐาน 

+1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 

    5.5 สอดคล้องกบัการประเมินผล +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
6. สือ่/แหลง่เรียนรู้        
    6.1 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
    6.2 มีความสอดคล้องกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

    6.3 ,uความสอดคล้องกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

7. ชิน้งาน/ภาระงาน        
    7.1 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 
    7.2 มีความสอดคล้องกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    7.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 0 +1 3 0.60 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

รายการ ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

8.การวดัประเมินผล        
    8.1 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้ และกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    8.2 เป็นการวดัประเมินผลตาม
สภาพจริงในชัน้เรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

    8.3 มีเกณฑ์การวดัและประเมนิผลที่
ชดัเจน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
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ตาราง 16  ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้  
     โครงงานเป็นฐาน แผนหน่วยการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 

รายการ ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั        
    1.1 ถกูต้องตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    1.2 มีความเหมาะสมกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

    1.3 มีประโยชน์ตอ่นกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2. สาระส าคญั        
    2.1 มีความถกูต้องตามหลกัการ +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
    2.2 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
    2.3 มีความเหมาะสมกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้        
    3.1 มีความสอดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้และตวัชีว้ดั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกบัจดุประสงค์ 

+1 +1 0 -1 +1 3 0.60 

    3.3 การประเมินผลสอดคล้องกบั
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

4. สาระการเรียนรู้        
    4.1 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    4.2 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
    4.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

รายการ ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

5. กิจกรรมการเรียนรู้        
    5.1 กิจกรรมการเรียนการสอนจดัได้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 

    5.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้
นกัเรียนได้คดิวเิคราะห์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    5.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้
นกัเรียนได้พฒันาทกัษะการท างานเป็น
ทีม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    5.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้โดย ใช้
โครงงานเป็นฐาน 

+1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 

    5.5 สอดคล้องกบัการประเมินผล +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
6. สือ่/แหลง่เรียนรู้        
    6.1 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
    6.2 มีความสอดคล้องกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

    6.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

7. ชิน้งาน/ภาระงาน        
    7.1 มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา +1 +1 +1 -1 +1 4 0.80 
    7.2 มีความสอดคล้องกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    7.3 มีความสอดคล้องกบัวยัของ
นกัเรียน 

+1 +1 0 0 +1 3 0.60 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

รายการ ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

8.การวดัประเมินผล        
    8.1 มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้ และกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    8.2 เป็นการวดัประเมินผลตาม
สภาพจริงในชัน้เรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

    8.3 มีเกณฑ์การวดัและประเมนิผลที่
ชดัเจน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
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ตาราง 17  ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (OIC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถใน

    การคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวตัศิาสตร์  เร่ือง อารยธรรมโลก 

ข้อที่ ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC 

การพิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
2 0 0 +1 +1 0 2 2.40 ใช้ไมไ่ด้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
4 0 +1 +1 +1 0 3 2.60 ใช้ได้ 
5 0 +1 +1 +1 0 3 2.60 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
7 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
8 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
9 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
10 0 +1 0 +1 +1 3 0.60 ใช้ได้ 
11 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
13 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
14 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
18 0 +1 0 +1 +1 3 0.60 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
20 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
21 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
23 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
24 0 +1 0 +1 +1 3 0.60 ใช้ได้ 
25 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 

 

 

ข้อที่ ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC 

การพิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
26 0 +1 +1 -1 +1 2 0.40 ใช้ไมไ่ด้ 
27 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
28 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
29 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
30 0 +1 0 +1 +1 3 0.60 ใช้ได้ 
31 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 -1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
35 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
36 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
41 0 +1 0 +1 +1 3 0.60 ใช้ได้ 
42 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
43 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
44 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
45 0 +1 +1 +1 0 3 0.60 ใช้ได้ 
46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
47 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
48 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
49 0 +1 +1 +1 0 3 0.60 ใช้ได้ 
50 0 +1 0 +1 +1 3 0.60 ใช้ได้ 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 

 คดัเลือกแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ข้อท่ีมีค่าดชันีความเท่ียงตรง

เชิงเนือ้หา(IOC) โดยพิจารณาจากคา่ IOC  ≥ 0.50 จงึคดัข้อท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.60 – 1.00  

จ านวน  58 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC 

การพิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
51 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
52 0 +1 0 +1 +1 3 0.60 ใช้ได้ 
53 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
54 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
55 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
56 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
57 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
58 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
59 0 0 0 0 0 0 0 ใช้ไมไ่ด้ 
60 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ตาราง 18  ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) เกณฑ์การประเมินแบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะ
     การท างานเป็นทีม เร่ือง อารยธรรมโลก 

รายการ ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ รวม ค่า 
IOC คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
1. การก าหนดเปา้หมายและ 
วตัถปุระสงค์ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

2. การวางแผนในการปฏิบตัิงาน +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
3. การปฏิบตัิตามแผนหรือการ 
ด าเนินงาน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

4. การปรับปรุงและตรวจสอบงาน +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
5. การแก้ไขปัญหาร่วมกนั +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
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ตาราง 19   ผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดั     

      ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง อารยธรรมโลก ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

      6 จ านวน 60 ข้อ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ข้อท่ี คา่ p คา่ r การพิจารณา ข้อท่ี คา่ p คา่ r การพิจารณา 
1 0.91 0.00 ตดัออก 24 0.41 0.33 ใช้ได้ 
2 0.79 0.42 ใช้ได้ 25 0.29 0.41 ใช้ได้ 
3 0.87 0.25 ตดัออก 26 0.08 0.00 ตดัออก 
4 0.29 0.58 ใช้ได้ 27 0.13 0.08 ตดัออก 
5 0.21 -0.83 ตดัออก 28 0.66 0.33 ใช้ได้ 
6 0.79 0.42 ใช้ได้ 29 0.21 0.08 ตดัออก 
7 0.79 -0.83 ตดัออก 30 0.58 0.33 ใช้ได้ 
8 0.75 0.33 ใช้ได้ 31 0.83 0.33 ตดัออก 
9 0.25 0.16 ตดัออก 32 0.50 0.33 ใช้ได้ 
10 0.42 0.33 ใช้ได้ 33 0.42 -0.16 ตดัออก 
11 0.25 0.33 ตดัออก 34 0.41 0.33 ใช้ได้ 
12 0.54 0.25 ใช้ได้ 35 0.62 0.41 ใช้ได้ 
13 0.70 0.41 ใช้ได้ 36 0.41 0.16 ตดัออก 
14 0.33 0.00 ตดัออก 37 0.08 0.00 ตดัออก 
15 0.87 0.25 ตดัออก 38 0.66 0.33 ใช้ได้ 
16 0.50 0.50 ใช้ได้ 39 0.58 0.67 ใช้ได้ 
17 0.33 0.00 ตดัออก 40 0.16 0.16 ตดัออก 
18 0.62 0.58 ใช้ได้ 41 0.41 0.50 ใช้ได้ 
19 0.45 0.42 ใช้ได้ 42 0.33 0.00 ตดัออก 
20 0.87 0.25 ตดัออก 43 0.08 0.16 ตดัออก 
21 0.25 0.00 ตดัออก 44 0.62 0.58 ใช้ได้ 
22 0.33 0.50 ใช้ได้ 45 0.62 0.58 ใช้ได้ 
23 0.87 0.08 ตดัออก 46 0.79 0.25 ตดัออก 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

ข้อท่ี คา่p คา่ r การพิจารณา ข้อท่ี คา่p คา่ r การพิจารณา 
47 0.66 0.50 ใช้ได้ 54 0.33 -0.16 ตดัออก 
48 0.08 0.00 ตดัออก 55 0.37 0.08 ตดัออก 
49 0.70 0.08 ตดัออก 56 0.41 0.33 ใช้ได้ 
50 0.33 0.50 ใช้ได้ 57 0.66 0.16 ตดัออก 
51 0.79 0.41 ใช้ได้ 58 0.50 0.66 ใช้ได้ 
52 0.12 -0.08 ตดัออก 59 0.50 0.16 ตดัออก 
53 0.54 0.58 ใช้ได้ 60 0.66 0.50 ใช้ได้ 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.66 
 

 ข้อสอบจ านวน 60 ข้อ ข้อท่ีผ่านการคดัเลือกมีคา่ความยากง่ายระหวา่ง 0.08 – 0.87 และ

คา่อ านาจจ าแนก มีคา่ตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป โดยเลือกข้อสอบไว้จ านวน 30 ข้อ ซึง่มีคา่ความยากง่าย

ของแบบทดสอบอยูร่ะหวา่ง 0.29 – 0.79 ซึง่เป็นคา่ความยากง่ายพอเหมาะ ไมย่ากหรือง่าย

จนเกินไป และคา่อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบมีคา่อยู่ระหวา่ง  0.25– 0.67 ซึง่เป็นข้อท่ีสามารถ

จ าแนกนกัเรียนออ่นและเก่งได้ แล้วน าไปทดสอบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใชก่ลุม่

ตวัอยา่งจ านวน 40 คน การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัได้เทา่กบั 0.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  129 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

 - คะแนนความสามารถในการคดิวิเคราะห์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ก่อนและ
   หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง อารยธรรมโลก โดยใช้วิธีการ 
              จดัการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
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ตาราง  20 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ก่อนและ
     หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง อารยธรรมโลก โดยใช้วิธีการ
     จดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
 
 เลขที่        คะแนน               คะแนน   เลขที่        คะแนน             คะแนน 
               ก่อนเรียน            หลงัเรียน                 ก่อนเรียน          หลงัเรียน 
 1                  9                       25                 
 2                 11                      26      
 3                 11                      22 
 4                  8                       24 
 5                 10                      21 
 6                 12                      24                                  
 7                  9                      23                
 8                  7                      21 
 9                  9                      21 
 10               13                      21 
 11               17                      22 
 12                9                       23 
 13               11                      22 
 14                9                       25 
 15               12                      21 
 16                8                       21 
 17               11                      21 
 18               11                      19 
 19                8                       18 
 20               11                      19 
 21               12                      22 

 22                  8                       21                 
 23                 11                      22      
 24                 14                      20 
 25                 17                      23 
 26                  6                       21 
 27                 11                      20                                  
 28                 12                      20                
 29                  8                       21 
 30                 10                      21 
 31                 14                      20 
 32                 11                      23 
 33                  6                       20 
 34                  7                       21 
 35                 11                      20 
 36                 15                      20 
 37                 14                      25 
 38                 16                      21 
 39                 17                      21 
 40                 12                      22 
 41                  4                       20 
  

 

 x̅                10.78                  21.54 
 S.D.              3.09                    1.78 
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ภาคผนวก ง 

                   -     แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน 

                         ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 เร่ือง อารยธรรมโลก 

                  -      แผนหนว่ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
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ตัวอย่างแบบทดสอบ 

      แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาร์โน 
      กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม                           โรงเรียนธญับรีุ 

      รายวิชา ประวตัศิาสตร์ (ส 33101)                                               ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561                                                   เร่ือง อารยธรรมโลก                                     

 

ค าชีแ้จง   
 1. แบบทดสอบฉบบันีใ้ช้วดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบชนิดปรนยั 4 
ตวัเลือก 
    แตล่ะข้อมีค าตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว จ านวน  30 ข้อ ใช้เวลาท า 30 นาที 
 2. ให้นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเคร่ืองหมาย () ลงใน    
    กระดาษค าตอบ 

ข้อ ก ข ค ง 

0     

 

 ถ้านกัเรียนต้องการเปล่ียนค าตอบใหมใ่ห้ขีดทบัค าตอบเดมิแล้วจงึเตมิค าตอบใหม่ 

   ตวัอยา่ง 

ข้อ ก ข ค ง 

0     

 

    3. ห้ามขีด เขียน ท าเคร่ืองหมายหรือขีดอกัษรใดๆ ลงในแบบทดสอบ 

   4. ให้นกัเรียนเขียนช่ือ นามสกลุ ชัน้ เลขท่ี โรงเรียน ลงในกระดาษค าตอบให้เรียบร้อยแล้วจงึลง 
      มือท าข้อสอบ 

   5. เม่ือท าเสร็จแล้ว หรือหมดเวลาให้สง่กระดาษค าตอบ พร้อมแบบทดสอบทนัที 
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 4. เพราะเหตใุดจงึถือว่าประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮมับรูาบีเป็นมรดกทางวฒันธรรม           
     ก. เป็นประมวลกฎหมายฉบบัแรกของโลก 
     ข. มีบทลงโทษท่ีรุนแรง ซึง่ชว่ยลดจ านวนผู้ เป็นภยัตอ่สงัคม 
     ค. ใช้เป็นเคร่ืองแสดงวา่อ านาจรัฐเข้มแข็ง ซึง่พอท่ีจะบงัคบัเมืองได้แล้ว 
     ง. เป็นแบบอยา่งของคนพยายามท่ีจะท าให้เกิดความยตุธิรรมในการปกครอง 
          6. อารยธรรมของอียิปต์โบราณข้อใด เกิดจากความเช่ือเร่ืองการมีชีวิตเป็นอมตะและการ  
              ฟืน้คืนชีพของผู้ตาย  
     ก. ตวัอกัษรเฮียโรกลิฟฟิก    
                ข. การสร้างพีระมิดและมมัม่ี 
     ค. การท ากระดาษจากต้นปาปิรุส   
                ง. ความเช่ือในเร่ืองเทพเจ้าหลายองค์ 
          8. ข้อใดไม่ถูกต้องตามอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอารยธรรมอียิปต์โบราณ 
      ก. เมโสโปเตเมียมีอกัษรคนูิฟอร์ม / สว่นอียิปต์มีตวัอกัษรเฮียโรกลิฟฟิก 
      ข. เมโสโปเตเมียมีสวนลอยแหง่กรุงบาบิโลเนีย / สว่นอียิปต์มีเสาหินโอเบลิสก์ 
      ค. เมโสโปเตเมียมีสถาปัตยกรรมอิฐตากแห้งท่ีใหญ่โตอย่างซิกกแูรต / สว่นอียิปต์มี
          พีระมิดท่ียิ่งใหญ่ 
     ง. เมโสโปเตเมียนบัถือเทพเจ้าชามาชและเอตนั / ส่วนอียิปต์นบัถือเทพเจ้าโอซิริสและ
         เทพเจ้ามาร์คดุ 
 9. ผลงานการสร้างสรรค์ของอียิปต์โบราณ สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในเร่ืองใดมากที่สุด 
      ก. การผกูพนัระหวา่งมนษุย์กบัสงัคม 
      ข. ความผกูพนัระหวา่งมนษุย์กบัศาสนา 
      ค. ความผกูพนัระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาติ 
      ง. การให้ความส าคญัของมนษุย์เหนือสิ่งอ่ืนใด 
 12. สถาปัตยกรรมกรีกท่ีได้รับการยกย่องมากท่ีสดุ เป็นสถาปัตยกรรมประเภทใด 
      ก. วิหารหินอ่อน    ข. โรงมหรสพขนาดใหญ่ 
      ค. โบสถ์รูปแปดเหล่ียม   ง. พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่ 
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 14. ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปวฒันธรรมกรีกสะท้อนให้เห็นลกัษณะเฉพาะของชาวกรีก  
               คือข้อใด  
      ก. ความหมกมุน่ในเร่ืองศาสนา 
      ข. ความไมน่ิยมในปัจเจกบคุคล 
      ค. ความมีระเบียบวินยัและความรับผิดชอบ 
      ง. ความเป็นตวัของตวัเองและความมีเสรีภาพ 

