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The aim of the present study was to compare the pretest and posttest 

results regarding local wisdom in Rajdhevee district among Grade Ten students and 
through the implementation of project-based learning. The participants consisted of 
random samples of Grade Ten students in the first semester of the 2018 academic year 
at Saint Dominic’s School. Additionally, the research instruments consisted of project-
based learning lesson plans, the Modified Creative Thinking Test, Critical Thinking Test, 
Student Satisfaction Form, and the pretest and posttest results. The data were analyzed 
using mean, standard deviation, and dependent samples t-test. 

The results revealed that the learning skills of Grade Ten students using 
project-based learning in the posttests had a higher statistical significance than the 
pretest at a level of .05. Moreover, the average satisfaction levels Grade Ten students 
using project-based learning was 4.61, and the averages for satisfaction in each field 
were as follows: activity format, project-based learning acknowledgment, morality, 
ethical promotion, consciousness and awareness and appreciation were at 4.61, 4.51, 
4.59 and 4.72, respectively 

 
Keyword : Critical thinking, Creative thinking, Local wisdom knowledge, Project-based 
learning, Project-based learning satisfaction 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 

การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยนัน้
จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน องค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ซึ่งในอารยประเทศนอกจากการใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าหรับพฒันาคนใน
ชาตใิห้เป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุคา่แล้วยงัใช้การศกึษาเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดวฒันธรรม
เพ่ือการด ารงอยูข่องคา่นิยม ความเช่ือ เผ่าพนัธุ์ชาติและพฒันาตนเองให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ (วร
วิทย์ วศินสรากร, 2549 ,กมุภาพนัธ์) และเพ่ือให้การศกึษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของคนให้เป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค์ ส าหรับการศกึษาของประเทศไทยท่ีผ่านมาตาม
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนัสะท้อนให้เห็นว่าก าลงัประสบกบัวิกฤตการณ์หลายประการ อาทิ 
ครูยงัคงใช้วิธีการการเรียนการสอนท่ีเน้นการบรรยาย โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้รายละเอียดเนือ้หา
สาระทางวิชาการในเวลาอนัรวดเร็ว นกัเรียนไม่ได้เป็นผู้ลงมือปฏิบตัิเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้วยตนเองรวมทัง้กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้มุ่งเน้นให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นหรือช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัด้วยเกรงว่าจะท าให้เสียเวลาและสอนไม่ทนัตามหลกัสตูร ซึ่งมี
ผลท าให้นกัเรียนไมเ่ห็นความสมัพนัธ์ของวิชาท่ีเรียนกบัโลกของความจริงและไม่เห็นประโยชน์ของ
สิ่งท่ีเรียน (วันเพ็ญ วรรณโกมล, 2544) การศึกษามีความส าคญัยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค โลกาภิวัตน์ท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนในชาติ
จ าเป็นต้องได้รับการศกึษาในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้มีการพฒันาท่ีสมดลุทัง้สติปัญญา จิตใจ 
ร่างกาย และสามารถอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข ซึ่งการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัท่ีมีความสอดคล้องกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสงัคมอนัจะน าไปสู่ความ
เข้าแข็งของชมุชนท่ียัง่ยืนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาตเิท่าเทียมอารยประเทศ 

ในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว (วิชยั ตนัศิริ, 2547)กล่าวว่า การปฏิรูประบบการเรียนการ
สอนเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัของการปฏิรูปการศกึษา ดงันัน้การจดัการเรียนการสอนครูผู้สอนจึง
จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนบทบาทของตนเองจาการเป็นผู้บอกความรู้ให้จบไปในแตล่ะครัง้ท่ีเข้าสอน
มาเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียนกล่าวคือ เป็นผู้กระตุ้น ส่งเสริม สนบัสนุน
และจัดกิจกรรมให้นกัเรียนเกิดการพฒันาให้เต็มศกัยภาพ ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของแตล่ะบคุคลและต้องจดักิจกรรมท่ีฝึกให้นกัเรียนได้ศกึษาค้นคว้าและลงมือปฏิบตัิจริง ฝึก



  2 

การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ สร้างสรรค์และค้นพบความรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นความรู้ท่ีเกิดขึน้จาก
การศึกษาค้นคว้ามิใช่ความรู้ท่ีได้รับจากครูผู้ สอนแต่เพียงแหล่งเดียว โดยครูต้องสอนวิธีการ
แสวงหาความรู้มากกว่าสอนด้วยความรู้สอนการคิดมากกว่าสอนให้ท่องจ า สอนโดนเน้นนกัเรียน
เป็นส าคญัมากกว่าเน้นท่ีเนือ้หาวิชา มีความความสอดคล้องกบัการศกึษาในยคุ Thailand 4.0 
โดยครูจะต้องสารามารถสอนให้ผู้ เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคดิสร้างสรรค์ การคดิผลิตภาพ และความคดิรักผิดชอบวิธีการเหล่านีจ้ะช่วยพฒันานกัเรียนให้
มีนิสยัสนใจใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อนัจะน าไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ปัญหาดงักล่าวมาข้างต้นผู้วิจยัได้เล็งเห็นถึงปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในรายวิชา
ศลิปะ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  4  สรุปได้ว่าส่วนหนึ่งมีสาเหตมุาจากการท่ีครูจดัการเรียนรู้
โดยใช้วิธีแบบบรรยายและอธิบายเนือ้หาตามบทเรียนมากกว่าจะสอนให้นกัเรียนรู้จกัคิดแก้ปัญหา 
ท าให้นกัเรียนไมไ่ด้พฒันาทกัษะส าคญัๆอาทิ ทกัษะการค้นคว้าข้อมลู การรวบรวม วิเคราะห์ และ
สรุปข้อมูล ทกัษะการแก้ปัญหา การปรับตวัให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสังคม เป็นต้น ดงันัน้
ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะเลือกน าวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัมาใช้จดัการเรียนรู้
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนให้สงูขึน้รวมทัง้ส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นผู้ ใฝ่
รู้ใฝ่เรียน มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ มีทกัษะการแก้ปัญหา และน าเอาทกัษะท่ีได้น าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ จากการค้นคว้าทางวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้
ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญัซึ่ง (วชัรา เล่าเรียนดี, 2550)ได้กล่าวว่ามีหลากหลายวิธี อาทิ การจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Projected-based learning)เป็นต้น รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบต่างๆดงักล่าวข้างต้นสามารถน ามาใช้พฒันาคณุภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนได้เป็น
อย่างดีโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เน่ืองจากเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั แนวคิดนีเ้ช่ือว่านกัเรียนทกุคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มศกัยภาพ
เน่ืองจากต้องมีบทบาทในการเรียนมากขึน้และต้องลงมือปฏิบตัิกิจกรรมเพ่ือให้ประจักษ์ผลจริง
เพราะการเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเองจะเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมนัน้ได้ดีกว่าการนัง่
ฟังครูบรรยายธรรมดา ดงันัน้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานจึงเป็นเหมือนสะพานเช่ือมระหว่าง
นกัเรียน ห้องเรียนและโลกภายนอกเข้าด้วยกัน ทัง้นีเ้พราะนกัเรียนต้องน าเอาความรู้ท่ีได้จากชัน้
เรียนมาบูรณการเข้ากับกิจกรรมท่ีจะกระท าเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆด้วย จึงเป็นวิธีสอนหนึ่งท่ี
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พฒันาให้นกัเรียนคิดเป็นท าเป็นและมีทกัษะในการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ซึ่งนกัเรียนสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ได้ในการด าเนินชีวิต ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้เชน่นีจ้ะท าให้นกัเรียนมองเห็นคณุคา่
ในตนเองเกิดความเช่ือมัน่เกิดความมานะพยายาม เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท างาน เกิด
จิตสาธารณะตอ่แหล่งชมุชน รู้จกัแก้ไขข้อขดัแย้งทางอารมณ์และการปรับตวัให้เข้ากบัสงัคม (ลดั
ดา ภู่เกียรติ, 2544; วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ์, 2551; สพุล วงัสินธ์, 2543, 9-13 เมษายน; สวุฒัน์ 
มทุธเมธา, 2543) จึงสรุปได้ว่าการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นอีกแนวทางท่ีเหมาะสมกบัการ
น ามาใช้พฒันาและเตมิเตม็ศกัยภาพของนกัเรียนทัง้ด้านความฉลาดทางปัญญา (IQ) ความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางคณุธรรม (MQ) และความสามารถในการแก้ไขปัญหาอปุสรรค
ทัง้ปวง (AQ) (กรมวิชาการ, 2543) 

ด้วยแนวคดิดงักลา่วมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานมาใช้ในการวิจยัเชิงทดลอง เพ่ือพฒันาผลการเรียนรู้และความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนในรายวิชาศิลปะเร่ืองผลผลิต

แหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ินของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
2. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ในการใช้กระบวนการสอน

แบบโครงงาน 

ความส าคัญของงานวิจัย 
1. นกัเรียนสามารถพฒันาทกัษะการทกัษะการเรียนรู้ของตนด้านการคิดวิเคราะห์ การ

คดิสร้างสรรค์ 
2. เป็นแนวทางส าหรับผู้สอน โรงเรียนและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาสามารถ

น าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานเพ่ือน าไปพฒันาการเรียนการ
สอนได้ 
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ขอบเขตเนือ้หา 
ประชาการที่ใช้ในการวิจัย 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
1.1 ประชากร ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียน

เซนต์ดอมินิก  
1.2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปี 4 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียน

เซนต์ดอมินิก จ านวน 20 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใช้วิธีการจบัฉลากจากนกัเรียนทัง้หมด 5 ห้อง มาห้องละ 4 คน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรต้น ได้แก่ กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ ,ความพึงพอใจในการเรียนวิชาศิลปะ

โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 

กรอบแนวคิด 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด 

1. ทกัษะการเรียนรู้ 

1.1 ด้านการคดิวเิคราะห์ 

1.2. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

2. ความพงึพอใจในการเรียน

วิชาศิลปะโดยใช้กระบวนการ

สอนแบบโครงงาน 

แนวคิดการศกึษาใน

ศตวรรษที่ 21 

  วิธีสอนแบบโครงงาน 
แนวคิดหลกัการสอนแบบ

โครงงาน 

(Less – guided project) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ทกัษะการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนในรายวิชา

ศิลปะเร่ืองผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน แบ่งออกเป็น  
2 ด้าน คือ  

1.1 ด้านการคิดวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแจกแจงและ
แยกแยะ องค์ความรู้เร่ืองผลผลิตแหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

1.2 ด้านความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาวดัได้จาก
การท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้จากทฤษฎีของทอแรนซ์ซึ่งเช่ือว่า
ความคดิสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดได้อย่างซบัซ้อน กว้างไกล หลายทิศทาง หรือ
ท่ีเรียกวา่ คดิอเนกนยั (Divergent thinking) ซึง่ประกอบด้วย  

ความคดิริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลกัษณะความคิดท่ีแปลกใหม่และแตกตา่ง
ไปจากความคิดธรรมดา เป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม ความคิดริเร่ิมอาจเกิด
จากการน าเอาความรู้เดมิมาคดิดดัแปลงประยกุต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหมข่ึน้  

ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการคิดหา
ค าตอบได้อยา่งคลอ่งแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาท่ีจ ากดั 

ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
ค าตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง 

ความคิดละเอียดลออ(Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเพ่ือ
ตกแต่งหรือขยายความคิดหลักให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ความคิดละเอียดลออเป็น
คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งในการสร้างผลงานท่ีมีความแปลกใหมใ่ห้ส าเร็จ 

2. ความรู้เร่ืองผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง องค์ความรู้เก่ียวกบัศิลปกรรม
ท่ีสะท้อนภูมิปัญญาของชุมชนหรือสังคม ซึ่งอาจเป็นไปได้ทัง้ผลงานศิลปกรรม ศิลปหัตถกรรม 
หรืองานชา่ง ท่ีถกูผลิตขึน้ในชมุชน 

3. กระบวนการสอนแบบโครงงาน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ได้ศกึษาค้นคว้า และลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตามความสนใจ ความ
ถนัด และความสามารถของตนเอง ซึ่งอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นระบบใช้ใน
การศกึษาหาค าตอบเร่ืองผลผลิตแหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งอยู่ภายใต้ค าแนะน า ปรึกษาและความ
ชว่ยเหลือจากผู้สอน  โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
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ขัน้ท่ี 1. ขัน้น า บอกกิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้ท่ี 2. สืบค้นข้อมลู 
ขัน้ท่ี 3. การก าหนดปัญหา 
ขัน้ท่ี 4. การลงมือปฏิบตัแิละตรวจสอบผลงาน 
ขัน้ท่ี 5. การน าเสนอข้อมลู 

4. ความพึงพอใจโดยการใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน หมายถึง ความพึงพอใจ
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน แบง่เป็น 4 ด้าน คือ ด้าน
รูปแบบการจดักิจกรรม ด้านการได้รับความรู้จากกระบวนการสอนแบบโครงงาน ด้านการส่งเสริม
คณุธรรม จริยธรรม ด้านจิตส านกึความตระหนกัและเห็นคณุคา่  

สมมุตฐิานในการวิจัย 
ทักษะการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน มี

คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้ศิลปะก่อนและหลงัเรียนโดยใช้กระบวนการ
สอนแบบโครงงาน ได้ด าเนินการท าเอกสารต าราแนวคดิทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือยึดเป็น
กรอบแนวทางตลอดจนเป็นข้อมลูอ้างอิงดงัตอ่ไปนี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ตามสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคดิและทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบโครงงาน 
4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคดิและทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ 
5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการคดิวิเคราะห์ 

6. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัภมูิปัญญาและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
7. ภมูิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี 
8.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ท าไมต้องเรียนศิลปะ 
กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะเป็นกลุม่สาระท่ีชว่ยพฒันาให้ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต
มนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้ เรียนทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ตลอดจน  การน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง อนัเป็น
พืน้ฐาน ในการศกึษาตอ่หรือประกอบอาชีพได้  

เรียนรู้อะไรในศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะวิธีการ

ทางศิลปะ เกิดความซาบซึง้ในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงออกอย่างอิสระใน
ศลิปะแขนงตา่ง ๆ ประกอบด้วยสาระส าคญั คือ 

ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทศันธาต ุสร้างและน าเสนอ
ผลงานทาทศันศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อปุกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทัง้สามารถใช้เทคนิค 
วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิ เคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คณุค่างาน
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ทศันศิลป์ เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์  ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม  เห็นคณุค่างาน
ศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล  ช่ืนชม ประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนั   

ตัวชีวั้ดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี ๑  ทศันศลิป์ 

มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คณุคา่งานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด
ตอ่งานศลิปะอยา่งอิสระช่ืนชม และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

 
ตาราง 1 มาตรฐาน ศ ๑.๑ 
 

ชัน้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔- ๖ 

 

๑.วิเคราะห์การใช้ทศันธาต ุและหลกัการ

ออกแบบในการสือ่ความหมายในรูปแบบ

ตา่ง ๆ 

 ทศันธาตแุละหลกัการออกแบบ 

๒. บรรยายจดุประสงค์และเนือ้หาของงาน

ทศันศิลป์ โดยใช้ศพัท์ทางทศันศลิป์  

 ศพัท์ทางทศันศิลป์ 

๓.วิเคราะห์การเลอืกใช้วสัดอุปุกรณ์ และ

เทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทาง

ทศันศิลป์ 

 วสัด ุอปุกรณ์ และเทคนคิของศิลปิน            

ในการแสดงออกทางทศันศิลป์ 

๔.มีทกัษะและเทคนิคในการใช้วสัดอุปุกรณ์ 
และกระบวนการท่ีสงูขึน้ในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

 เทคนิค  วสัด ุ อปุกรณ์ กระบวนการในการ
สร้างงานทศันศิลป์ 

๕. สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ด้วยเทคโนโลยีตา่ง ๆ 
โดยเน้นหลกัการออกแบบและการจดั
องค์ประกอบศิลป์ 

 หลกัการออกแบบและการจดัองค์ประกอบ
ศิลป์ด้วยเทคโนโลยี 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ชัน้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔- ๖ 

 

๖. ออกแบบงานทศันศิลป์ได้เหมาะกบั
โอกาสและสถานท่ี 

 การออกแบบงานทศันศิลป์ 

๗. วิเคราะห์และอธิบายจดุมุง่หมาย         
ของศิลปินในการเลอืกใช้วสัด ุอปุกรณ์  

เทคนิคและเนือ้หา เพื่อสร้างสรรค์งาน
ทศันศิลป์ 

 จดุมุง่หมายของศิลปินในการเลอืกใช้วสัด ุ 
อปุกรณ์  เทคนิคและเนือ้หา ในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

๘. ประเมินและวจิารณ์งานทศันศิลป์ โดย
ใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 

 ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 

๙. จดักลุม่งานทศันศิลป์เพื่อสะท้อน
พฒันาการและความก้าวหน้าของตนเอง 

 การจดัท าแฟม้สะสมงานทศันศิลป์ 

๑๐.สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ไทย สากล            
โดยศกึษาจากแนวคดิและวิธีการ            
สร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ 

 การสร้างงานทศันศิลป์จากแนวคิดและวิธีการ
ของศิลปิน 

๑๑. วาดภาพ ระบายสเีป็นภาพล้อเลยีน
หรือภาพการ์ตนูเพื่อแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัสภาพสงัคมในปัจจบุนั 

 การวาดภาพล้อเลยีนหรือภาพการ์ตนู 
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สาระท่ี ๑  ทศันศลิป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เ ข้า ใจความสัมพัน ธ์ ระหว่า งทัศนศิล ป์ 

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทย และสากล 

ตาราง 2 มาตรฐาน ศ ๑.๒ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔- ๖ ๑. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ใน

รูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 

 งานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันออกและตะวันตก 

๒. ระบุงานทศันศลิป์ของศลิปินที่มีช่ือเสียง และ

บรรยายผลตอบรับของสังคม 

 งานทัศนศิลป์ของศิลปินท่ีมีชื่อเสยีง 

๓. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรม

ระหว่างประเทศท่ีมผีลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม 

อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มผีลต่อ

งานทัศนศิลป ์

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ความท้าทายด้านการศกึษาในศตวรรษท่ี 21  ในการเตรียมนกัเรียนให้พร้อมกบัชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 เป็นเร่ืองส าคญัของกระแสการปรับเปล่ียนทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ในศตวรรษท่ี 21 ส่งผล
ต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนมีทกัษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 
21 ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 โดยทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ ทกัษะ
การเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษท่ี 
21 นี ้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st 
Century Skills) (วิจารณ์ พานิช, 2555) ได้กล่าวถึงทกัษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้
สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 
ปัจจบุนัการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเอง
ของศษิย์ โดยครูชว่ยแนะน า และชว่ยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนแตล่ะคนสามารถประเมิน
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ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยวิชาแกนหลักนีจ้ะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดและยทุธศาสตร์ส าคญัต่อการจดัการเรียนรู้ในเนือ้หาเชิงสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) 
หรือหวัข้อส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนือ้หาวิชาแกนหลกั และสอดแทรก
ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทกุคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การ
เรียนรู้ 3R x 7C 3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลข
เป็น) 7C ได้แก่  