 17. ข้อใดเป็นมรดกทางอารยธรรมของโรมนั ท่ีน ามาใช้และถกูถ่ายทอดสูช่าตติา่ง ๆ ใน        
                   โลกปัจจบุนั  
      ก. ระบบรัฐธรรมนญู    ข. ระบบกฎหมาย 
      ค. ระบบประชาธิปไตย   ง. ระบบศกัดนิาสวามิภกัดิ์ 
 22. ข้อใดท่ีมีวรรณทัง้ 4 ครบในสงัคมอินเดีย  
      ก. พราหมณ์  ช่องทอผ้า  ขอทาน  กรรมกร 
      ข. นายกรัฐมนตรี  พอ่ค้า  ชา่งตีเหล็ก  ขอทาน 
      ค. เกษตรกร  นกับญัชี  อตุสาหกรรรม  พราหมณ์ 
      ง. ผู้น าศาสนา  รัฐมนตรี  นกัการธนาคาร  กรรมกร 
 23. อารยธรรมลุม่แมน่ า้สินธุมีความสมัพนัธ์กบัอารยธรรมอินเดียอย่างไร  
      ก. อารยธรรมลุม่แมน่ า้สินธุอยูใ่กล้กบัอารยธรรมอินเดีย 
      ข. อารยธรรมลุม่แมน่ า้สินธุเป็นต้นแบบของอารยธรรมอินเดีย 
      ค. อารยธรรมลุม่แมน่ า้สินธุกบัอารยธรรมอินเดีย มีความเจริญแบบเดียวกนั 
      ง. อารยธรรมลุม่แมน่ า้สินธุมีการเปล่ียนแปลงอารยธรรมกบัอารยธรรมอินเดีย 
 27. การสร้างสรรค์ทางศลิปวฒันธรรมของไทยประเภทใด ท่ีแสดงให้เห็นอิทธิพลของ 
               วฒันธรรมจีนมากที่สุด  
      ก. วรรณกรรม  นาฏศลิป์   ข. จิตรกรรม  วรรณกรรม 
      ค. สถาปัตยกรรม  ดริุยางศลิป์  ง. สถาปัตยกรรม  ประตมิากรรม 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เร่ือง อารยธรรมโลก  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 
4 ง 14 ง 
6 ข 17 ข 
8 ง 22 ง 
9 ข 23 ข 
12 ก 27 ง 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ส 4.1    เข้าใจความหมาย  ความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวตัิศาสตร์  
สามารถใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์มาวิเคราะห์เหตกุารณ์ตา่งๆ  อย่างเป็นระบบ 
  ตัวชีว้ัด ม.4-6/2  สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวตัศิาสตร์อยา่งเป็นระบบ 

  มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้าน
ความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตกุารณ์อยา่งตอ่เน่ือง ตระถึงความส าคญั และความ
สามารวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

   ตวัชีว้ดั ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่าง
โลกตะวนั ออกกบัโลกตะวนัตกท่ีมีผลตอ่พฒันาการและการเปล่ียนแปลงของโลก 

สาระส าคัญ 
 อารยธรรมส าคญัของโลกมกัเร่ิมต้นบริเวณลุม่แมน่ า้ ปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมทาง
ภมูิศาสตร์แตล่ะอารยธรรมตา่งมีลกัษณะเฉพาะของตนเองและมีอิทธิพลตอ่อารยธรรมและ  
ความก้าวหน้าในการคิดค้นเทคโนโลยีและความคดิในการจดัระเบียบสงัคม  ของมนษุย์ในยคุ
ตอ่มา 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนสามารถสมัมนาประเดน็ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัอารยธรรมโลกได้ 
 2. ผู้สอนให้ประเดน็ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัอารยธรรมโลก แล้วนกัเรียนสามารถตัง้

แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ 
 (การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน) 

กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม                                           โรงเรียนธญับรีุ 

รายวิชา ประวตัศิาสตร์    (ส 33101)                                                                ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศกึษา 2561                                      หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3 อารยธรรมโลก 

เร่ือง ทอ่งโลกอารยธรรม                                                                                เวลาเรียน   16    คาบ 
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ประเดน็ท่ีจะศกึษาได้ 
 3. นกัเรียนแตล่ะกลุม่สามารถก าหนดประเดน็ท่ีจะศกึษาเก่ียวกบัอารยธรรมโลกได้ 

 4. นกัเรียนสามารถร่วมกนัวางแผนศกึษาเก่ียวกบัอารยธรรมของโลกได้ 
 5. นกัเรียนสามารถจดัล าดบั ขัน้ตอนในการท างาน และศกึษาเก่ียวกบัอารยธรรมโลกได้ 
 6. นกัเรียนแตล่ะกลุม่สามารถแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการท างานกลุม่ของตนเองได้ 
 7. นกัเรียนอธิบายลกัษณะทางภมูิศาสตร์และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์อารย
ธรรมของโลกได้ 
 8. นกัเรียนแตล่ะกลุม่สามารถปฏิบตัติามแผนท่ีวางไว้ ในการศกึษาเก่ียวกบัอารยธรรม
โลกได้ 
 9. นกัเรียนสามารถบอกร่องรอย พฒันาการ ลกัษณะภมูิศาสตร์ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่
การสร้างสรรค์อารยธรรมโลกได้ 
 10.วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโลก ท่ีมีผลตอ่โลกในปัจจบุนั 
 11. นกัเรียนสามารถสรุปพฒันาการ ลกัษณะภมูิศาสตร์ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
สร้างสรรค์ อารยธรรมโลกได้ 
 12. นกัเรียนสามารถจ าแนกปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเกิดอารยธรรมของโลกได้ 

 13. นกัเรียนแตล่ะกลุม่สามารถน าเสนอประเดน็ท่ีกลุม่ตนเองศกึษามา และแลกเปล่ียน
เรียนรู้กนัหน้าชัน้เรียนได้ 
 14. สนใจและเห็นความส าคญัในการศกึษาเรียนรู้อารยธรรมตา่ง ๆ ของโลก เพ่ือ
ประโยชน์ ทางด้านการศกึษาและประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
สาระการเรียนรู้ 
 1. อารยธรรมลุ่มแม่น า้สินธุ 
 แหลง่อารยธรรมลุม่แมน่ า้สินธุนบัเป็นแหลง่อารยธรรมเร่ิมแรกของอินเดีย อยูบ่ริเวณ
ดนิแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย (ปากีสถานในปัจจบุนั) ท่ีแมน้่าสินธุไหลผา่น อาณา
เขตลุม่แมน่ า้สินธุครอบคลมุบริเวณกว้างกวา่ลุม่แมน่ า้ไนล์แหง่อียิปส์โดยทกุๆปีกระแส น า้ได้ไหล
ทว่มท้นฝ่ังท าให้ดนิแดนลุม่แมน่ า้สินธุอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่การท ากสิกรรมนกัประวตัิศาสตร์บาง
คนเรียกอารยธรรมในดนิแดน นีว้า่วฒันธรรมฮารัปปา ซึง่เป็นเช่ือเมืองโบราณท่ีตัง้อยู่บริเวณลุม่น า้
สินธุเม่ือประมาณ ๓,๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ปีก่อนพทุธศกัราช 

 เน่ืองจากภูมิประเทศของอินเดีย มีลักษณะเป็นรูปสามเหล่ียมขนาดใหญ่ มีเทือกเขา
หิมาลยักัน้อยู่ทางตอนเหนือมีเทือกเขาฮินดกุุชอู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือทางด้านตะวนัตกติดกับ
ทะเลอาหรับส่วนทางด้านตะวันอออกติดกับมหาสมุทรอินเดียไปจนถึงอ่าวเบงกอลดังนัน้ ผู้ ท่ี
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เดินทางโดยทางบกเข้ามายงับริเวณนีใ้นสมยัโบราณต้องผ่านช่องเขาทางด้านตะวนัตกท่ีเรียกว่า
ช่องเขาไคเบอร์ซึ่งเป็นหนทางเดียวท่ีจะเข้าสู่อินเดียในสมัยโบราณเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์
อินเดียตลอดมาเพราะเส้นทางนีเ้ป็นทางผ่านของกองทพัของผู้ รุกรานและพ่อค้าจากเอเชียกลาง 
อฟักานิสถานเข้าสูอิ่นเดีย เพราะเดนิทางได้สะดวก 
 
 
 
 
 
                                       

                                                       
 
 
 

                                                        แผนท่ีแสดงที่ตัง้อารยธรรมลุม่แมน่ า้สนิธุ  
                                               ทีม่า : http://www.thaigoodview.com 
ความเจริญท่ีส าคัญ 
 หลกัฐานทางโบราณคดีพบวา่มีเมืองใหญ่ 2 เมือง คือ เมืองฮารัปปา (Harappa) และเมือง
โมเฮนโจ – ดาโร (Mohenjo – Daro) หลกัฐานดงักล่าวท าให้ทราบว่าบริเวณลุ่มน า้สินธุมีผู้คนตัง้
ถ่ินฐานและสร้างสรรค์อารยธรรมมายาวนาน คือ พวกดราวิเดียนสิ่งท่ีเด่นท่ีสุดของอารยธรรม
แม่น า้สินธุ ตวัเมืองท่ีมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบ แยกพืน้ท่ี ใช้กันงานออกจากกันอย่าง
ชดัเจน เช่น เขตท่ีอยู่อาศยั ศาสนสถาน ยุ้ งฉาง มีการตดัถนนเป็นมุมฉากและแบ่งเมืองออกเป็น
ตาราง แสดงความรู้ด้านเรขาคณิตขัน้สูงสิ่งท่ีโดดเด่นกว่าอารยธรรมอ่ืนๆ คือ มีการจัดระบบ
สุขาภิบาลท่ีดี เป็นระบบ จากรูปแบบการก่อสร้างแสดงให้เห็นว่ามีการปกครองแบบรวมอ านาจ  
ซึ่งผู้ปกครองอาจเป็นนักบวชหรือกษัตริย์ท่ีเป็นผู้น าศาสนาด้วยชนเผ่าส าคญัท่ีสร้างสรรค์อารย
ธรรมลุม่น า้สินธุ แบง่ได้เป็น 2 พวก คือ 
           1) พวกดราวิเดียน คือชนพืน้เมืองดัง้เดิมท่ีตัง้ถ่ินฐานบริเวณลุ่มน า้สินธุราว 4,000 ปีมาแล้ว 
พวกนมีรูปร่างเตีย้ ผิวคล า้และจมกูแบน คล้ายกบัคนทางตอนใต้ในอินเดียบางพวกปัจจบุนั 
 2) พวกอารยัน เป็นพวกท่ีอพยพเคล่ือนย้ายจากดินแดนเอเชียกลาง ลงมายังตอนใต้
กระจายไปตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีต่างๆซึ่งอุดมสมบูรณ์และมีภูมิอากาศท่ีอบอุ่นกว่า พวกอารยนัส่วน
หนึ่งได้เคล่ือนย้ายเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่ในลุ่มน า้สินธุและขบัไล่พวกดราวิเดียนให้ถอยร่นไปหรือจบั
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ตวัเป็นทาส พวกอารยนัมีรูปร่างสงูใหญ่ ผิวขาว จมูกโด่ง คล้ายกบัชาวอินเดียท่ีอยู่ทางตอนเหนือ 
พวกอารยันเหล่านีรั้บวฒันธรรมชนพืน้เมือง แล้วน ามาผสมผสานเป็นวฒันธรรมท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะ 
 ด้านการปกครองและกฎหมาย 
 การปกครองเป็นแบบกระจายอ านาจ โดยแตล่ะเผา่มีหวัหน้าท่ีเรียกวา่ “ราชา” ปกครอง
กนัเอง มีหน่วยการปกครองลดหลัน่ลงไปตามล าดบั จากครอบครัวท่ีมีบิดาเป็นหวัหน้าครอบครัว 
หลายครอบครัวรวมเป็นระดบัหมูบ้่าน และหลายหมูบ้่านมีราชาเป็นหวัหน้า ตอ่มาแตล่ะเผา่มีการ
พุง่รบกนัเอง ท าให้ราชาได้ขึน้มามีอ านาจสงูสดุในการปกครองด้วยวิธีตา่งๆ เชน่ พิธีราชาภิเษก 
ความเช่ือในเร่ืองอวตารพิธีอศัวเมธ เป็นพิธีขยายอ านาจโดยสง่ม้าวิ่งไปยงัดนิแดนตา่งๆ และตอ่มา
ก็มีคติความเช่ือวา่ ราชาทรงเป็นสมมตเิทพ คือ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทพอวตารลงมาเพ่ือ
ปกครองมวลมนษุย์ 

 ในด้านการปกครองมีการเขียนต าราเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง ช่ือ อรรถศาสตร์ ระบุ
หน้าท่ีของกษัตริย์ ในด้านกฎหมาย มีพระธรรมศาสตร์และตอ่มามีการเขียนพระธรรมนญู
ธรรมศาสตร์ 
 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  กลุ่มชนท่ีอาศัยในระยะแรกคือพวกดราวิ เดียนซึ่งมี โครงสร้างทางสังคม
ประกอบด้วยผู้ปกครอง ได้แก่ ราชาและขุนนาง แต่เม่ือพวกอารยันเข้ามาปกครองท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม กล่าวคือฝ่ายดราวิเดียนถูกลดฐานะลงเป็นทาส ความสมัพนัธ์ของคนใน
สงัคมระยะแรกมีการแตง่งานระหว่างชนสองเผ่าพนัธุ์ แตต่่อมาพวกอารยนัเกรงว่าจะถกูกลืนทาง
เชือ้ชาติ จึงห้ามการแต่งงานระหว่างชนสองกลุ่ม ท าให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างเผ่าพันธุ์  จน
กลายเป็นระบบชนชัน้ท่ีแบง่หน้าท่ีชดัเจนโดยแบง่ออกเป็น 4 วรรณะใหญ่ๆ 
 ด้านศาสนา 
 อินเดียเป็นแหล่งก าเนิดศาสนาส าคญัของโลกตะวนัออก ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ – ฮินด ู
พทุธศาสนา ศาสนาเชน และศาสนาซิกข์ 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 คนในดินแดนลุ่มน า้สินธุมีการท าอาชีพเกษตรเป็นพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและมีการท า
การค้าภายใน การเพิ่มประชากรในแตล่ะอาณาจกัร ท าให้การค้าภายในเมืองตา่งๆขยายตวัขึน้ ซึ่ง
มีสินค้าส าคญั เช่น ดีบกุ ทองแดง หินมีคา่ชนิดต่างๆ นอกจากนีย้งัมีสินค้าอุตสาหกรรม เช่น การ
ทอผ้า ฝา้ย ไหม เป็นสินค้าไปขายในดนิแดนตา่งๆ อาทิ อาระเบีย เปอร์เซีย และอิยิปต์ เป็นต้น 
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 ภาษาและวรรณกรรม 
 ในดินแดนลุ่มน า้สินธุยงัพบวฒันธรรมด้านภาษา คือ ตวัอกัษรโบราณของอินเดีย ซึ่งเป็น
อกัษรดัง้เดิมท่ียงัไม่มีนกัวิชาการอ่านออก อกัษรโบราณนีป้รากฏในดวงตราต่างๆมากกว่า 1,200 
ชิน้ โดยในดวงตราจะมีภาพววั ควาย เสือ จระเข้ และช้าง ปรากฏอยูด้่วย 
 พวกอารยนัใช้ภาษาสนัสกฤตซึ่งเป็นภาษาท่ีใช้เขียนคมัภีร์ศาสนา เช่น คมัภีร์พระเวท เม่ือ
ประมาณ 1,000 ปีมาแล้ว วรรณกรรมท่ืส าคญัได้แก่ มหากาพย์มหาภารตยทุธ ซึง่เป็นเร่ืองการสู้รบ
ในหมู่พวกอารยันและมหากาพย์รามเกียรติ์ เป็นเร่ืองการสู้ รบระหว่างพวกดราวิเดียนกับพวก
อารยนั 
มรดกของอารยธรรมอินเดีย 
 1. ด้านสถาปัตยกรรม 
  – ซากเมืองฮารับปาและโมเฮนโจ – ดาโร ท าให้เห็นว่ามีการวางผงัเมืองอยา่งดี มี
สาธารณูปโภคอ านวยความสะดวกหลายอย่าง เช่น ถนน บ่อน า้ ประปา ซึ่งเน้นประโยชน์ใช้สอย
มากกว่าความสวยงาม– ซากพระราชวงัท่ีเมืองปาฏลีบุตรและตกัศิลา สถูปและเสาแปดเหล่ียม ท่ี
ส าคญัคือ สถปูเมืองสาญจี (สมยัราชวงศ์โมริยะ) 
  – สสุานทชัมาฮาล สร้างด้วยหินอ่อน เป็นการผสมระหวา่งศิลปะอินเดียและเปอร์
เชีย 
         2. ด้านประติมากรรม เช่น รูปเคารพทางศาสนาโดยเน้นไปทางศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
และพทุธศาสนา 
 3. จิตรกรรม 
 สมยัคปุตะ และหลงัสมยัคปุตะ เป็นสมยัท่ีรุ่งเรืองท่ีสดุของอินเดียพบงานจิตรกรรมท่ี ผนงั
ถ า้อชนัตะ 
 4. นาฏศิลป์ 
 เก่ียวกบัการฟ้อนร า เป็นสว่นหนึง่ของพิธีกรรมเพ่ือบชูาเทพเจ้าตามคมัภีร์พระเวท 
 5. ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 เป็นผู้ ริเร่ิมใช้เลขอารบิคและเลข 0 ก่อนดนิแดนอ่ืนและมีการใช้มาจนถึงทกุวนันี ้