Critical Thinking and Problem Solving (ทกัษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทกัษะในการแก้ปัญหา) 

Creativity and Innovation (ทกัษะด้านการสร้างสรรค์ และนวตักรรม) 
Cross-cultural Understanding (ทกัษะด้านความเข้าใจความต่างวฒันธรรม ต่าง

กระบวนทศัน์) 
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะด้านความร่วมมือ การท างาน

เป็นทีม และภาวะผู้น า) 
Communications, Information, and Media Literacy (ทกัษะด้านการส่ือสาร

สารสนเทศ และรู้เทา่ทนัส่ือ) 
Computing and ICT Literacy (ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร) 
Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้)  แนวคิดทกัษะแห่ง

อนาคตใหม:่ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกรอบแนวคดิเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยทุธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้ โดย

ร่วมกนัสร้างรูปแบบและแนวปฏิบตัใินการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกบัตวัผู้ เรียน เพ่ือใช้ในการ
ด ารงชีวิตในสงัคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจบุนั โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ท่ีพฒันามา
จากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21("Partnership For 
21st Century Skills," 2017) ท่ีมีช่ือย่อว่า เครือข่าย P21  ซึ่งได้พฒันากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทกัษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทนั
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ด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือความส าเร็จของผู้ เ รียนทัง้ด้านการท างานและการด าเนินชีวิต

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning 
Framework) 

กรอบแนวคิดเชิงมโนทศัน์ส าหรับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นท่ียอมรับในการสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) 
ซึง่เป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางเน่ืองด้วยเป็นกรอบแนวคิดท่ีเน้นผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัผู้ เรียน (Student 
Outcomes) ทัง้ในด้านความรู้สาระวิชาหลกั (Core Subjects) และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะ
ช่วยผู้ เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทัง้ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่
มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเ รียนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมตอ่การเรียนในศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่
การเรียนรู้ “ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แตต้่องให้
นกัเรียนเป็นผู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) 
และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ซึ่งสิ่งท่ีเป็นตวัช่วยของครูในการจดัการเรียนรู้คือ ชมุชนการ
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เรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครู

เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง 

เอกสารที่เก่ียวข้องกับการสอนแบบโครงงาน 
วิธีสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
การเรียนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) หรือบางครัง้เรียกกว่า PBL มี

ความคล้ายคลึงกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) โดยทัง้สอง
วิธีใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยตนเองผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกนั แต่
มีข้อต่างกันเล็กน้อย คือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะเน้นท่ีกระบวนการแก้ไขปัญหา ส่วน
การเรียนรู้แบบโครงงานจะเน้นไปท่ีการลงมือปฏิบตัิ การเรียนแบบโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเน้นการปฏิบัติตามความสนใจของนักเรียนเอง เพ่ือค้นพบสิ่งใหม่หรือความรู้ใหม่ ผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยข้อค้นพบใหม่นัน้นักเ รียนและครูไม่เคยทราบหรือมี
ประสบการณ์มาก่อน โดยมีครูหรือผู้ เช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษา นกัเรียนท่ีเรียนด้วยกระบวนการนีจ้ะมี
แรงจงูใจในการแก้ไขปัญหาสงู เช่ือมโยงความรู้กบัโลกความเป็นจริง นกัเรียนจะเป็นผู้ เลือกวิธีการ
ค้นหาค าตอบ ก าหนดแหล่งข้อมูล จากนัน้จะลงมือปฏิบตัิและค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนจะ
สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา สรุปข้อค้นพบ และสร้างความรู้ใหม ่
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้  (Bender, 2012; Moursund, 
2009; ปรียา บญุญสิริ, 2553; พิมพนัธ์ เดชะคปุต์, พเยาว์ ยินดีสขุ, และ ราเชน มีศรี, 2553; ลดัดา 
ภู่เกียรต,ิ 2552; วฒันา มคัคสมนั, 2554)  

ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจดัการสอนท่ีจดัประสบการณ์ในการ

ปฏิบตังิานให้แก่ผู้ เรียนเหมือนกบัการท างานในชีวิตจริงอยา่งมีระบบ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มี
ประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ได้ท าการทดลอง  ได้พิสจูน์
สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง  รู้จกัการวางแผนการท างาน  ฝึกการเป็นผู้น า  ผู้ตาม  ตลอดจนได้พฒันา
กระบวนการคดิโดยเฉพาะการคดิขัน้สงู  (Higher  Order  Thinking)  และการประเมินตนเอง 

ปรัชญาการศึกษาของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานได้อาศยัพืน้ฐานแนวคิดท่ีว่ามนุษย์จะสร้าง

ความรู้ใหม่ขึน้จากการกระท าและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  การสอนในลกัษณะดงักล่าวยงัตัง้อยู่
บนข้อสนับสนุนท่ีว่าความรู้ใหม่ได้มาจากสิ่งท่ีสัมพนัธ์กับความรู้ท่ีมีมาก่อน  การสร้างความคิด
ริเร่ิมใหม่และประสบการณ์เดิมท่ีไม่เป็นทางการและยงัสอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่าการเรียนรู้แบบ



  14 

โครงงานจะมีพลงัมากยิ่งขึน้ถ้าได้รับการส่งเสริมจากสมาชิกในกลุ่มมากกว่าให้นกัเรียนคนใดคน
หนึง่คดิคนเดียว  การเรียนรู้แบบโครงงานถกูสร้างขึน้จากความต้องการของผู้ เรียนท่ีต้องการขยาย
แหล่งเรียนรู้ของตนให้กว้างขวางขึน้  จากข้อมูลท่ีมีอยู่ในต าราเล่มหนึ่งไปสู่การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยง
สมัพนัธ์กนักว้างขวางยิ่งขึน้  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากอินเตอร์เน็ต  ซึ่งการเรียนรู้ในลกัษณะดงักล่าว
จะชว่ยสง่เสริมการท างานร่วมกนั  และน าความรู้ท่ีแตล่ะคนมีอยูม่ารวมกนั   

บทบาทของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับโครงงาน 
อาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน 

1. ให้ค าปรึกษา  แนะน า  กระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดหวัข้อโครงงาน  และวิธีการเขียน
โครงงาน 

2. จดังบประมาณ  อปุกรณ์สนบัสนนุแตล่ะโครงงาน 
3. ตดิตามความก้าวหน้าในการปฏิบตังิานของผู้ เรียนแตล่ะสปัดาห์ 
4 เป็นกรรมการตรวจสอบโครงงาน 
5 รวบรวมผลการประเมินเพื่อตดัสินความส าเร็จในวิชาโครงงานของนกัเรียน 
6. ประชาสัมพันธ์หรือจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงงานไปสู่สาธารณชน

และสถานประกอบการ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

1. ให้ความรู้ด้านทฤษฎี  หลกัการ  กระบวนการ  วิธีการคิด  และยทุธศาสตร์การ
คดิ 

2. ให้ค าแนะน า  ชีแ้นะแหล่งข้อมูล  แหล่งความรู้  และวิธีการด าเนินงานท่ี
ถกูต้อง 

3. ให้ความรู้  ทกัษะ  และเทคนิคในการท าโครงงาน 
4. เป็นท่ีปรึกษาโครงงาน 
5. เป็นกรรมการสอนโครงงานทัง้หมด  ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 
6. ประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
7.ตดิตามผลและประเมินผลวิชาโครงงาน 

ประเภทของโครงงาน 
โครงงานเป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิเพ่ือน าพฒันาทกัษะด้านตา่งไม่ว่าจะเป็น ด้าน

ความรู้ ด้านการวิดวิเคราะห์ ด้านการน าไปใช้หรือการสร้างผลผลิตใหม่ ท่ีมีคณุภาพ ซึ่งประเภท
ของโครงงานแบง่ตามลกัษณะการด าเนินการการออกแบบได้  4  ประเภท  คือ 
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1. โครงงานประเภทส ารวจ  (Survey  Research  Project) 
2. โครงงานประเภททดลอง  (Experimental  Research  Project) 
3. โครงงานประเภทสิ่งประดษิฐ์  (Development Research  Project) 
4. โครงงานประเภททฤษฎี  (Theoretical  Research  Project) 

โครงงานประเภทส ารวจ 
โครงงานประเภทนีผู้้ เรียนเพียงแตต้่องการส ารวจและรวบรวมข้อมลูแล้วน าข้อมลู

เหล่านัน้มาจ าแนกเป็นหมวดหมู่   และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นลักษณะหรือ
ความสมัพนัธ์ในเร่ืองท่ีต้องการศกึษาได้ชดัเจนยิ่งขึน้  ตวัอยา่งโครงงานประเภทนี ้ เชน่ 

การส ารวจประชากรและชนิดของผีเสือ้ในบริเวณป่าเขามหาชัย ,การส ารวจ
พฤติกรรมของปลาตีนบริเวณป่าชายเลนของชายหาดอ าเภอสิชล,การส ารวจคณุภาพน า้ในคลอง
หน้าเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช,การส ารวจมลพิษของอากาศบริเวณสะพานลอยส่ี
แยกทา่วงั ต าบลทา่วงั อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ฯลฯ 

โครงงานประเภทการทดลอง 
โครงงานประเภทนีเ้ป็นโครงงานท่ีมีการออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาผลของ   

ตวัแปรหนึ่งท่ีมีผลตอ่ตวัแปรอีกตวัหนึ่งท่ีต้องการศกึษา โดยควบคมุตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลตอ่ตวั
แปรท่ีต้องการศกึษาไว้ ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงงานประเภทนี้จะประกอบด้วยการก าหนดปัญหา  

การก าหนดจุดประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การด าเนินการทดลอง การรวบรวม
ข้อมูล การตีความหมายข้อมูลและการสรุป ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ เช่น การเปรียบเทียบผลของ
สารเคมีท่ีมีผลต่อการพฒันาการทางกายและการเจริญเติบโตของหนขูาว,การศึกษาผลของความ

เข้มข้นของผงซักฟอกที่มีต่อพฤติกรรมของลูกน้ า ,ผลของความเข้มข้นของแสงที่มีต่อการเจริญเติบโต
ของสาหร่ายหางกระรอก,ผลของความเข้มข้นของสารละลายควันบุหรี่  (smoke  solution)  ที่มีต่อ
การงอกของเมล็ดข้าวโพด,ผลของความเข้มสนามแม่เหล็กที่มีต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายหาง
กระรอก  ฯลฯ 

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
โครงงานประเภทนีเ้ป็นโครงงานเก่ียวกับการประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการทาง

วิทยาศาสตร์หรือด้านอ่ืน ๆ มาประดิษฐ์ของเล่น เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้หรืออปุกรณ์ เพ่ือประโยชน์ใช้
สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพสงูขึน้ก็ได้ อาจจะเป็นด้านสงัคม หรือด้านวิทยาศาสตร์ หรือการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
อธิบายแนวคิดต่าง ๆ ด้วย ตวัอย่างโครงงานประเภทนี ้ได้แก่ โครงงานประดิษฐ์หุ่นยนต์เฝ้าประตู

บ้าน,โครงงานประดิษฐ์กระดิ่งไฟฟ้าไล่กระรอกในสวนเงาะ,โครงงานประดิษฐ์สื่อการสอนวิชาภาษาไทย,

ครุศาสตร์วชิาการ  คร้ังที่  1                                                                  หน้า  32 
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โครงงานประดิษฐ์ปิ่นโตอิเล็กทรอนิกส์ ,แบบจ าลองการใช้พลังงานความร้อนในโรงเพาะเห็ด ,
แบบจ าลองการวางผังบ่อน้ าพุในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฯลฯ 

โครงงานประเภททฤษฎี 
เป็นโครงงานท่ีน าเสนอทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดใหม่ๆ ท่ียงัไม่มีใครคิดมาก่อน

หรือขยายจากของเดิมท่ีมีอยู่ ซึ่งความรู้ทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดท่ีต้องผ่านการพิสจูน์อย่างมี
หลกัการหรือวิธีการท่ีน่าเช่ือถือตามกติกาหรือข้อตกลงขึน้ หรืออาจใช้กติกาหรือข้อตกลงเดิมมา
อธิบายความรู้ ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิด และสิ่งส าคญัผู้ท าโครงงานประเภทนีต้้องมีความรู้
พืน้ฐานในเร่ืองนัน้ๆเป็นอยา่งดี โครงงานประเภทนี ้ได้แก่ โครงงานทฤษฎีของเซต  โครงงานทฤษฎี
ดาวเคราะห์น้อย  โครงงานทฤษฎีการเกิดโลก โครงงานทฤษฎีการเกิดคล่ืนความร้อนในมหาสมทุร 
เป็นต้น (สชุาต ิวงศ์สวุรรณ, 2542, พฤษภาคม) 
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ประเภทโครงงานแบ่งตามระดับการให้ค าปรึกษาของครู  หรือระดับความ
คิดเหน็ของนักเรียนได้ 3 ประเภท คือ 

1. โครงงานประเภท  Guided  project 
 

                                   ครูก าหนดปัญหาให้ 

 

 

                                ครูออกแบบการรวบรวมข้อมูล 

                                  ก าหนดวิธีท ากิจกรรม 

 

 

                                   เรียนปฏิบัติกิจกรรม 

                                       ตามวิธีที่ก าหนด 

 

         

           ทักษะการสังเกต              ทักษะการวัด            ทักษะการบันทึกผล 

 

                                        ทักษะการตี 

                                     ความหมายข้อมูล 

                                            

 

                                     ทักษะการสรุปผล 

ภาพประกอบ 3 โครงงานประเภท  Guided  project 
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2. โครงงานประเภท  Less – guided  project 
 

                             ครูและนักเรียนร่วมกันระบุปัญหา 

 

 

                               ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบ 

                               การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค าตอบ 

 

 

                                  นักเรียนใช้เครื่องมือใน 

                                   การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

         

 ทักษะการสังเกต                 ทักษะการวัด                  ทักษะการบันทึกผล 

 

                                      ทักษะการตี 

                                    ความหมายข้อมูล 

 

                                              

                                  ทักษะการสรุปผล 

ภาพประกอบ 4 โครงงานประเภท  Less – guided  project 
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3. โครงงานประเภท  Unguided  project 
 

                                 นักเรียนระบุปัญหาตามความสนใจ 

 

 

                                 นักเรียนออกแบบการรวบรวม 

                                 ข้อมูลเพื่อหาค าตอบด้วยตนเอง 

 

 

                                    นักเรียนใช้เครื่องมือใน 

                                       การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

         

       ทักษะการสังเกต            ทักษะการวัด                    ทักษะการบันทึกผล 

 

                                       ทักษะการตี 

                                    ความหมายข้อมูล 

 

                                              

                                    ทักษะการสรุปผล 

ภาพประกอบ 5 โครงงานประเภท  Unguided  project 
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ลักษณะส าคัญของโครงงานและจุดมุ่งหมายของการเรียนโครงงาน 
(สคุน สินธพานนท์และคณะ, 2554)ลกัษณะการจดักิจกรรมโครงงานผู้สอนต้องสร้าง

บรรยากาศในห้องเรียนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ มีส่ือหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกวิธีการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง และฝึกทักษะพืน้ฐานในการแสวงหาความรู้ ฝึกทักษะในการใช้ภาษา ฝึก
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบสวน สอบสวน ทกัษะกระบวนการหรือ
กระบวนการอ่ืนๆ ให้ผู้ เรียนเลือกหวัข้อท่ีเป็นปัญหาท่ีน่าสนใจ ฝึกกระบวนการคิดหาวิธีท่ีจะท า
โครงงานตามท่ีผู้ เรียนถนดัและสนใจ 

1. ลกัษณะส าคญัของโครงงาน 
1.1 เป็นเร่ืองท่ีผู้ สนใจ สงสัย ต้องการหาค าตอบ ด าเนินการศึกษาค้นคว้า

และแสวงหาความรู้ และสรุปความรู้ 
1.2 สามารถน าความรู้จากหลากหลายกลุม่สาระมาบรูณาการ  
1.3 มีการน าเสนอโครงงานด้วยวิธีการต่างๆ เสนอรายงานเป็นรู้เล่ม การ

อภิปราย การจดันิทรรศการ การจดัท าเป็นรูปโปสเตอร์ ฯลฯ 
1.4 ความรู้หรือสิ่งท่ีค้นพบสามารถน าไปเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ 

2. จดุมุง่หมายของการสอนโครงงาน 
การสอนโครงงาน เป็นการสอนให้ผู้ เ รียนรู้จักด าเนินการ หรือท างาน 

ตามล าดบัขัน้ตอนตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นระบบการท างานตามโครงงานของตนเองนัน้อาจท า
เป็นรายบคุคลหรือกลุม่ก็ได้ การสอนแบบโครงงาน มุง่ให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ดงันี ้

2.1 รู้จกัท างานเป็นทีม ผู้ เรียนจะต้องรู้ซึ่งกนัและกัน รู้จกัความสามารถ 
ความถนดัความสนใจของเพ่ือนร่วมงาน เรียนรู้การท างานกลุ่ม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเป็น
ประชาธิปไตยรู้จกัให้อภยัซึง่กนัและกนั 

2.2 รู้จกัการคดิสร้างสรรค์ การศกึษาค้นคว้า รู้จกัคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
สังเคราะห์ คิดประเมินค่า คิดวินิจฉัย รู้จักคิดด้วยตัวเอง การเรียนรู้เนือ้หาควบคู่ไปเป็น
กระบวนการ 

2.3 การแสวงหาความรู้เป็นไปอย่างอิสระตามความถนดัและความสนใจ
ของผู้ เรียน 
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ขัน้ตอนการท าโครงงาน 
การท าโครงงานเป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและมีการด าเนินงานหลายขัน้ตอน ตัง้แต่

เร่ิมต้นจนถึงขัน้สดุท้าย อาจสรุปล าดบัได้ดงันี ้
1 การคดิและเลือกหวัเร่ือง 
2 การวางแผน 
3. การด าเนินงาน 
4. การเขียนรายงาน 
5. การน าเสนอผลงาน 