2. อารยธรรมลุ่มแม่น า้ฮวงโห หรือ อารยธรรมจีน 
 อารยธรรมจีนโบราณเร่ิมขึน้เม่ือประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล ในเขตแม่น า้หวางเหอ 
หรือ แม่น า้ฮวงโห หรือ แมน่ า้เหลือง ในทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน จากนัน้ขยายเข้าไปในเขต
ลุม่แมน่ า้แยงซีทางตอนกลางของประเทศ 



  141 

 อารยธรรมจีนเป็นอารยธรรมท่ีมีเอกภาพสูง ซึ่งแตกต่างจากอารยธรรมร่วมสมัยอ่ืนๆ 
เน่ืองจากเกิดจากการหล่อหลอมภายในดินแดนของตน และได้รับอิทธิพลจากโลกภายนอกน้อย
มาก ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท่ีสง่เสริมการหลอ่หลอมอารยธรรมจีน ได้แก่ ปัจจยัทางภมูิศาสตร์ 

 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์  
  - ลักษณะภูมิประเทศโดดเดี่ยว จีนเป็นดินแดนท่ีกว่างใหญ่ พืน้ท่ีประกอบด้วย
เทือกเขาสงูจ านวนมากท่ีกัน้ระหว่างภาคตา่งๆ ของจีน และยงัจรดมหาสมทุรอีกด้านหนึง่ ลกัษณะ
ภูมิประเทศท่ีโดเด่ียวนีท้ าให้จีนได้ติดต่อกับโลกภายนอกน้อยมาก ท าให้ชาวจีนต้องคิดต้นและ
พฒันาความเจริญขัน้สงูขึน้ภายในดนิแดนของตนเองเพ่ือตอบสนองความต้องการของสงัคม 
  - ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในบริเวณลุ่มน า้ฮวงโห เป็นท่ีราบอุดมสมบูรณ์
เน่ืองจากปกคลุมด้วยดินสีเหลืองท่ีเรียกว่า ดินเลิสส์ ( loess) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเกษตร ใน
หน้าน า้แม่น า้ฮวงโหจะมีน า้มาและพดัพาเอาดินตะกอนมาทบัถม และบริเวณนีมี้น า้ท่วมอยู่เสมอ 
จึงท าให้ชาวจีนต้องมาอาศ ยรวมเป็นกลุ่มเพ่ือท่ีจะจดัการชลประทานได้ โดยการขุดคลองและทด
น า้ไว้ใช้ มีการเกณฑ์แรงงานเพ่ือควบคมุชลประทานภายใต้ผู้น าชมุชนซึ่งตอ่มาเป็นชนชัน้ปกครอง
และระบบกษัตริย์ 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แผนท่ีแสดง อารยธรรมลุ่มแม่น ้ าฮวงโห 
   ท่ีมา : http://aboyvincentmalloy.blogspot.com 
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อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัตศิาสตร์ มีแหลง่อารยธรรมท่ีส าคญั 2 แหลง่ คือ 
 - ลุ่มแม่น า้ฮวงโห พบความเจริญท่ีเรียกว่า วัฒนธรรมหยางเชา ( Yang Shao Culture ) 
พบหลักฐานท่ีเป็นเคร่ืองปัน้ดินเผามีลักษณะส าคญัคือ เคร่ืองปัน้ดินเผาเป็นลายเขียนสี มกัเป็น
ลายเรขาคณิต พืช นก สตัว์ตา่งๆ และพบใบหน้ามนษุย์ สีท่ีใช้เป็นสีด าหรือสีมว่งเข้ม 
 - ลุ่มน า้แยงซี ( Yangtze ) บริเวณมณฑลชานตุงพบ วัฒนธรรมหลงซาน ( Lung Shan 
Culture ) พบหลกัฐานท่ีเป็นเคร่ืองปัน้ดินเผามีลกัษณะส าคญัคือ เคร่ืองปัน้ดินเผามีเนือ้ละเอียดสี
ด าขดัมนัเงา คณุภาพดีเนือ้บางและแกร่ง เป็นภาชนะ 3 ขา 
 - อารยธรรมจีนสมัยประวัตศิาสตร์ 
  - ประวัตศิาสตร์สมัยโบราณ เร่ิมตัง้แตส่มยัราชวงศ์ชาง สิน้สดุสมยัราชวงศ์โจว 
                  - ราชวงศ์ชาง เป็นราชวงศ์แรกของจีน 
              - มีการปกครองแบบนครรัฐ 
              -  มีการประดษิฐ์ตวัอกัษรขึน้ใช้เป็นครัง้แรก พบจารึกบนกระดองเต่า
และกระดูกวัว เร่ืองท่ีจารึกสว่นใหญ่เป็นการท านายโชคชะตาจงึเรียกว่า  “กระดูกเส่ียงทาย”  
                                   - มีความเช่ือเร่ืองการบชูาบรรพบรุุษ 
                             - ราชวงศ์โจว 
                                     - แนวความคิดด้านการปกครอง เช่ือเร่ืองกษัตริย์เป็น  “โอรสแห่ง
สวรรค์  สวรรค์มอบอ านาจให้มาปกครองมนษุย์เรียกวา่ อาณัตแห่งสวรรค์ 
                                     - เร่ิมต้นยคุศกัดนิาของจีน 
                                     - เกิดลัทธิขงจ๊ือ 
                                     - เกิดลัทธิเต๋า โดยเลา่จ๊ือ 
                 - ประวัตศิาสตร์สมัยจักรวรรดิ เร่ิมตัง้แตส่มยัราชวงศ์จิ๋น จนถึงปลายราชวงศ์ชิง 
       - ราชวงศ์จิ๋นหรือฉิน 
                          - จกัรพรรดิท่ียิ่งใหญ่สามารถรวมดินแดนของจีนให้เป็นจกัรวรรด ิเป็น
ครัง้แรกคือ พระเจ้าชิว่ังตี่ หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นผู้ให้สร้าง ก าแพงเมืองจีน 
                          - มีการใช้เหรียญกษาปณ์ มาตราชัง่ ตวง วดั 
                   - ราชวงศ์ฮั่น 
                         - เป็นยคุทองด้านการค้าของจีน มีการค้าขายกบัอาณาจกัรโรมนั อาหรับ 
และอินเดีย โดยเส้นทางการค้าท่ีเรียกวา่ เส้นทางสายไหม( Silk Rood ) 
                        - ลัทธิขงจ๊ือ ค าสอนถกูน ามาใช้เป็นหลกัในการปกครองประเทศ 
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                        - มีการสอบคดัเลือกบคุคลเข้ารับราชการเรียกวา่ จอหงวน 
                              - ราชวงศ์สุย 
                      - เป็นยคุแตกแยกแบง่เป็นสามก๊ก 
                      - มีการขดุคลองเช่ือมแมน่ า้ฮวงโหกบัแมน่ า้แยงซี เพ่ือประโยชน์ในด้านการ       
คมนาคม 
                              - ราชวงศ์ถัง 
                       - ได้ช่ือวา่เป็นยคุทองของอารยธรรมจีน นครฉางอานเป็นศนูย์กลางของซีก 
          โลกตะวนัออกในสมยันัน้ 
                      - พระพทุธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง พระภิกษุ (ถังซ าจ๋ัง) เดนิทางไป 
           ศกึษาพระไตรปิฎก ในชมพทูวีป 
                     - เป็นยคุทองของกวีนิพนธ์จีน กวีคนส าคญั เชน่ หวางเหว่ย หล่ีไป๋ ตู้ฝู้ 
                            - ราชวงศ์ซ้อง 
                     - มีความก้าวหน้าด้านการเดนิเรือส าเภา 
                     - รู้จกัการใช้เข็มทิศ ลกูคดิ รักษาโรคด้วยการฝังเข็ม 
                     - ประดษิฐ์แทน่พิมพ์หนงัสือ 
                             - ราชวงศ์หยวน 
                     - เป็นราชวงศ์ชาวมองโกลท่ีเข้ามาปกครองจีน ฮอ่งเต้องค์แรกคือ กุบไล

ข่าน หรือ หงวนสีโจ๊วฮ่องเต้ 
                    - ชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อค้าขายมาก เช่น มาร์โคโปโล พ่อค้าชาว เมือง
เวนีส อิตาลี 
                        - ราชวงศ์หมิงหรือเหม็ง 
                  - วรรณกรรม นิยมการเขียนนวนิยายท่ีใช้ภาษาพดูมากกวา่การใช้ภาษ 
เขียน มี 
นวนิยาย ท่ีส าคญั ได้แก่ สามก๊ก ไซอิ๋ว 
                 - สง่เสริมการส ารวจเส้นทางเดนิเรือทางทะเล 
                 - สร้างพระราชวงัหลวงปักก่ิง (วงัต้องห้าม) 
                     - ราชวงศ์ชิงหรือเช็ง 
                 - เป็นราชวงศ์เผา่แมนจ ูเป็นยคุท่ีจีนเส่ือมถอยความเจริญทกุด้าน 
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                 - เร่ิมถูกรุกรานจากชาติตะวนัตก เช่น สงครามฝ่ิน ซึ่งจีนรบแพ้อังกฤษ ท าให้
ต้องลงนามในสนธิสญัญานานกิง 
                    - ปลายยุคราชวงศ์ชิง พระนางซูสีไทเฮาเข้ามามีอิทธิพลในการบริหาร
ประเทศมาก 
                                              ที่มา: แบบเรียนประวตัิศาสตร์สากล ม.4-6 ส านกัพิมพ์วฒันาพานิช  
 
3. อารยธรรมลุ่มแม่น า้ไทกรีส-ยูเฟรตีส 
 อารยธรรมลุ่มแม่น า้ไทกรีส-ยูเฟรตีส หรือ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย “Mesopotamia” มา
จากภาษากรีก meso = between + potemia = rivers หมายถึงดินแดนระหว่างแมน่ า้ (“between 
the rivers”) เป็นบริเวณแหล่งศูนย์กลางอารยธรรมเมืองแรกสุดแห่งหนึ่ ง อยู่ในบริเวณอิรักและ
ซีเรียตะวนัออกในปัจจบุนั ระหว่างแม่น า้ไทกรีสทางตะวนัออกกบัแม่น า้ยเูฟรติส (อยู่ทางตะวนัตก
แมน่ า้ยเูฟรตีส (Euphrates) 
 

      
      ทีม่า : https://th.wikipedia.org 

 
และมารวมกนัอีกครัง้ห่างไป 180 กม. แม่น า้ยูเฟรติสและไทกรีสมารวมกนัในทางตะวนัออกเฉียง
ใต้ของอิรักกลายเป็นแมน่ า้ ชทัท์ อลั อาหรับ ซึง่ไหลลงอา่วเปอร์เซีย 
 หบุเขาและท่ีราบของแม่น า้ในเมโสโปตาเมียเปิดทางให้เข้ามาโจมตีได้จากแม่น า้ เนินเขา
ทางเหนือและทางตะวนัออก ทะเลทรายอาหรับ และทุง่หญ้าสเตปป์ซีเรียในทางตะวนัตก ความมัง่
คัง่ของเมโสโปตาเมียมกัเป็นท่ีต้องใจของเพ่ือนบ้านท่ียากจนกวา่ ประวตัิศาสตร์ของเมโสโปตาเมีย
จึงเป็นรูปแบบการแทรกซึมและการรุกรานเข้ามา พืน้ท่ีเกือบทัง้หมดฝนตกน้อย แต่เม่ือมีการ

ลกัษณะของแม่น า้ยเูฟรตีสคู่ขนานกับแม่น า้ไทกริส 

หลงัจากท่ีแม่น า้ท้ังสองเข้าสู่ดินแดนอิรัก จะมี

ระยะห่างไม่เกิน 160 กม. ในทางตะวนัออกเฉียงใต้

ดินแดนท่ีราบรูปพัดระหว่างสองแม่น า้เป็นท่ีตั้งของ

อารยธรรมบาบิโลเนียนโบราณอันรุ่งเรือง หลงัจาก

ไหลภายใน 40 กม.ของแม่น า้ไทกริส แม่น า้ยเูฟรติสได้

แยกออกเป็น 2 สาย (รูป) 
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ชลประทานจากคลอง ดินท่ีอุดมก็ให้ผลผลิตสงู ในทางใต้ มีการปลูกอินทผาลมั ใช้เป็นอาหารท่ีมี
คณุคา่ เส้นในท่ีเป็นประโยชน์ ไม้ และเป็นอาหารสตัว์ ทัง้สองแมน่ า้มีปลา และท่ีลุม่ทางใต้มีนกป่า 
กลุ่มชนต่างๆ ที่สร้างอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

1. สุเมเรียน (Sumerian) 
- เป็นชนกลุ่มแรกท่ีมีอ านาจบริเวณแถบนี ้บริเวณท่ีสุเมเรียนอยู่คือ ซูเมอร์ 
(Sumer) ในโลกตะวนัตกถือกนัวา่ ประวตัิศาสตร์เร่ิมท่ีซูเมอร์ (History begin at 
Sumer) 
- มีการปกครองแบบนครรัฐ 
- มีการสร้างวิหารในการบชูาเทพเจ้า ท่ีเรียกวา่ซิกกรัูต 
- ประดษิฐ์อกัษรลิ่ม (คนุิฟอร์ม) โดยการใช้ไม้ปลายแหลมกดเป็นรูปทรงเรขาคณิต
ลงบนแผน่ดนิเหนียว 
- มีวรรณกรรมส าคญัคือ มหากาพกิกาเมส 

                ค าคมท่ีส าคญัในวรรณกรรม เชน่  "อยา่เร่งรีบในการพดูในท่ีสาธารณะ"  
"หลีกเล่ียง                 
                            ความชัว่ร้ายและ การเกลียดชงั" 

- มีความเจริญด้านคณิตศาสตร์ เช่น การใข้เลขฐาน 6 60 360 ในการนับเวลา 

การคิดค้นค่า π การคิดค้นวิธีคูณ หาร ถอดราก ยกก าลัง การนับปีแบบ
จนัทรคต ิ

2. อมอไร้ท์ (Amorite) 
- สร้างจกัรวรรด ิ“บาบโิลเนียน” ขึน้ 
- ใช้การปกครองแบบรวมอ านาจเข้าสูส่่วนกลาง 
- ใช้ประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี ท่ียดึหลกั “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”  

3. ฮติไตท์ และ แคสไซท์ (Hittite and Kassite) 
  - เป็นกลุม่ชนพวกแรกท่ีรู้จกัการใช้ “เหล็ก” อาศยัอยูใ่นอาเชียไมเนอร์ 

4. อัสซีเรียน (Assyrian)  
- เป็นนกัรบท่ีเหีย้มโหด เข้าครอบครองกรุงบิโลเนีย ตอ่มาสร้างเมืองหลวงใหม่ช่ือ  
กรุงนิเนเวห์ (Nineveh) 
- มีกษัตริย์องค์ส าคญัคือ “แอสซูร์บานิปาล” ซึง่สามารถยดึครองอียิปต์ได้ 
- ก าเนิดหอสมดุแหง่แรกของโลก 
-  
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5. แคลเดียน (Chaldean) 
- โจมตีอสัซีเรียนและสถาปนา “จกัรวรรดแิคลเดียน” หรือ “บาบิโลเนียใหม่” 
- สร้างสวนลอยบาบโิลน  
- มีความรู้ด้านดาราศาสตร์ เชน่ การพยากรณ์สริุยปุราคา การพยากรณ์ดวงชะตา 

6. เปอร์เซียน (Persian) 
- มีการปกครองแบบรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง แบ่งจักรวรรดิเป็นมณฑล โดย
เคารพธรรมเนียมเดมิของเมืองขึน้ 

- มีระบบทางหลวง ไปรษณีย์ และศาสนาโซโรแอสเตอร์ 
 7. ฮปิรู / ฮบิรู (ยวิ) 
  - มีศาสนายดูาย ท่ีบชูาพระเจ้าองค์เดียว คือ พระยโฮวาห์ และคมัภีร์พนัธสญัญา
เดมิ 
  - สร้างดนิแดนปาเลสไตน์ หรือคานาอนั ซึง่เป็นดนิแดนศกัดิส์ิทธ์ิ 
 ความส าเร็จทางปัญญาอ่ืนๆ 
  - แปน้หมนุส าหรับปัน้ ล้อยานพาหนะ นาฬิกาน า้ 
  - วางแนวความคดิหยาบๆ เก่ียวกบัก าหนดต าแหนง่ทางภมูิศาสตร์ 
  - สปัดาห์มี 7 วนั และ 1 วนั มี 12 ชัว่โมง 1 ชัว่โมงแบง่เป็น 120 นาที 
  - พิสจูน์เร่ืองชว่งการเปล่ียนแปลงในการเอียงของแกนโลก 
4. อารยธรรมลุ่มแม่น า้ไนล์ 
 อารยธรรมลุ่มแม่น า้ไนล์หรืออารยธรรมอียิปต์โบราณก่อก าเนิดบริเวณดินแดนสองฝ่ัง 
แมน่ า้ไนล์ ตัง้แตป่ากแมน่ า้ไนล์จนไปถึงตอนเหนือของประเทศซูดานในปัจจบุนั 
 ทศิเหนือ ตดิกบั ทะเลเมดเิตอร์เรเนียนและคาบสมทุรไซนายอียิปต์ 
 ทศิตะวันตก ตดิกบั ทะเลทรายลิเบียและทะเลทรายซาฮารา 
 ทศิตะวันออกและทศิใต้ ตดิกบัทะเลทรายนเูบียและทะเลแดง 
 จากสภาพภูมิอากาศดังกล่าวจะเห็นว่า บริเวณลุ่มแม่น า้ไนล์เปรียบเสมือนโอเอซิส
ทา่มกลางทะเลทราย จงึเป็นปราการธรรมชาตปิอ้งกนัการรุกรานจากภายนอกได้ 
 สภาพภูมิประเทศของลุม่แม่น า้ไนล์ก่อนท่ีจะรวมเป็นปึกแผน่ ได้แบง่ออกเป็นบริเวณลุม่น า้
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีเป็นบริเวณอียิปต์ล่าง (Lower Egypt) อยู่บริเวณท่ีราบลุ่มปากแม่น า้
ไนล์ ซึ่งเป็นบริเวณท่ีแม่น า้ไนล์แยกเป็นแม่น า้สาขาท่ีมีลักษณะเป็นรูปพัด แล้วไหลลงทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน ชาวกรีกโบราณเรียก บริเวณนีว้่า เดลตา และบริเวณอียิปต์บน (Upper Egypt) ได้แก่ 
บริเวณท่ีแม่น า้ไนล์ไหลผ่าน หุบเขา เป็นท่ีราบแคบๆ ขนาบด้วยหน้าผาท่ีลาดกว้างใหญ่ ถัดจาก
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หน้าผา คือ ทะเลทราย ต่อมาเมเนส (Menes) ประมุขแห่งอียิปต์ล่างจึงได้รวมดินแดนทัง้สองเข้า
ด้วยกนั 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดอารยธรรมลุ่มน า้ไนล์ 
  - ท่ีตัง้: เน่ืองจากหิมะละลายในเขตท่ีราบสูงเอธิโอเปีย ท าให้บริเวณแม่น า้ไนล์มี
ดนิตะกอนมาทบัถมจงึเป็นพืน้ท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ 
  - มีความได้เปรียบทางธรรมชาติ เน่ืองจากประเทศอียิปต์เป็นดินแดนท่ีล้อมรอบ
ด้วยทะเลทรายท าให้มีปราการธรรมชาตใินการปอ้งกนัศตัรูภายนอก 
  - ทรัพยากรธรรมชาติ: แม้อียิปต์จะแห้งแล้ง แต่สองฝ่ังแม่น า้ไนล์ก็ประกอบด้วย
หินแกรนิตและหินทราย ซึ่งใช้ก่อสร้างและพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองด้านสถาปัตยกรรม วัสดุ
เหล่านีมี้ความแข็งแรงคงทนแข็งแรงและช่วยรักษามรดกทางด้านอารยธรรมของอียิปต์ให้ปรากฏ
แก่ชาวโลกมาจนกระทัง่ปัจจบุนั 
  - ระบบการปกครอง ชาวอียิปต์ยอมรับอ านาจและเคารพนบัถือกษัตริย์ฟาโรห์ดจุ
เทพเจ้าองค์หนึ่ง จึงมีอ านาจในการปกครองและบริหารอย่างเต็มท่ีทัง้ด้านการเมืองและศาสนา 
โดยมีขุนนางเป็นผู้ ช่วยในการปกครอง และพระเป็นผู้ ช่วยด้านศาสนา ซึ่งการท่ีพาโรห์มีอ านาจ
เดด็ขาดท าให้อียิปต์สามารถพฒันาอารยธรรมของตนได้อยา่งเตม็ท่ี (ภาณพุงษ์ มว่งเขียว, ม.ป.ป.) 
  2.4 ภูมิปัญญาของชาวอียปิต์ 
  ชาวอียิปต์สามารถคิดค้นเทคโนโลยีและวิทยาการความเจริญด้านต่างๆเพ่ือตอบสนอง
การด าเนินชีวิต ความเช่ือทางศาสนาและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่อียิปต์ เช่น ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ เรขาคณิต และฟิสิกส์ ได้ส่งเสริมความเจริญในด้านการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 
เป็นต้น 
 สมัยอาณาจักรอียปิต์ 
 1. สมัยอาณาจักรเก่า มีความเจริญในช่วงประมาณปี 2,700 – 2,200 ก่อนคริสต์ศกัราช 
เป็นสมยัท่ีอียิปต์มีความเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และศลิปกรรม มีการก่อสร้างพีระมิดซึ่ง
ถือวา่เป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่ของอารยธรรมอียิปต์ 
 2. สมัยอาณาจักรกลาง ฟาโรห์มีอ านาจปกครองอยู่ในช่วงราวปี 2050 – 1652 ก่อน
คริสต์ศักราช ในสมัยนีอี้ยิปต์มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านทางวิทยาการและภูมิปัญญามาก
โดยเฉพาะด้านการชลประทาน จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยคุทองของอียิปต์ อย่างไรก็ตาม ในช่วง
ปลายสมยัเกิดความวุน่วายภายในประเทศ จนตา่งชาตเิข้ามารุกรานและปกครองอียิปต์ 
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 3. สมยัอาณาจกัรใหม่ ชาวอียิปต์สามารถขบัไลช่าวตา่งชาติ และกลบัมาปกครองดนิแดน
ของตนอีกครัง้หนึ่ง ในช่วงประมาณปี 1567 – 1085 ก่อนคริสต์ศักราช สมัยนีฟ้าโรห์มีอ านาจ
เดด็ขาดในการปกครองและขยายอาณาเขตเหนือดนิแดนใกล้เคียงจนเป็นจกัรวรรดิ 
 4. สมยัเส่ือมอ านาจ จกัรวรรดอีิยิปต์เร่ิมเส่ือมอ านาจตัง้แตป่ระมาณปี 1,100 ก่อน
คริสต์ศกัราช ในสมยันีช้าวตา่งชาต ิเชน่ พวกอสัซีเรียนและพวกเปอร์เซียจากเอเชีย รวมทัง้ชนชาติ
ในแอฟริกาได้เข้ามายึดครอง จนกระทัง่เส่ือมสลายในท่ีสดุ 
 ด้านการเมืองการปกครอง 
 กษัตริย์หรือฟาโรห์ (Pharaoh) มีอ านาจสูงสุด โดยมีผู้ ช่วยในการปกครองคือ ขุนนาง 
หวัหน้าขุนนางเรียกว่า “วิเซียร์” และมีหน่วยงานย่อย ๆ ในการบริหารประเทศ แต่ละเมืองแต่ละ
หมู่บ้านมีผู้ปกครองระดบัตา่ง ๆ ดแูลเป็นล าดบัขัน้ แต่ละชมุชนถูกเกณฑ์แรงงานมาท างานให้แก่
ทางการ 
 ด้านเศรษฐกิจ 
   อาชีพหลกัของชาวอียิปต์ คือ เกษตรกรรม เพราะว่าดินอุดมสมบูรณ์ ท าให้ผลิตอาหาร
เกินความต้องการ การผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นหลักของอียิปต์ คือ ข้าวสาลี บาร์เลย์ ข้าวฟ่าง 
ถัว่ฝักยาว ถัว่ ผกัและผลไม้ และตอ่มาชีวิตท่ีมัง่คัง่และฟุ่ มเฟือยของบางคนน าไปสู่การพฒันางาน
หตัถกรรมและอุตสาหกรรม บางส่วนทอผ้า บางส่วนผลิตเคร่ืองตกแต่ง หม้อ ลินิน และอญัมณี 
เหล็กและทองแดงมีการถลงุ 
 ด้านสังคม 
 เป็นสงัคมแบบล าดบัชัน้ ผู้ปกครองสูงสดุ คือ ฟาโรห์ และชนชัน้ปกครองอ่ืน ๆ คือ ขนุนาง
และนกับวช ชนชัน้รองลงมาคือ พ่อค้าและชา่งฝีมือ ชนชัน้ล่าง คือ ชาวนา และทาส ซึ่งเป็นคนสว่น
ใหญ่ ท่ีดนิทัง้หมดเป็นของฟาโรห์ 
 ด้านศาสนา 
   ชาวอียิปต์นบัถือเทพเจ้าหลายองค์ท่ีเก่ียวข้องกบัอ านาจธรรมชาตโิดยเทพเจ้าท่ีได้รับการ
เคารพสงูสดุ คือ เร หรือ รา (Re or Ra) เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ และเป็นหวัหน้าแหง่เทพเจ้าทัง้
ปวง 
 ด้านภาษาและวรรณกรรม 
 ชาวอียิปต์ได้พัฒนาระบบการเขียนท่ีเรียกว่า เฮียโรกริฟิค (Hieroglyphic) เป็นค าภาษา
กรีกมี ความหมายวา่ การจารึกอนัศกัดิ์สิทธ์ิ เร่ิมต้นด้วยการเขียนอกัษรภาพแสดงสญัลกัษณ์ตา่งๆ 
แล้วคอ่ย ๆ พฒันาขึน้มาเป็นรูปแบบพยญัชนะ 
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      ด้านศิลปวิทยาการ 
- ด้านดาราศาสตร์: ปฏิทินแบบสริุยคติท่ีแบ่งวนัออกเป็น 365 วนัใน 1 ปี ซึ่งมี 12 
เดอืน และในรอบ 1 ปี ยงัแบง่ออกเป็น 3 ฤดกูาล 
- ด้านคณิตศาสตร์ 
- ด้านการแพทย์: ชาวอียิปต์โบราณมีความรู้ทางการแพทย์สาขาทนัตกรรม แพทย์
ผู้ เช่ียวชาญหลายสาขา เช่น กระเพาะอาหาร และศลัยกรรม ซึ่งมีหลกัฐานการ
บนัทกึ 

                       - ด้านสถาปัตยกรรม 
- ด้านจิตรกรรม 
- ด้านประตมิากรรม  

                        ทีมา: เอกสารประกอบการเรียน วิชาอารยธรรมโลก. สมประสงค์ นว่มบญุลอื, 2556 

5. อารยธรรมกรีก หรือ อารยธรรมเฮเลน 
 ภูมิประเทศของกรีก ประกอบด้วย ภูเขา พืน้ดิน และทะเล  โดยกรีกมีพืน้ท่ีราบน้อย พืน้ท่ี
ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และหมู่เกาะในทะเลอีเจียน ประชาชนอาศยัอยู่ตามหมู่บ้านในบริเวณท่ีราบ
เล็กๆ ในหุบเขาท่ีล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการติดต่อส่ือสาร ซึ่งสภาพ
ภูมิศาสตร์เช่นนีท้ าให้แยกชุมชนตา่งๆออกจากกัน ส่งผลให้แต่ละเมืองแตกแยกเป็นนครรัฐตา่ง ๆ 
มากมายซึง่เป็นอิสระไมข่ึน้แก่กนั นครรัฐท่ีส าคญัได้แก่ นครรัฐเอเธนส์ และนครรัฐสปาร์ตา  
 พืน้ดินส่วนใหญ่ของกรีกขาดความอุดมสมบูรณ์และมีพืน้ดินขนาดเล็ก ประกอบกับมี
แม่น า้สายสัน้ๆ น า้ไหลเช่ียวและพัดพาเอาความอุดมสมบูรณ์ของดินไป และจากลักษณะภูมิ
ประเทศท่ีมีลกัษณะคล้ายแหลมย่ืนไปในทะเล ท าให้กรีกมีชายฝ่ังทะเลท่ียาว ซึง่ความเว้าแหวง่ของ
ทะเลเป็นท่ีก าบังคล่ืนลมได้เป็นอย่างดี ใช้เป็นอ่าวส าหรับจอดเรือ ท าให้ชาวกรีกเป็นคนชอบ
ค้าขายทางทะเล นอกจากนีด้ินแดนกรีกยงัเป็นดินแดนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น เหล็ก 
ทอง เงิน หินออ่น เป็นต้น 
 ดนิแดนของกรีกบนพืน้แผน่ดนิในทวีปยโุรปแบง่ได้เป็น 3 สว่น คือ 
  1. ภาคเหนือ ได้แก่ แคว้นมาซิโดเนีย (Macedonia) เทสซาลี (Thessaly) และอิ
ไพรัส (Epirus) 
  2. ภาคกลาง ได้แก่ บริเวณท่ีเป็นเนินเขาสงู เป็นท่ีตัง้ของนครทีบส์ (Thebes) นคร
เดลฟี (Delphi) ช่องเขาเทอร์มอปิเล (Thermopylae) และยอดเขาพาร์แนสซัส (Parnassus) ซึ่ง
เป็นท่ีสถิตของอะพอลโล (Apollo) หรือสริุยเทพ ตรงปลายสดุของด้านตะวนัออก คือ แคว้นอตัติกา 
(Attica) ซึง่มีเมืองหลวง คือ นครเอเธนส์ (Athens) แหลง่ก าเนิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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 3. บริเวณคาบสมทุรเพโลพอนนีซสั (Peloponnesus) อยู่ตอนใต้อ่าวคอรินท์ เป็นท่ีตัง้ของ
นครรัฐสปาร์ตา (Sparta) ท่ีมีช่ือเสียงด้านการรบ และโอลิมเปีย (Olympia) ซึ่งเป็นท่ีสิงสถิตของ
บรรดาเทพเจ้ากรีก 