การคิดและเลือกหัวเร่ือง 
ผู้ เรียนจะต้องคดิและเลือกหวัเร่ืองของโครงงานด้วยตนเองว่าอยากจะศกึษาอะไร  

ท าไมจงึอยากศกึษา หวัเร่ืองของโครงงานมกัจะได้มาจากปัญหา  ค าถาม  หรือความอยากรู้อยาก
เห็นเก่ียวกบัเร่ืองตา่ง ๆ ของผู้ เรียนเอง  หวัเร่ืองของโครงงานควรเฉพาะเจาะจงและชดัเจน เม่ือใคร
ได้อา่นช่ือเร่ืองแล้ว ควรเข้าใจและรู้เร่ืองวา่ โครงงานนีท้ าอะไร การก าหนดหวัเร่ืองของโครงงานนัน้  
มีแหล่งท่ีจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดและสนใจ  จากหลายแหล่งด้วยกัน เช่น จากการอ่าน
หนงัสือ เอกสาร บทความ การไปเย่ียมชมสถานท่ีต่าง ๆ การฟังบรรยายทางวิชาการ การเข้าชม
นิทรรศการ  หรืองานประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การสนทนากับบุคลต่าง ๆ หรือจากการ
สงัเกตปรากฏการณ์ตา่ง ๆ รอบตวั เป็นต้น  นอกจากนีค้วรค านงึถึงในเร่ืองตอ่ไปนี ้

ความเหมาะสมของระดบัความรู้  
ความสามารถของผู้ เรียน 
วสัด ุอปุกรณ์ ท่ีใช้ 
งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ความปลอดภยั 
แหลง่ความรู้ 

การวางแผนการท าโครงงาน จะรวมถึงการเขียนเค้าโครงของโครงงาน ซึ่งต้องมี
การวางแผนไว้ล่วงหน้า  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ ไม่สับสน แล้ว
น าเสนอตอ่ผู้สอน หรือครูท่ีปรึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการขัน้ต่อไป การเขียนเค้า
โครงของโครงงาน โดยทั่วไปเขียนเพ่ือแสดงแนวคิด แผนงานและขัน้ตอนการท าโครงงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยรายละเอียด ดงันี ้
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1. ช่ือโครงงาน ควรเป็นข้อความท่ีกะทดัรัด ชดัเจน ส่ือความหมายได้ตรง 
2. ช่ือผู้ท าโครงงาน/ชัน้/ปีการศกึษา 
3. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
4. หลกัการและเหตผุลของโครงงาน  เป็นการอธิบายว่าเหตใุดจึงเลือกท า 

โครงงานเร่ืองนี ้ มีความส าคญัอย่างไร มีหลกัการหรือทฤษฎีอะไรท่ีเก่ียวข้อง เร่ืองท่ีท าเป็นเร่ือง
ใหมห่รือมีผู้ อ่ืนได้ศกึษา ค้นคว้าเร่ืองนีไ้ว้บ้างแล้ว ถ้ามีได้ผลเป็นอย่างไร เร่ืองท่ีท าได้ขยายเพิ่มเติม
ปรับปรุงจากเร่ืองท่ีผู้ อ่ืนท าไว้อยา่งไร หรือเป็นการท าซ า้เพ่ือตรวจสอบผล 

5.จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ ควรมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ 
เป็นการบอกขอบเขตของงานท่ีจะท าได้ชดัเจนขึน้ 

6. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า  (ถ้ามี)  สมมติฐานเป็นค าตอบ  หรือ
ค าอธิบายท่ีคาดไว้ลว่งหน้า  ซึ่งอาจจะถกูหรือไม่ก็ได้  การเขียนสมมติฐานควรมีเหตมีุผล มีทฤษฎี  
หรือหลกัการรองรับ  และท่ีส าคญัคือเป็นข้อความท่ีมองเห็นแนวทางในการด าเนินการทดสอบได้  
นอกจากนีค้วรมีความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามด้วย 

7. วิธีด าเนินงาน/ขัน้ตอนการด าเนินงาน  จะต้องอธิบายว่าจะออกแบบการ
ทดลองอะไร  อยา่งไร  จะเก็บข้อมลูอะไรบ้าง  รวมทัง้ระบวุสัดอุปุกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง 

8.แผนปฏิบตัิงาน  อธิบายเก่ียวกบัก าหนดเวลาตัง้แต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิน้การ
ด าเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน 

9. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 
10. เอกสารอ้างอิง 

การด าเนินงาน  
เม่ือท่ีปรึกษาโครงงานให้ความเห็นชอบเค้าโครงของโครงงานแล้ว  ตอ่ไปก็เป็น  ขัน้ลง

มือปฏิบตัิงานตามขัน้ตอนท่ีได้ระบุไว้  ผู้ เรียนต้องพยายามท าตามแผนงานท่ีวางไว้  เตรียมวสัดุ
อปุกรณ์และสถานท่ีให้พร้อม  ปฏิบตัิงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  ค านึงถึงความประหยดัและ
ปลอดภัยในการท างาน  ตลอดจนการบนัทึกข้อมูลต่าง ๆ ว่าได้ท าอะไรไปบ้าง  ได้ผลอย่างไร  มี
ปัญหาและข้อคดิเห็นอยา่งไร  พยายามบนัทกึให้เป็นระเบียบและครบถ้วน 

การเขียนรายงาน 
การเขียนรายงานเก่ียวกบัโครงงาน  เป็นวิธีส่ือความหมายวิธีหนึ่งท่ีจะให้ผู้ อ่ืนได้เข้าใจ

ถึงแนวคดิ  วิธีการด าเนินงาน  ผลท่ีได้  ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะตา่ง ๆ เก่ียวกบัโครงงาน
นัน้ การเขียนโครงงานควรใช้ภาษาท่ีอ่านแล้วเข้าใจง่าย ชดัเจนและครอบคลุมประเด็นส าคญั ๆ 
ทัง้หมดของโครงงาน 
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การน าเสนอผลงาน 
การน าเสนอผลงานเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของการท าโครงงาน  เป็นวิธีการท่ีจะท าให้