 

 

 

 

 

 
ภาพแผนทีแ่สดงอาณาเขตของอารยธรรมกรีกโบราณ 

                                           ทีม่า : https://panupong088.wordpress.com 

 
อารยธรรมกรีก 
 1. อารยธรรมเร่ิมต้นของอารยธรรมกรีก 
    1.1 อารยธรรมไมนวน (Minoan Civilization) 
            เป็นอารยธรรมท่ีเกิดขึน้ท่ีเกาะครีต โดยมีชาวครีตหรือชาวครีตนัเป็นชนพืน้เมือง
ของเกาะนี ้กษัตริย์ท่ีมีอ านาจมากท่ีสดุ คือ พระเจ้ามินอส พระราชวงัท่ีส าคญั คือ พระราชวงัคนอส
ซุส  ความเส่ือมของอารยธรรมไมโนน 1) เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟท่ีท าลายเมือง และ 2) การ
รุกรานของพวกไมซินีจากแผน่ดนิใหญ่ 

    1.2 อารยธรรมไมซินี (Mycenae Civilization) 
           เป็นอารยธรรมของพวกไมซีเนียน มีศนูย์กลางอยูท่ี่เมืองไมซีเน มีความสามารถใน
การรบและการค้า ซึ่งพวกนีโ้จมตีเกาะครีต ท าลายพระราชคนอสซุส และได้สร้างเมืองไมซีเนขึน้ 
ซึง่มีปอ้มปราการท่ีแข็งแรง ท าให้พวกเอเคียนมีช่ือใหม่วา่ไมซีเนียนตามช่ือเมือง ตอ่มาพวกเอเคียน
ได้ ไปท าสงครามกับ เมื องทรอยในสงคราม โทจัน  เน่ื องจาก เมืองทรอยตั ง้อยู่ ทางทิ ศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของเอเชียไมเนอร์ ซึง่เป็นคูแ่ขง่ทางการค้ากบัเมืองไมซีเนจนส าเร็จ 
          มรดกของอารยธรรมไมซีเน คือ การนับถือเทพเจ้าหลายองค์รวมทัง้เทพเจ้าซุส 
(Zeus) เฮรา (Hera) และโพไซดอน เป็นต้น 
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 2. กรีกยุคมืด 
   เน่ืองจากการขาดหลักฐานการเขียนท าให้ความรู้ของเราเก่ียวกับเร่ืองนีถู้กจ ากัด โดย
สงครามเป็นเหตใุห้เศรษฐกิจกรีกพินาศ ซึ่งสร้างความยากจนและสบัสน ทางการเมืองซึ่งยาวนาน  
กษัตริย์ไมซีเนียนถกูแทนท่ีด้วยหวัหน้าเล็ก ๆ ผู้ มีอ านาจและทรัพย์สินจ ากดั ศลิปินหยดุการวาดคน
และสตัว์บนหม้อไห กรีกเพาะปลกูในพืน้ดินน้อยนิด มีคนมาตัง้ถ่ินฐานน้อย และการค้าสากลน้อย
กว่าท่ีเคยมีมาก่อน ซึ่งเร่ืองราวต่าง ๆ ของกรีกยุคมืดปรากฏอยู่ในวรรณกรรมมุขปาฐะ เร่ืองมหา
กาพย์อิเลียด และโอดิสซี ของมหากวีโฮเมอร์ (Homer) ซึ่งมหากาพย์อิเลียดเป็นเร่ืองเก่ียวกับการ
ท าสงครามกบัทรอย สว่นมหากาพย์โอดสิซีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัชยัชนะจากการท าสงครามกบัทรอย 
 3. อารยธรรมของกรีก 
    3.1 อารยธรรมเฮเลนิก (Hellenic Civilization) หรือยุคคลาสสิก (Classical Age) 
  ในสมยันีมี้การสร้างอาณานิคมเกิดขึน้ มีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและผู้น าชมุชน
เร่ิมตัง้สภาและกลุ่มตา่ง ๆ เพ่ือจดักิจกรรมสาธารณะท่ีอกอรา ซึ่งเป็นท่ีพบปะสงัสรรค์กนัของผู้คน
ในนครรัฐ ซึ่งยุคคลาสสิคนีไ้ด้เกิดนครรัฐขนาดใหญ่ 2 นครรัฐ ได้แก่ นครรัฐสปาร์ตา และนครรัฐ
เอเธนส์ 
  ในยคุคลลาสสิคนีเ้กิดสงครามครัง้ยิ่งใหญ่ 2 ครัง้ ได้แก่ สงครามเปอร์เซียและ
สงครามเพโลพอนเนเชียน 
  3.2 อารยธรรมเฮเลนิสตกิ 
  เป็นช่วงท่ีนครรัฐต่างๆ ของกรีกเส่ือมลง เน่ืองมาจากสงครามเพโลพอนเนเชียน  
และแคว้นมาซิโดเนียเจริญขึน้ โดยแคว้นมาซิโดเนียมีกษัตริย์องค์ส าคญั ได้แก่ พระเจ้าฟิลิปท่ี 2 ได้
นครรัฐกรีกไว้ในอ านาจ และกษัตริย์องค์ต่อมา คือ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ได้ท าการ
ปลดปลอ่ยหวัเมืองกรีกตา่งๆ บนเอเชียไมเนอร์ให้พ้นจากการปกครองเปอร์เซีย 
 มรดกทางอารยธรรมกรีก 
 - สถาปัตยกรรม ใช้ระบบโครงส ร้างแบบเสาและคาน แผนผังอาคารเป็น รูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีการสร้างเสารายรอบอาคาร ซึ่งจะมีความแตกต่างตรงหัวเสา สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 แบบ คือ แบบดอริก (Doric) แบบไอโอนิก (Ionic) และแบบคอรินเธียน (Corinthian) 
 - ประติมากรรม ส่วนใหญ่เป็นรูปปัน้เทพเจ้าท่ีมีลายเส้นกล้ามเนือ้และเส้นเอ็นคล้าย
มนษุย์ท่ีมีชีวิต ดเูป็นธรรมชาติ 
 - จิตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นลวดลายท่ีปรากฏบนเคร่ืองปัน้ดินเผา เช่น แจกัน คนโท ไห 
ฯลฯ และฝาผนงัท่ีพบในวิหารหรือก าแพง 
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 - นาฏกรรม ละครประเภทโศกนาฏกรรม (Tragedy) และสุขนาฏกรรม (Comedy) การ
แสดงจะใช้นกัแสดงชายทัง้หมด โดยทกุคนจะสวมหน้ากาก และมีผู้พากย์และหมูน่กัร้อง (Chorus) 
สง่เสียงประกอบ 
 - วรรณกรรม วรรณกรรมท่ีโดดเดน่ ได้แก่ มหากาพย์ของโฮเมอร์เร่ือง อีเลียด และ โอดิส
ซี ท่ีสะท้อนถึงความรู้สึกท่ีกวีมีตอ่โศกนาฏกรรมในสงครามทรอย (Troy) นอกจากนีย้งัให้ข้อมลูทาง
ประวตัศิาสตร์เก่ียวกบัสถานท่ีท่ีส าคญั ประเพณี วิถีชีวิต และความคดิของชาวกรีกด้วย 
 - ปรัชญา ได้แก่ โซเครตสิ (Socrates) เพลโต (Plato) อริสโตเตลิ (Aristotle) 
 - ประวัติศาสตร์ เป็นชาติแรกในโลกตะวนัตกท่ีเร่ิมศึกษาประวตัิศาสตร์ตามแบบวิธีการ
ทางประวตัศิาสตร์ โดยนกัประวตัศิาสตร์กรีกคนแรกท่ีเร่ิมเขียนงาน ประวตัศิาสตร์และได้รับการยก
ยอ่งวา่เป็นบดิาแหง่วิชาประวตัศิาสตร์ของโลกตะวนัตก คือ เฮโรโดตสั (Herodotus) 
 - คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นกัคณิตศาสตร์เดน่ของกรีก ได้แก่ ปิทาโกรัสแห่งเมือง
ซามอส ผู้คดิค้นทฤษีบทปิทาโกรัส ยคูลิดแหง่เมืองอะเล็กซานเดรีย 
 - การแพทย์ ฮิปโปเครตีส (Hippocrates) ได้รับการยกยอ่งเป็น “บิดาแหง่การแพทย์” ซึง่
ค้นพบว่าโรคร้ายตา่งๆท่ีเกิดขึน้เกิดจากธรรมชาต ิไมใ่ชก่ารลงโทษของพระเจ้า 
 - ดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ เอราทอสทินีส (Eratosthenes) ท่ีเช่ือวา่โลกกลม สามารถ
ค านวณความยาวรอบโลกได้ และยงัค้นพบวา่การขึน้ลงของกระแสน า้เกิดจากอิทธิพลของดวง
จนัทร์ 
6. อารยธรรมโรมัน 
 อารยธรรมโรมันก าเนิดท่ีคาบสมุทรอิตาลี  ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป โดยมี
ลกัษณะเป็นแหลมย่ืนลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา และ
เนินเขา ได้แก่ เทือกเขาแอลป์ทางทิศเหนือซึ่งกัน้คาบสมทุรอิตาลีออกจากดินแดนส่วนอ่ืนของทวีป
ยโุรป และเทือกเขาแอเพนไนน์ซึง่เป็นแกนกลางของคาบสมทุร ส่วนบริเวณท่ีราบมีน้อยและมีท่ีราบ
น้อย จึงท าให้การตัง้ถ่ินฐานของชมุชนอยูอ่ยา่งกระจดักระจายเป็นชมุชนเล็กๆ พืน้ท่ีการเกษตรมีไม่
มากนกั แตเ่ม่ือประชากรเพิ่มขึน้ บริเวณดงักลา่วไม่สามารถรองรับการเกษตรท่ีขยายตวัได้ จงึเป็น
สาเหตท่ีุชาวโรมนัขยายดนิแดนไปยงัดนิแดนอ่ืนๆ 
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สมัยสาธารณรัฐ 
 พวกอิทรัสกัน โดยได้รับอารยธรรมของกรีก ซึ่งต่อมาได้อพยพเข้ามาในแหลมอิตาลี จึงได้
น าเอาความเช่ือในศาสนาและเทพเจ้าของกรีก ศิลปะการแกะสลัก การท าเคร่ืองปัน้ดินเผา 
ตวัอกัษร การท านายจากการดเูคร่ืองในของสตัว์และการบินของนก การสร้างซุ้มประตโูค้ง (Arch) 
และประตมิากรรมเทพเจ้าเข้ามาเผยแพร่ นอกจากพวกอิทรัสกนัแล้วยงัมีชนเผ่าอ่ืน ๆ อีก เชน่ พวก
ละตนิ ตอ่มาได้ตกมาอยูภ่ายใต้การปกครองพวกอิทรัสกนั 
          ในระยะแรกปกครองระบอบกษัตริย์ เรียกว่า อิมพิเรียม (Imperium) กษัตริย์จะสภาซีเนต
หรือสภาขนุนางเป็นท่ีปรึกษาโดยสมาชิกจะอยูใ่นชนชัน้พาทรีเชียน (patrician) แตต่อ่มาพวก
ละตนิได้ขบัไลอิ่ทรัสกนัออกจากบลัลงัก์และตัง้กรุงโรมขึน้ แตอ่ านาจการปกครองยงัเป็นดนิแดน
ของพวกพาทริเชียน (patrician) เทา่นัน้ สว่นราษฎรท่ีเรียกวา่ เพลเบียน (plebeian) ซึ่งเป็นสามญั
ชนหรือประชาชนสว่นใหญ่ เชน่ ชาวไร่ ชาวนา ชา่งฝีมือ ไมมี่สิทธิใดๆทางการเมืองและสงัคมจน
น าไปสูค่วามขดัแย้งระหวา่ง 2 ชนชัน้ จนพวกเพลเบียนมีสิทธิออกกฎหมายร่วมกบัพวกพาทริเชียน 
เรียกวา่ กฎหมายสิบสองโต๊ะ (Law of the Twelve Tables) เพ่ือใช้บงัคบักบัชาวโรมนัทกุคน ซึง่
กฎหมายสิบสองโต๊ะนบัเป็นมรดกชิน้ส าคญัของโรมท่ีถือเป็นแมแ่บบของกฎหมายโลกตะวนัตก 
ตอ่มาโรมนัได้ท าสงครามพิวนิกกบัพวกคาร์เทจ โดยมีสาเหตมุาจากการแยง่ผลประโยชน์ในเกาะชิ
ชิลี ผลคือฝ่ายคาร์เทจแพ้ จงึท าให้โรมนักลายเป็นรัฐท่ีมีอ านาจสงูสดุในขณะนัน้ 
สมัยจักรวรรด ิ
             ชาวโรมันเปล่ียนการปกครองจากสาธารณ รัฐมาใช้เป็นจักรวรรดิ  และออกุสตุส 
(Augustus) เป็นจักรพรรดิหรือซีซาร์ (Caesar ) พระองค์แรกของจักรวรรดิโรมัน ในสมัยนีโ้รมัน
เจริญถึงขีดสุดละได้ขยายอ านาจไปยังภูมิภาคต่าง ๆ และเม่ือศาสนาคริสต์ได้แผ่ขยายมาถึง
ดินแดนทางภาคตะวันตกของปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมัน ท าให้
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จกัรวรรดิโรมนัต่อต้านศาสนานีอ้ย่างรุนแรง แต่ในสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชพระองค์ 
(Constantine the Great) ทรงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา ท าให้จักรวรรดิโรมันกลายเป็น
จกัรวรรดิของคริสต์ศาสนา ทรงสร้างกรุงคอนสแตนติโนเปิล (ปัจจบุนัคือ นครอิสตนับลูในประเทศ
ตรุกี) ทางตะวนัตกของจกัรวรรดโิรมนั ตอ่มาเรียกวา่ จกัรวรรดโิรมนัตะวนัออกหรือจกัรวรรดไิบแซน
ไทน์ (Byzantine) จนกระทั่งสมยัปลายจกัรวรรดิ โรมนัเผชิญปัญหาภายในท าให้ถูกพวก อนารย
ชนเผ่าเยอรมนัหรือเผา่กอธเข้าปล้นสะดม และขบัไลก่ษัตริย์ออกจากบลัลงัก์ ถือเป็นการสิน้สดุของ
จกัรวรรดโิรมนัตะวนัตก และประวตัศิาสตร์สมยัโบราณ 
 มรดกของอารยธรรมโรมัน 
                 ความโดดเดน่ของอารยธรรมโรมนัเกิดจากรากฐานท่ีแข็งแรง ซึง่ได้รับอิทธิพลจาก
อารยธรรมกรีกและอารยธรรมของดินแดนรอบๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผสานกับความ
เจริญก้าวหน้าท่ีเป็นภูมิปัญญาของชาวโรมนัเองท่ีพยายามคิดค้นสร้างระบบตา่งๆ เพ่ือด ารงความ
ยิ่งใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัไว้ 
  สถาปัตยกรรม 
              เน้นความใหญ่โต แข็งแรงทนทาน โดยชาวโรมนัได้พฒันาเทคนิคการก่อสร้างของ
กรีกเป็นประตูโค้ง  (arch) และเปล่ียนหลังคาจากจั่วเป็นโดม และสร้างอาคารต่าง ๆ เพ่ือสนอง
ความต้องการของรัฐและ    สาธาณชน เช่น โคลอสเซียม  สถานท่ีอาบน า้สาธารณะ วิหารแพนธี
ออน (Pantheon) 
  ประตมิากรรม 
              สะท้อนบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างสมจริงตามธรรมชาติ และมีสัดส่วนงดงาม
เหมือนกรีก แตโ่รมนัจะเน้นพฒันาศิลปะด้านการแกะสลกัรูปเหมือนบคุคลส าคญัๆ เช่น จกัรพรรด ิ
นักการเมือง โดยเฉพาะในคร่ึงท่อนบนจะสามารถแกะสลักได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความมีชีวิตชีวา ชาวโรมนัเช่ือว่าการแกะสลกัรูปเหมือนจริงท่ีสดุจะช่วยรักษาวิญญาณของคนนัน้
เม่ือตายไปแล้วไว้ได้  นอกจากนีย้งัมีการแกะสลกัภาพนนูต ่า เพ่ือบนัทกึเร่ืองรามทางประวตัิศาสตร์
และสดดีุวีรกรรมของนกัรบ 
  ภาษาและวรรณกรรม 
                ชาวโรมันพัฒนาภาษาละตินจากตัวพยัญชนะในภาษากรีกท่ีพวกอีทรัสกัน
น ามาใช้ จนใช้กันแพร่หลายในมหาวิทยาลยัของยุโรปสมยักลาง และเป็นภาษาทางราชการของ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก ส่วนวรรณกรรมระยะแรกเป็นบนัทึกพงศาวดาร กฎหมาย ต ารา
การทหาร และการเกษตร ต่อมามีการแต่งงานประพันธ์เป็นของตนเอง ได้แก่ เร่ือง อิเนียด 
ประพนัธ์โดยเวอร์จิล งานประพนัธ์ของซิเซโร เป็นต้น 
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  วิศวกรรม 
  การสร้างถนนคอนกรีต โดยถนนทัง้ 2 ข้างจะมีทอ่ระบายน า้ และมีหลกับอก
ระยะทาง นอกจากนีย้งัมีการสร้างสะพานสง่น า้ (aqueduct) ขนาดสงูใหญ่จ านวนมากเพ่ือน าน า้
วนัละ 300 ล้านแกลลอนหรือประมาณ 8,505 ล้านลิตร จากภเูขาไปยงัเมืองเพ่ือให้ชาวเมืองได้ใช้ 
  ปฏิทนิ 
                ปฏิทินจูเลียน (แบบสุริยคติ) ปีหนึ่งมี 12 เดือน แต่ละปีมี 365 วนั และเพิ่มเดือน
กมุภาพนัธ์ให้ทกุ ๆ 4 ปีมี 366 วนั ตอ่มาได้เปล่ียนมาใช้เกรกอเรียน 
  กฎหมาย 
                ระยะแรกโรมันไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นระบบ แต่มีลกัษณะ
กลมกลืนไปกบัศาสนา ตอ่มาเปล่ียนเป็นกฎหมายบ้านเมือง จนในท่ีสดุก็ได้มีการตรากฎหมายสิบ
สองโต๊ะ (Law of the Twelve Tables) ซึ่งประมวลกฏหมายโรมนันีเ้ป็นรากฐานประมวลกฎหมาย
ของประเทศตา่ง ๆ แม้แตก่ฎหมายของวดัในสมยักลาง และยงัแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลในกฎหมาย
โรมนัในสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน ซึ่งได้และจดัเป็นหมวดหมู่ เรียกว่า ประมวลกฎหมายจสัติเนียน 
(Justinian Code) และทิง้ไว้เป็นมรดกล า้คา่ของโลกตะวนัตก 
              การแพทย์ 
                แพทย์โรมนัสามารถผา่ตดัรักษาโรคได้หลายโรค โดยเฉพาะการผา่ตัดท าคลอด
ทารกทางหน้าท้องของมารดา ซึง่เรียกวา่ ศลัยกรรมซีซาร์ (Caesarean Operation) นอกจากนีย้งั
มีการสร้างโรงพยาบาล ระบบบ าบดัน า้เสียและสิ่งปฏิกลู 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
   ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเสนอ 
 1.อารยธรรมลุ่มแม่น า้สินธุ (คาบที่ 1) 
  1. ครูแจ้งจดุประสงค์ในการเรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ 
  2. ครูแบง่นกัเรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 5 – 6 คน โดยคละความสามารถ 

  3. ครูใช้รูปภาพในส่ือการสอนโปรแกรม Power Point เร่ือง “อารยธรรมลุม่แมน่ า้
สินธุ” แล้วใช้แนวค าถามตอ่ไปนี ้
       - จากภาพท่ี 1ท่ีนกัเรียนเห็น กลุม่คนกลุม่นีอ้ยูใ่นประเทศใด  
                              - จากภาพท่ี 2 กลุม่คนในประเทศอินเดียมีจดุเดน่อยา่งไร  
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          ภาพที ่1 ภาพโยคี                                    ภาพที ่2 ภาพการท ากิจกรรมบริเวณแม่น ้าคงคา                                                                
 ทีม่า: https://www.lasociedadgeografica.com               ทีม่า: https://maturada.wordpress.com                            
 
  4. ครูใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสงสยั และอยากหาค าตอบ 
 ค าถามที่ 1 : จากภาพท่ี 1 ท าไมการแตง่กายของชายทัง้ 2 ในภาพจงึแตกตา่งจากการ
แตง่กายของคนในปัจจบุนันี ้
 แนวค าตอบ : เป็นการแตง่กายของนกับวช บ าเพ็ญเพียรของอินเดีย 
 ค าถามที่ 2 : จากภาพท่ี 1 การแตง่กายของชายทัง้ 2 คน มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบั
เร่ืองใด คนทัว่ไปสามารถแตง่กายแบบนีไ้ด้หรือไม่ 
 แนวค าตอบ : มีความสมัพนัธ์กบัความเช่ือของศาสนาฮินด ูคนทัว่ไปไมส่ามารถแตง่กาย
แบบนีไ้ด้นอกจากนกับวชเท่านัน้ 
 ค าถามที่ 3 : จากภาพท่ี 2 นกัเรียนคดิวา่อยูท่ี่ประเทศใด และบคุคลเหลา่นัน้เขามาท า
กิจกรรมใดบ้าง 
 แนวค าตอบ : ประเทศอินเดีย ประชาชนมาท ากิจกรรมดื่มน า้ อาบน า้ท่ีแมน่ า้คงคา  
 ค าถามที่ 4 : จากภาพท่ี 2 แมน่ า้แหง่นีคื้อแมน่ า้อะไร และมีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิต
ของมนษุย์อยา่งไร 
 แนวค าตอบ : แมน่ า้คงคา มีความเช่ือวา่เป็นแมน่ า้ศกัดิ์สิทธ์ิใช้ในการด่ืม อาบ เพ่ือเป็น
การล้างบาปและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
 
   - ปัจจยัทางภมูิศาสตร์และการก าเนิดของอารยธรรม 
   - วิวฒันาการของอารยธรรม 
   - การเส่ือมหรือการสิน้สดุของอารยธรรม 
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   - การสร้างสรรค์ผลงานของอารยธรรม 
   - อารยธรรมโลกสง่ผลตอ่โลกปัจจบุนัอยา่งไร 
  และให้นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ วิจารณ์ประเดน็ดงักลา่ว พร้อมทัง้ครูร่วมแสดง
ความคดิเห็นและแนะน านกัเรียน 
  5. หลงัจากครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสงสยัและคิดตามแล้วครูก็จะ
ให้นกัเรียนร่วมกิจกรรม 
  6. ครูให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสิงท่ีนกัเรียนดจูากภาพทัง้ 2  
 
 2.อารยธรรมลุ่มแม่น า้ ฮวงโห (คาบที่ 2) 
  1. ครูกล่าวทกัทายนกัเรียน และทบทวนเร่ืองท่ีเรียนในคาบท่ีแล้วเล็กน้อย 
  2. ครูให้นกัเรียนเปิดวิดีทศัน์ เร่ือง อารยธรรมจีน 
 

                                                      
                                                       คลิปวิดีโอ เร่ืองอารยธรรมจีน 
                                 ทีม่า:  https://www.youtube.com/watch?v=NyxtrNvB99 
 
 ค าถามที่ 1 : จากวิดีทศัน์สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมจีนในเร่ืองใดบ้าง 
 แนวค าตอบ : วิถีชีวิต สภาพภมูิศาสตร์ และสถานท่ีส าคญัของประเทศจีน 
   
 3. ครูใช้ภาพในส่ือการสอนโปรแกรม Power Point เร่ือง “อารยธรรมลุม่แมน่ า้  
ฮวงโห” แล้วใช้แนวค าถามตอ่ไปนี ้
   

https://www.youtube.com/watch?v=NyxtrNvB99w
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      ภาพที ่1 ก าแพงเมืองจีน                                         ภาพที ่2 สสุานจ๋ินซีฮ่องเต ้
               ทีม่า:  https://pantip.com                                  ทีม่า: http://blog.mcp.ac.th 
 
 ค าถามที่ 2 : จากภาพท่ี 1ลกัษณะภมูิประเทศเป็นอยา่งไร 
 แนวค าตอบ : ลกัษณะภมูิประเทศเป็นภเูขาสงู 
 ค าถามที่ 3 : จากภาพท่ี 1เพราะเหตใุดจงึสร้างก าแพงท่ีมีความยาวและสร้างบนภเูขา 
 แนวค าตอบ : ปอ้งกนัประเทศและการรุกรานของเผา่มองโกล 
  ค าถามที่ 4 : จากภาพท่ี 2 เป็นสถานท่ีใหนและมีความส าคญัอยา่งไร 
 แนวค าตอบ : สสุานจิ๋นซีฮอ่งเต้ เป็นท่ีบรรจพุระบรมศพของพระมหาจกัรพรรดิ 
 
                4. ครูถามนกัเรียนเพ่ือน าเข้าสูบ่ทเรียนว่า “จากคลิปวิดีโอและภาพท่ีนกัเรียนได้ชม 
นกัเรียนคดิวา่สถานท่ีพวกนีอ้ยูใ่นประเทศใดและมีความส าคญัอยา่งไร”                           
            5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัศกึษา เร่ือง อารยธรรมจีนลุแ่มฮ่วงโห ใน ส่ือการสอน
โปรแกรม Power point เร่ือง “อารยธรรมลุม่แมน่ า้ฮวงโห” โดยมีประเด็นท่ีศกึษาดงันี ้

      5.1 ท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ของอารยธรรมลุม่แมฮ่วงโห ประกอบไปด้วย 
                                      1.แมน่ า้ฮวงโห 
                                      2.แมน่ า้แยงซี 
                                      3.ทะเลทรายโกบี 
                                      4.ท่ีราบดนิเลิสส์ 
                                      5. ท่ีราบจีน 
  6. ในขณะด าเนินการสอน นกัเรียนมีสว่นร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแสดง
ความคดิเห็น  ผู้สอนมีการประเมินผลโดยการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 
  7. ครูใช้ค าถามและสถานการณ์เก่ียวกบัอารยธรรมโลก เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียน
สนใจ หรือประเด็นใดท่ีนกัเรียนสนใจจะศกึษาตอ่ไป 
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 3. อารยธรรมลุ่มแม่น า้ไทกรีส-ยูเฟรตีส (คาบที่ 3) 
  1. ครูกล่าวทกัทายนกัเรียน และทบทวนเร่ืองท่ีเรียนในคาบท่ีแล้วเล็กน้อย 

  2. ครูน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยเปิดแผนท่ีบริเวณอารยธรรมลุม่แมน่ า้ไทกรีส-ยเูฟรตีส 

ใน ส่ือการสอนโปรแกรม Power Point เร่ือง “อารยธรรมลุม่แมน่ า้ไทกรีส-ยเูฟรตีส” และใช้ค าถาม

เพ่ือน าเข้าสูข่ัน้กิจกรรมพฒันานกัเรียน ดงันี ้    

                                                   
                                               
       แผนทีอ่ารยธรรมลุ่มแม่น ้าไทกรีส – ยูเฟรตีส  
                                                ทีม่า : https://th.wikipedia.org 
 

 ค าถามที่ 1 : จากแผนท่ีท่ีนกัเรียนเห็นคือภมูิภาคใดของโลก 
 แนวค าตอบ : ภมูิภาคเอเชีย 
  
 ค าถามที่  2 : จากแผนท่ีท่ีนกัเรียนเห็น นกัเรียนทราบหรือไม่ว่า ในสมยัโบราณบริเวณนี ้
                       เป็นแหลง่ท่ีตัง้ของอารยธรรมใด 
 แนวค าตอบ : อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
 ค าถามที่ 3 : จากภาพมีแมน่ าส าคญัก่ีสาย อะไรบ้าง 
 แนวค าตอบ : มี 2 สาย คือ แมน่ า้ไทกรีส กบั แมน่ า้ยเูฟรตีส 
 ค าถามที่ 4 : แมน่ า้ไทกรีส – ยเูฟรตีสมีความส าคญัอยา่งไรตอ่การเกิดอารยธรรม 
 แนวค าตอบ : เพราะมีแม่น า้ไหลผ่านจงึมีความอดุมสมบรูณ์ จึงท าให้มนษุย์เข้ามาตัง้ถ่ิน  
                                  ฐานและสร้างสรรค์อารยธรรมขึน้ 

  3. ครูแจ้งให้นกัเรียนทราบว่า ในคาบนีเ้ราจะเรียนเร่ือง อารยธรรมลุม่แมน่ า้ไท

กรีส - ยเูฟรตีส 
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    4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัศกึษา เร่ือง อารยธรรมลุม่แมน่ า้ไทกรีส-ยเูฟรตีส ใช้ส่ือ
การสอนโปรแกรม Power Point เร่ือง “อารยธรรมลุม่แม่น า้ไทกรีส -ยเูฟรตีส”  โดยมีประเดน็ท่ี
ศกึษาดงันี ้
   4.1 ท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ของอารยธรรมลุม่แมน่ า้ไทกรีส-ยเูฟรตีส 

   4.2 กลุ่มชนตา่งๆ ในอารยธรรมลุ่มแม่น า้ไทกรีส-ยเูฟรตีส ท่ีมีส่วนในการ

สร้างสรรค์สิ่งตา่งๆ  

  5. ครูสุ่มนักเรียน ในชัน้เรียน โดยให้นักเรียนออกมา วงกลม ลากเส้น หรือ ชี ้

ต าแหนง่ตา่งๆ ทางภมูิศาสตร์ท่ีครูก าหนดให้ตอ่ไปนี ้

   5.1 แมน่ า้ไทกรีส 

   5.2 แมน่ า้ยเูฟรตีส 

   5.3 บริเวณของอารยธรรมลุม่แมน่ า้ไทกรีส-ยเูฟรตีส 

   5.4 อา่วเปอร์เซีย 

   5.5 ทะเลแดง 

   5.6 ทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 

  6. ในขณะด าเนินการสอน นกัเรียนมีสว่นร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแสดง
ความคดิเห็น  ครูมีการประเมินผลโดยการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 
  7. ครูใช้ค าถามและสถานการณ์เก่ียวกบัอารยธรรมโลก เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียน
สนใจ หรือประเด็นใดท่ีนกัเรียนสนใจจะศกึษาตอ่ไป  
4. อารยธรรมลุ่มแม่น า้ไนล์ (คาบที่ 4) 
  1. ครูกล่าวทกัทายนกัเรียน และทบทวนเร่ืองท่ีเรียนในคาบท่ีแล้วเล็กน้อย 
  2. ครูใช้รูปภาพในส่ือการสอนโปรแกรม Power Point เร่ือง “อารยธรรมลุม่แมน่ า้
ไนล์” แล้วใช้แนวค าถามตอ่ไปนี ้
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             ภาพที ่1 พีระมิด                                                แผนที ่2 อารยธรรมลุ่มแม่น ้าไนล์ 
         http://www.healthcarethai.com                                    http://worldrecordhistory.blogspot.com 

 
 ค าถามที่ 1 : จากภาพท่ี 1 นกัเรียนรู้จกัหรือไมว่า่คือภาพอะไร นกัเรียนเคยเห็นหรือไม่ 
 แนวค าตอบ : ภาพพีระมิด 
 ค าถามที่ 2 : จากภาพท่ี 1 มีจดุประสงค์สร้างไว้เพ่ืออะไร 
 แนวค าตอบ : สร้างไว้เพ่ือเก็บพระศพของฟาโรห์ 
 ค าถามที่ 3 : จากภาพท่ี 2 อยูบ่ริเวณประเทศใด 
 แนวค าตอบ : ประเทศอียิปต์ 
 ค าถามที่ 4 : ประเทศอียิปต์มีแมน่ า้ท่ีส าคญัท่ีสดุ คือแม่น า้อะไร 
 แนวค าตอบ : แมน่ า้ไนล์ 
 ค าถามที่ 5 : บริเวณแมน่ า้ไนล์เป็นแหลง่ก าเนิดของอารยธรรมใด 
 แนวค าตอบ : อารยธรรมอียิปต์หรืออารยธรรมลุม่แมน่ า้ไนล์ 

 

  3. ครูแจ้งให้นกัเรียนทราบวา่ ในคาบนีเ้ราจะเรียนเร่ือง “อารยธรรมลุม่แมน่ า้ไนล์” 
  4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัศกึษา เร่ือง อารยธรรมลุ่มแม่น า้ไทกรีส-ยเูฟรตีส ใน ส่ือ
การสอนโปรแกรม Power Point เร่ือง “อารยธรรมลุม่แมน่ า้ไนล์” โดยมีประเดน็ท่ีศกึษาดงันี ้
                              4.1 ท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ของอารยธรรมลุม่แมน่ า้ไนล์ 
       4.2 กลุ่มชนต่างๆ ในอารยธรรมลุ่มแม่น า้ไนล์ ท่ีมีส่วนในการสร้างสรรค์สิ่ง
ตา่งๆ 
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  5. ครูสุ่มนักเรียน โดยให้นกัเรียนออกมา วงกลม ลากเส้น หรือ ชี ้ต าแหน่งต่างๆ 
ทางภมูิศาสตร์ท่ีนกัเรียนก าหนดให้ตอ่ไปนี ้
       5.1 แมน่ า้ไนล์ 

       5.2 อียิปต์บน 

       5.3 อียิปต์ลา่ง 

       5.4 ทะเลทรายซาฮารา 

       5.5 ทะเลแดง 

       5.6 ทะเลเมดเิตอร์เรเนียน 

  6. ครูสุม่ถามนกัเรียน เพ่ือให้บอกร่องรอยของอารยธรรมท่ีอารยธรรมลุม่แมน่ า้
ไนล์ให้ไว้ โดยครูจ าแนกตามด้านตา่งๆ และสอบถามนกัเรียนไลเ่รียงไปทีละด้าน 

  7. ครูใช้ค าถามและสถานการณ์เก่ียวกบัอารยธรรมโลก เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียน
สนใจ หรือประเด็นใดท่ีนกัเรียนสนใจจะศกึษาตอ่ไป 
 
5.อารยธรรมลุ่มกรีก  (คาบที่ 5) 
  1. ครูกลา่วทกัทายนกัเรียน และทบทวนเร่ืองท่ีเรียนในคาบท่ีแล้วเล็กน้อย 

  2. ครูน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยการให้นกัเรียนรู้ภาพพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิค 

  3. ครูใช้รูปภาพในส่ือการสอนโปรแกรม Power Point เร่ือง “อารยธรรมกรีก” และ

ใช้แนวค าถามตอ่ไปน               

                                      
                                   

ภาพพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิค 
                                                   ทีม่า: http://thai.cri.cn/htm  
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 ค าถามที่ 1 : จากภาพ คือภาพอะไร 

 แนวค าตอบ : ภาพพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิค 

 ค าถามที่ 2 : พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคเป็นผลมาจากแนวคดิของอารยธรรมใด 

 แนวค าตอบ : อารยธรรมกรีก 

 ค าถามที่ 3 : อารยธรรมกรีก ตัง้อยูบ่ริเวณใด 

 แนวค าตอบ : คาบสมทุรบอลขา่น 

  4. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า ในคาบนีค้รูจะให้นักเรียนด าเนินการเรียน เร่ือง  

“อารยธรรมกรีก”  

  5. ครูบรรยายและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบันกัเรียน โดยให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนรู้ ตามหวัข้อท่ีได้รับไป ดงัตอ่ไปนี ้
   5.1 ท่ีตัง้ของอารยธรรมกรีก หรือ อารยธรรมเฮเลน 
   5.2 ปัจจยัทางภมูิศาสตร์ท่ีท าให้เกิดอารยธรรมกรีก 
   5.3 ความเจริญทางวฒันธรรมในอารยธรรมกรีก ในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
    - อารยธรรมเร่ิมต้นของอารยธรรมกรีก  (อารยธรรมไมนวน 
(Minoan Civilization) และ อารยธรรมไมซินี (Mycenae Civilization)) 
    - กรีกยคุมืด 
    - อารยธรรมเฮเลนิก (Hellenic Civilization) หรือยุคคลาสสิก 
(Classical Age) 
    - อารยธรรมเฮเลนิสตกิ 
    - มรดกทางอารยธรรมกรีก: สถาปัตยกรรม  
    - มรดกทางอารยธรรมกรีก: ประตมิากรรม 
    - มรดกทางอารยธรรมกรีก: จิตรกรรม  
    - มรดกทางอารยธรรมกรีก: นาฏกรรม 
    - มรดกทางอารยธรรมกรีก: วรรณกรรม 
    - มรดกทางอารยธรรมกรีก: ปรัชญา 
    - มรดกทางอารยธรรมกรีก: ประวตัศิาสตร์ 
    - มรดกทางอารยธรรมกรีก: คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
    - มรดกทางอารยธรรมกรีก: การแพทย์ 
    - มรดกทางอารยธรรมกรีก: ดาราศาสตร์และภมูิศาสตร์  
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  6. ในขณะด าเนินการสอน นกัเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแสดง

ความคดิเห็น  ครูมีการประเมินผลโดยการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรียน 

  7. ครูใช้ค าถามและสถานการณ์เก่ียวกบัอารยธรรมโลก เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียน
สนใจ หรือประเด็นใดท่ีนกัเรียนสนใจจะศกึษาตอ่ไป 
 
6. อารยธรรมโรมัน  (คาบที่ 6) 
   1. ครูกลา่วทกัทายนกัเรียน และทบทวนเร่ืองท่ีเรียนในคาบท่ีแล้วเล็กน้อย 
   2. ครูใช้รูปภาพในส่ือการสอนโปรแกรม  Power Point เร่ือง “อารยธรรมโรมัน” 
และใช้แนวค าถามตอ่ไปนี ้

                                
 

       ภาพสนามกีฬาโคลอสเซียม 

                                              ทีม่า:   https://sites. 7wondersoftheworldd/new  

 ค าถามที่ 1 : จากภาพคือสถานท่ีใด และอยูป่ระเทศใด 
 แนวค าตอบ : สนามกีฬาโคลอสเซียม ประเทศอิตาลี 
 ค าถามที่ 2 : โคลอสเซียมเป็นสถาปัตยกรรมแบบใด และสร้างสรรค์โดยอารยธรรมใด 
 แนวค าตอบ : สถาปัตยกรรมแบบบารอก สร้างสรรค์โดยอารยธรรมโรมนั 
  3. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า ในคาบนีค้รูจะให้นักเรียนด าเนินการเรียน เร่ือง 

“อารยธรรมโรมัน”  

  4. ครูแลกนักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน ในการจดัการเรียนการสอน เร่ืองอารย

ธรรมโรมนั ตามหวัข้อท่ีได้รับไป ดงัตอ่ไปนี ้

   4.1 ท่ีตัง้ของอารยธรรมโรมนั 
   4.2 ปัจจยัทางภมูิศาสตร์ท่ีท าให้เกิดอารยธรรมโรมนั 
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   4.3 ความเจ ริญทางวัฒนธรรมในอารยธรรมโรมัน  ในด้านต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
    - สถาปัตยกรรม 

    - ประตมิากรรม 

    - ภาษาและวรรณกรรม 

    - วิศวกรรม 

    - ปฏิทิน 

    - กฎหมาย 

    - การแพทย์ 

  5. ในขณะด าเนินการสอน นกัเรียนมีสว่นร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแสดง

ความคดิเห็น  ผู้สอนมีการประเมินผลโดยการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

  6. ครูใช้ค าถามและสถานการณ์เก่ียวกบัอารยธรรมโลก เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียน

สนใจ หรือประเด็นใดท่ีนกัเรียนสนใจจะศกึษาตอ่ไป 

คาบที่ 7 

  1. ครูกบันกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัอารยธรรมโลก ในประเด็น 

ดงัตอ่ไปนี ้

   - ปัจจยัทางภมูิศาสตร์และการก าเนิดของอารยธรรม 

   - การสร้างสรรค์ผลงานของอารยธรรม 

   - อารยธรรมโลกสง่ผลตอ่โลกปัจจบุนัอยา่งไร 

  และให้นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ วิจารณ์ประเดน็ดงักลา่ว พร้อมทัง้ครูร่วมแสดง
ความคดิเห็นและแนะน านกัเรียน 
  2. ครูให้นกัเรียนดแูผนท่ีอารยธรรมโลก 
  3. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะทางภมูิศาสตร์
และปัจจยัของการตัง้ถ่ินฐาน ซึง่ก่อให้เกิดอารยธรรมตา่ง ๆ 
  4. ครูใช้ค าถามและสถานการณ์เก่ียวกบัอารยธรรมโลก เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียน
สนใจ หรือประเด็นใดท่ีนกัเรียนสนใจจะศกึษาตอ่ไป 
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 ค าถาม : นกัเรียนคิดว่าอารยธรรมโลกทัง้ 6 อารยธรรมท่ีนกัเรียนได้ร่วมกนัเรียนรู้มาแตล่ะ
อยา่งอารธรรมได้สร้างสรรค์สิ่งตา่ง ๆให้โลกของเรามากมาย มีอะไรบ้างให้นกัเรียนยกตวัอยา่งมา 
 แนวค าตอบ : อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ประดิษฐ์ตวัอกัษรรูปลิ่ม (Cuneiform) 
 
  5. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือหาประเดน็ท่ีสนใจ 
หรือหวัข้อท่ีศกึษาของกลุม่ตวัเอง 
  6. ให้ตวัเองแตล่ะกลุม่ออกมาน าเสนอประเด็นท่ีสนใจ หรือหวัข้อท่ีศกึษาของกลุม่
ตวัเอง หน้าชัน้เรียน 
  7. ครูอธิบายความรู้เพิ่มเตมิเก่ียวกบัอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
  8. ครูอธิบายขัน้ตอนการท าโครงงานและประเภทของโครงงานให้นกัเรียนฟัง 
  9. ครูคอ่ยประเมินนกัเรียนเป็นระยะ ๆ ผา่นแบบสงัเกตพฤตกิรรมทกัษะการ
ท างานเป็นทีม และให้นกัเรียนท าใบงานท่ี 1 
  (นกัเรียนสามารถเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มเตมิ) 
 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้วางแผน  (คาบที่ 8) 
  1. ครูสนทนากบันกัเรียนในเร่ืองท่ีเรียนผา่นมาเก่ียวกบัอารยธรรมโลก เพ่ือเป็น
การเป็นการกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน 
  2. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนกัเรียนเพ่ือเป็นการเช่ือมเร่ืองท่ีเรียนมาเพ่ือให้นกัเรียน
น าไปวางแผนในการศกึษาตอ่ไป 
 ค าถาม : แตล่ะอารยธรรมโลกมีการการสร้างสิ่งตา่งๆ มากมาย และมีจดุเดน่และจดุด้อย
แตกตา่งกนัออกไป นกัเรียนจะมีวิธีการศกึษาอยา่งไร 
 แนวค าตอบ : (ขึน้อยูก่บัประเดน็ท่ีนกัเรียนจะศกึษา) 
  3. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัวางแผนท่ีจะศกึษาในประเด็นท่ีกลุม่สนใจ 

  4. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ได้ประเดน็ท่ีจะศกึษาเก่ียวกบัอารยธรรมโลก ดงันี  ้
   2.1 เร่ือง อารยธรรมอินดีย 
   2.2 เร่ือง อารยธรรมจีน 
   2.3 เร่ือง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
   2.4 เร่ือง อารยธรรมอียิปต์ 
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   2.5 เร่ือง อารยธรรมกรีก 
   2.6 เร่ือง อารยธรรมโรมนั 
    (มีบางกลุม่ท่ีได้ประเดน็ในการศกึษาเร่ืองเดียวกนั)  
  5. สมาชิกในแตล่ะกลุม่แลกเปล่ียนเรียนรู้และชว่ยกนัวางแผนท่ีจะศกึษาหวัข้อท่ี
กลุม่สนใจ  มีการท างานเป็นทีม โดยมีขอบเขตของเนือ้หาดงันี ้
   5.1 ปัจจยัทางภมูิศาสตร์และการก าเนิดของอารยธรรม 
   5.2 วิวฒันาการของอารยธรรม 
   5.3 การเส่ือมหรือการสิน้สดุของอารยธรรม 
   5.4 การสร้างสรรค์ผลงานของอารยธรรม 
   5.5 อารยธรรมโลกสง่ผลตอ่โลกปัจจบุนัอย่างไร 
  และให้นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ วิจารณ์ประเดน็ดงักลา่ว พร้อมทัง้ครูร่วมแสดง
ความคดิเห็นและแนะน านกัเรียน 
  6. ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่เขียนขัน้ตอนวางแผนการศกึษาในประเดน็ของกลุม่
ตนเอง ซึง่ให้สอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ตามขอบเขตเนือ้หา เชน่ กลุม่
ท่ีศกึษาประเดน็เก่ียวกบัอารยธรรมเมโสโปเตเมีย สมาชิกในกลุม่ก็ร่วมกบัวางแผนศกึษา และแบง่
ความรับผิดชอบกนัในการท างานตามหวัข้อ ดงันี ้
   6.1 ปัจจยัทางภมูิศาสตร์และการก าเนิดของอารยธรรมอียิปต์ 
   6.2 วิวฒันาการของอารยธรรมอียิปต์ 
   6.3 การเส่ือมหรือการสิน้สดุของอารยธรรมอียิปต์ 
   6.4 การสร้างสรรค์ผลงานของอารยธรรมอียิปต์ 
   6.5 อารยธรรมอียิปต์สง่ผลตอ่โลกปัจจบุนัอยา่งไร 
  7. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหวัข้อหรือประเดน็ท่ีสนใจ 
ของอารยธรรมตา่ง ๆ           
  8. ครูให้นกัเรียนท าใบงานท่ี 2 เร่ือง อารยธรรมโลกท่ีสนใจ 
    (นกัเรียนสามารถเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มเตมิ) 
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ขัน้ท่ี 3 ขัน้ปฏิบัติแผน  (คาบที่ 9 - 14)  
  1. ครูสนทนากบันกัเรียนเล็กน้อย แล้วใช้ค าถามกระตุ้นเพ่ือให้นกัเรียนสนใจท่ีจะ
ศกึษาและหาข้อมลู หลกัฐานเก่ียวกบัอารยธรรมโลกท่ีมีความนา่เช่ือถือ 
 
 ค าถาม : การศกึษาอารยธรรมโลกนกัเรียนมีวิธีการในการสืบค้นข้อมลูอยา่งไร และข้อมลู
ท่ีได้มีความนา่เช่ือถือหรือไม่ 
 แนวค าตอบ : (ขึน้อยูก่บัข้อมลูท่ีนกัเรียนศกึษา) 
  2. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ชว่ยกนัศกึษา หาข้อมลูตามประเดน็ท่ีกลุม่สนใจศกึษา 
   2.1 กลุม่ท่ี 1 ศกึษาอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
   2.2 กลุม่ท่ี 2 ศกึษาอารยธรรมอียิปต์ 
   2.3 กลุม่ท่ี 3 ศกึษาอารยธรรมกรีก 
   2.4 กลุม่ท่ี 4 ศกึษาอารยธรรมโรมนั 
   2.5 กลุม่ท่ี 5 ศกึษาอารยธรรมอินเดีย 
   2.6 กลุม่ท่ี 6 ศกึษาอารยธรรมจีน 
   2.7 กลุม่ท่ี 7 ศกึษาอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
   2.8 กลุม่ท่ี 8 ศกึษาอารยธรรมโรมนั 
                         3. สมาชิกในกลุม่ร่วมกนัท างานตามแผนท่ีได้วางไว้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั มีการท างานเป็นทีม 
  4. ครูคอ่ยให้ความชว่ยเหลือและแนะน านกัเรียน เม่ือนกัเรียนมีปัญหา 
  5. หากนกัเรียนมีปัญหา สามารถปรึกษาครูนอกห้องเรียนได้ 
  6. สมาชิกแตล่ะกลุม่ชว่ยกนัศกึษาร่วมท างานกลุม่ตามหวัข้อท่ีจะศกึษา  และทกุ
กลุม่จะได้ชิน้งานออกมากลุ่มละ 1 ชิน้งาน 
  7. ครูคอ่ยประเมินนกัเรียนเป็นระยะ ๆ ผา่นแบบสงัเกตพฤตกิรรมทกัษะการ
ท างานเป็นทีม และครูให้นกัเรียนท าใบงานท่ี 3  เร่ืองร่องรอยการศกึษาอารยธรรมโลก 
  (นกัเรียนสามารถเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มเตมิ) 
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ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประเมินผล (คาบที่ 15 - 16) 
  1. ครูสนทนากบันกัเรียน กระต้นให้นกัเรียนอยากรับฟังการน าเสนอผลงานของ
แตล่ะกลุม่  และให้นกัเรียนได้ซกัถามแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 
 ค าถาม : ตัง้แตท่ี่นกัเรียนได้ศกึษาอยารยธรรมโลก นกัเรียนได้ศกึษาอยา่งละเอียดทกุ
อารยธรรมไหม และนกัเรียนอยากรู้ไหมวา่กลุม่ื่นเขาศกึษาอารยธรรมอะไรมาบ้าง มีสิ่งท่ีนา่สนใจ
อะไรบ้าง 
   2. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัสรุปและวิเคราะห์ งานของแตล่ะกลุม่  
  3. นกัเรียนแตล่ะกลุม่น าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน  ดงันี ้
   3.1 กลุม่ท่ี 1 น าเสนออารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
   3.2 กลุม่ท่ี 2 น าเสนออารยธรรมอียิปต์ 
   3.3 กลุม่ท่ี 3 น าเสนออารยธรรมกรีก 
   3.4 กลุม่ท่ี 4 น าเสนออารยธรรมโรมนั 
   3.5 กลุม่ท่ี 5 น าเสนออารยธรรมอินเดีย 
   3.6 กลุม่ท่ี 6 น าเสนออารยธรรมจีน 
   3.7 กลุม่ท่ี 7 น าเสนออารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
   3.8 กลุม่ท่ี 8 น าเสนออารยธรรมโรมนั 
  4. ขณะท่ีน าเสนอ นกัเรียนสามารถสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และซกัถามกันได้ 
  5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป และแก้ไขข้อบกพร่องของงานร่วมกนั 
  6. ครูประเมินงานกลุม่ของนกัเรียน และการน าเสนองานหน้าชัน้เรียน ของ
นกัเรียนแตล่ะกลุม่ 
  7. ครูให้นกัเรียนท าใบงานท่ี 4 เร่ือง อารยธรรมเรา อารยธรรมโลก 
  8. ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือวดัความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 
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ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. กระดาษชาร์ท 
 2. แผนท่ีอารยธรรมโบราณ 
 3. ใบงานท่ี 1 เร่ือง การน าเสนอประเดน็ หรือหวัข้อท่ีจะศกึษาเก่ียวกบัอารยธรรมโลก 
 4. ใบงานท่ี 2 ให้นกัเรียนท าผงัความคิด เร่ือง วางแผนอารยธรรมโลกท่ีสนใจ 
 5. ใบงานท่ี 3  ร่องรอยการศกึษาอารยธรรมโลก 
 6.ใบงานท่ี 4 เร่ือง อารยธรรมเรา อารยธรรมโลก 
 7. ชิน้งานกลุม่ของแตล่ะกลุ่ม 
 8.การน าเสนองาน 
 9. ห้องสมดุ 
           10. แหลง่ข้อมลูสารสนเทศ 
         http://www.thaigoodview.com 

          http://aboyvincentmalloy.blogspot.com 

          http://th.wikipedia.org 

                       http://panupong088.wordpress.com 

                       https://sites.google.com  
             http://www.thaigoodview.com 

                       http://th.wikipedia.org 
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การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 

ตรวจใบงานท่ี 1 ใบงานท่ี 1 เร่ือง ทอ่งโลก 
                       อารยธรรม 

ดีมาก : ตัง้ใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
            จนส าเร็จ  ท างานด้วยความ 
            ขยนั เนือ้หาถกูต้อง ครบถ้วน 
            สมบรูณ์ 
    ด ี  : ตัง้ใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
            จนส าเร็จ  ท างานด้วยความ 
            ขยนั เนือ้หาถกูต้อง  
พอใช้ : ท างานจนส าเร็จ  เนือ้หายงัไม ่
            ถกูต้องสมบรูณ์ 

ตรวจใบงานท่ี 2 ใบงานท่ี 2 ให้นกัเรียนท าแผนผงั
ความคิด เร่ืองอารยธรรมโลกที่
สนใจ 

ดีมาก : สมาชิกร่วมกนัวางแผนในการท างาน  
             ปรึกษาแลกเปลีย่นเรียนรู้ แบง่หน้าที่ 
             กนัในการท างานสมาชิกทกุคนให้ 
             ความร่วมมือ เนือ้หาถกูต้อง  
             ครบถ้วนสมบรูณ์ 
ดี       : สมาชิกร่วมกนัวางแผนในการ 
             ท างาน ปรึกษาแลกเปลีย่นเรียนรู้แบง่ 
             หน้าที่กนัในการท างานยงัไมช่ดัเจน 
             สมาชิกทกุคนให้ความร่วมมือ 
             เนือ้หาถกูต้อง ครบถ้วนสมบรูณ์ 
พอใช้ : สมาชิกร่วมกนัวางแผนในการท างาน  
             ปรึกษาแลกเปลีย่นเรียนรู้แบง่หน้าที่ 
             กนัในการท างานยงัไมช่ดัเจน 
             สมาชิกยงัให้ความร่วมมือเทา่ทีค่วร 
             เนือ้หาถกูต้อง แตย่งัไมส่มบรูณ์ 
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วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจใบงานท่ี 3 ใบงานท่ี 3 เร่ืองร่องรอยการศกึษา

อารยธรรมโลก 
ดีมาก : เนือ้หาทีค้่นคว้ามาถกูต้องสมบรูณ์  
            ครบถ้วน   จากแหลง่ข้อมลูที่นา่เช่ือถือ  
            และมีการอ้างองิ ประกอบในการ 
            น าเสนอข้อมลู 
   ดี    : เนือ้หาที่ค้นคว้ามาถกูต้อง  
             สมบรูณ์ครบถ้วน ค้นคว้ามาจาก 
             แหลง่ข้อมลูที่นา่เช่ือถือ 

พอใช้ : เนือ้หาพอใช้ ไมส่ามารถค้นคว้า  
             เนือ้หาจากแหลง่ข้อมลูที่นา่เช่ือได้ 
             ถือได้ 

ตรวจใบงานท่ี 4 ใบงานท่ี 4 เร่ืองอารยธรรมเรา 
อารยธรรมโลก 

ดีมาก: สามารถสรุปสาระส าคญัได้ 
           อยา่งถกูต้อง เข้าใจและ 
           สามารถอธิบายให้คนอื่นได้ 
   ดี  : สามารถสรุปสาระส าคญัได้  
          อยา่งถกูต้อง เข้าใจ 
พอใช้ : สรุปสาระส าคญัได้ไมค่อ่ยดี  
           และยงัไมเ่ข้าใจเทา่ที่ควร 

ตรวจงานกลุม่ ชิน้งานกลุม่ของแตล่ะกลุม่ ดีมาก : เนือ้หาถกูต้อง สมบรูณ์ครบถ้วน   
             แหลง่สบืค้นข้อค้นข้อมลูมีความ 
             นา่เช่ือถือ ชิน้งานมีความนา่สนใจ  
             สมาชิกในกลุม่ร่วมกนัท างาน 
   ดี    : เนือ้หาถกูต้อง สมบรูณ์ครบถ้วน  
             แหลง่สบืค้นข้อค้นข้อมลูมีความ 
             นา่เช่ือถือ ชิน้งานยงัไมน่า่สนใจ  
             สมาชิกในกลุม่ร่วมกนัท างาน 
พอใช้ : เนือ้หาถกูต้อง สมบรูณ์ครบถ้วน  
             แหลง่สบืค้นข้อค้นข้อมลูมีความ 
             นา่เช่ือถือชิน้งานยงัไมน่า่สนใจ  
             สมาชิกในกลุม่ไมค่อ่ยให้ร่วมกนั 
             ท างาน 
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วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจชิน้งานกลุม่
และการน าเสนอ 

ชิน้งานกลุม่ ดีมาก : งานถกูต้องสมบรูณ์ เนือ้หาครบถ้วย การ
น าเสนองานสรุปจากความเข้าใจของตนเอง เข้าใจ
ง่าย มคีวามนา่สนใจ สมาชิกในกลุม่ร่วมกนั
น าเสนอและแก้ปัญหา 
    ดี  : งานถกูต้องสมบรูณ์ เนือ้หาครบถ้วย การ
น าเสนองานสรุปจากความเข้าใจของตนเอง แตย่งั
ไมน่า่สนใจ สมาชิกในกลุม่ร่วมกนัน าเสนอและ
แก้ปัญหา 
พอใช้ : งานถกูต้องสมบรูณ์ เนือ้หาครบถ้วย การ
น าเสนองานยงัไมเ่ป็นธรรมชาติ ไมน่า่นา่สนใจ 
สมาชิกในกลุม่ร่วมกนัน าเสนอและแก้ปัญหา 

สงัเกตพฤติกรรม
ทกัษะการท างาน
เป็นทีม 

แบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะการ
ท างานเป็นทีม 

ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 
(ประเมินตามแบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะการ
ท างานเป็นทีม) 

ตรวจแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

แบบทดสอบหลงัเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
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บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 

 1. ผลการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไข 
         
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                             ลงช่ือ……………………………………..ผู้ประเมิน 
                                                                    (……………….………………….) 
                                                                        ………./………../………… 
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ใบงานที่ 1 
เร่ือง ท่องโลกอารยธรรม 

 
ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนตอบค าถามตามหวัข้อท่ีก าหนดให้ ของอารยธรรมตา่ง ๆ 
 
 
อารยธรรม ปัจจัยทาง

ภูมิศาสตร์ 
ลักษณะเด่น มรดกของอารย

ธรรม 
ความก้าวหน้า

ทางด้าน
วิทยาการ 

อินเดีย 
 
 
 

    

เมโสโปเตเมีย 
 
 
 

    

อียิปต์ 
 
 
 

    

กรีก 
 
 
 

    

โรมนั 
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ใบงานที่ 2 
เร่ือง อารยธรรมโลกที่สนใจ 

ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัวางแผนศกึษาอารยธรรมโลกท่ีกลุม่ตนเองสนใจจะศกึษา 
      โดยเขียนขัน้ตอนท่ีจะศกึษาลงในแผนผงัความคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    อารยธรรมโลก 
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ใบงานที่ 3 
เร่ือง ร่องรอยการศึกษาอารยธรรโลก 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่แบง่หน้าท่ีในการสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัอารยธรรมโลกท่ีตนเอง     
     สนใจและน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือน เพ่ือหาความนา่เช่ือถือของข้อมลู 
 
เร่ืองท่ีสืบค้น แหล่งท่ีสืบค้น ความสอดคล้องกับ

สมาชิกในกลุ่ม 
ความน่าเช่ือถือของ

ข้อมูล 
(การอ้างอิง) 

1.ประวตัิความ
เป็นมา 
 

   

2.ลกัษณะทาง
ภมูิศาสตร์ 
 

   

3.การสร้างสรรค์
ผลงานของ 
อารยธรรม 
 

   

4.อารยธรรมท่ี
ศกึษาสง่ผลตอ่
โลกปัจจบุนั
อยา่งไร 
 

   

5. …………… 
  …………….. 
  …………….. 
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ใบงานที่ 4 
เร่ือง อารยธรรมเรา อารยธรรมโลก 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนวิเคราะห์การน าเสนอของเพ่ือน และสรุปสาระส าคญัท่ีได้เก่ียวกบัอารยธรรม
     โลกจากการน าเสนอ 
 
กลุ่มที่ การน าเสนอผลงาน สาระส าคัญท่ีได้ 

1 
 

  

2 
 
 

  

3 
 
 

  

4 
 
 

  

5 
 
 

  

6 
 
 

  

7 
 
 

  

8 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมทกัษะการท างานเป็นทีม 

ผู้ประเมิน                       ครู                 เพ่ือน                    ตนเอง 

กลุม่ท่ี

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

ราชช่ือสมาชิกในกลุม่ 

1)..............................................................        2).................................................................. 

3)..............................................................        4).................................................................. 

5)..............................................................        6).................................................................. 

 

 เกณฑ์การประเมินผลรวม (คะแนนเตม็ 3 คะแนน) 
 2.01 – 3.00  คะแนน  หมายถึง ทกัษะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัดี 
 1.01 – 2.00  คะแนน  หมายถึง ทกัษะการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัพอใช้ 
 0.00 – 1.00   คะแนน  หมายถึง ทกัษะการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
  
  
                                                                      ลงช่ือ...........................................ผู้ประเมิน 
                                                                               ............/.............../............. 

 
ที่ 

 
รายการพฤติกรรม 

คุณภาพการปฏิบัต ิ ไม่
ปฏิบัต ิ
ปรับปรุง 

ดีมาก ด ี พอใช้ 

3 2 1 0 
1 การก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์     
2 การวางแผนในการปฏิบตังิาน     
3 การปฏิบตัิตามแผนหรือการด าเนนิงาน     
4 การปรับปรุงและตรวจสอบ     
5 การแก้ไขปัญหาร่วมกนั     

รวม     

ฮ

 

ฮ

 

ฮ
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ภาคผนวก จ 
 

                       หนงัสือเชิญเป็นผู้ เช่ียวชาญและขอความอนเุคราะห์เพ่ือวิจยั 
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บรรณาน ุกรม 
 

บรรณานุกรม 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายนรินทร์  เทพศริิ 
วัน เดือน ปี เกิด 5  เมษายน พ.ศ. 2532 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2556  การศกึษาบณัฑิต สาขาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  จาก 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
พ.ศ. 2562  การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาการทางการศกึษา และการ
จดัการเรียนรู้ (สงัคมศกึษา) คณะศกึษาศาสตร์  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 12  หมู ่7 ต.หนองแวงควง  อ.ศรีสมเดจ็  จ.ร้อยเอ็ด 45000   
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