ผู้ อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนัน้  การน าเสนอผลงานอาจท าได้หลายรูปแบบขึน้อยู่กับความ
เหมาะสมกบัประเภทของโครงงาน  เนือ้หา  เวลา  ระดบัของผู้ เรียน  เช่น  การแสดงบทบาทสมมต ิ 
การเลา่เร่ือง  การเขียนรายงาน  สถานการณ์จ าลอง  การสาธิต  การจดันิทรรศการ     ซึ่งอาจจะมี
ทัง้การจดัแสดงและการอธิบายด้วยค าพูด  หรือการรายงานปากเปล่า  การบรรยาย  การใช้  CAI  
(Computer Assisted Instruction)  การใช้ Multimedia Computer/  Homepage  แตส่ิ่งท่ีส าคญัคือ  
ผลงานท่ีจดัแสดงต้องดงึดดูความสนใจของผู้ชม  มีความชดัเจน  เข้าใจง่าย  และมีความถูกต้อง
ของเนือ้หา 

การประเมินผลโครงงาน  
(สมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 2528) จ าแนกการประเมินผลโครงงานออกเป็น 2 ลกัษณะ 

ดงันี ้
1. ประเมินผลตามเป้าหมายของโครงงาน เป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบ

ระหวา่งก่อนและหลงัโครงงาน หรือเทียบระยะเวลาไป 
2. ประเมินผลการด าเนินงานตามขัน้ตอนท่ีระบไุว้ในแผนการประเมินผล 

ดังนัน้  การประเมินผลโครงงานใดๆ ควรประเมินให้ครบทัง้ 3 ขัน้ ได้แก่  การ
ประเมินผลการเตรียมด าเนินงาน การประเมินผลการด าเนินงาน การประเมินผลเม่ือโครงงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้วซึ่งจะท าให้รู้ความก้าวหน้าของการท างานทุกระยะ รู้ปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขได้ถูกจุด และทันท่วงที ส าหรับการประเมินโครงงาน ครูผู้ สอนควรมีกรอบ
แนวทางในการประเมิน แบง่ออกเป็น 4 เร่ือง ดงันี ้

1. ประเมินอะไรซึ่งจะเป็นการประเมินตัง้แต่การเลือกหัวข้อ เนือ้หาสาระ 
กระบวนการท างาน กระบวนการเรียนรู้ ผลงานหรือชิน้งานท่ีเกิดขึน้ 

2. ประเมินเม่ือใด โดยทัว่ไปแล้วควรแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ช่วง คือเร่ิมต้น 
ระหวา่งและหลงัจากเสร็จสิน้โครงงานแล้ว 

3. ประเมินโดยวิธีใด วิธีการท่ีใช้ในการประเมินอาจเป็นรายงาน ชิน้งาน ผลงาน
แบบบนัทึกแบบวดั แบบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความสามารถ ทกัษะกระบวนการ แฟ้ม
สะสมงานหรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นร่องรอยหลกัฐานท่ีสามารถวดัได้ เป็นต้น 

4. ประเมินโดยใคร ผู้ประเมินควรเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด ทัง้แตต่วันกัเรียนเอง 
เพ่ือนๆ ครู ผู้ปกครอง เป็นต้น 
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การประเมินผลเป็นหวัใจของการเรียนการสอน ท่ีสะท้อนสภาพความส าเร็จของการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน  ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัประเมินผลว่ากิจกรรมท่ีท าไปนัน้บรรลตุาม
จดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  อย่างไร  ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบคืออะไรบ้าง  ได้ใช้วิธีการแก้ไข
อยา่งไร  ผู้ เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการท าโครงงานนี ้

ผู้ประเมินโครงงานอาจด าเนินการด้วยบคุคล ตอ่ไปนี ้ 
1. ผู้ เรียนประเมินเป็นรายบุคคล  หรือกลุ่มท างาน  มีความพึงพอใจตอ่ขัน้ตอนของ

กิจกรรมแต่ละขัน้ตอนท่ีได้ก าหนด  ตนเอง  จะแสดงออกให้เห็นว่า  ผู้ เรียนเจ้าของโครงงาน  ซึ่ง
อาจ หรือร่วมกนัก าหนดขึน้เองเพียงใด  มีหวัข้อกิจกรรมใดท่ียงัขาดตกบกพร่อง  จะต้องเพิ่มเติมใน
สว่นใดบ้าง  ความละเอียด  รัดกมุ  ในแตล่ะขัน้เป็นอยา่งไร  

2. ผู้ประเมินซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมชัน้ อาจให้ข้อคิดเห็นสะท้อนภาพเพิ่มเติม  เช่น  ใน
ระดบัชัน้ประถมศึกษา  เพ่ือนอาจให้ความเห็นไปในเร่ืองของการเรียน  การใช้ตวัสะกด  การันต์  
วรรคตอน  ซึ่งเน้นไปในด้านภาษา  ระดบัชัน้มธัยมศึกษา  การประเมินโครงงาน  อาจเร่ิมขยาย
ขอบเขตจากด้านการใช้ภาษา  ออกไปถึงการแสดงความสมัพันธ์ระหว่างการตัง้ช่ือโครงงานกับ
จุดประสงค์ของโครงงาน  และตามความเข้าใจของผู้ ประเมิน  เสนอแนะวิธีการศึกษาของผู้
ประเมินเพื่อการพิจารณาการจดัรูปเลม่เพ่ือการน าเสนอโครงงาน  ฯลฯ 

3. ผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้สอน  หรือครูท่ีปรึกษา  อาจให้ค าแนะน าเพิ่มเติมได้ในเร่ือง
วิธีการอ่ืนท่ีใช้ในการศึกษาหาค าตอบ  ความสมัพนัธ์ของวิชาตามหวัเร่ืองท่ีศกึษากับวิชาอ่ืน  ข้อ
ค้นพบท่ีผู้ เรียนได้จากโครงงาน  การน าค าตอบของการศกึษาท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ การน าข้อค้นพบ
ท่ีตา่งไปจากเปา้หมายของการศกึษาไปใช้ประโยชน์หรือขยายผลการศกึษาเป็นโครงงานใหม ่ ฯลฯ   

4. ผู้ประเมินท่ีเป็นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะได้รับทราบถึงความสามารถ  ความถนัด
ทางการเรียนของลกูหรือเดก็ในความปกครอง  ความรู้สกึ  ความต้องการของเด็กผู้ท าโครงงาน  ท า
ให้สามารถปรับตัวปรับใจเพ่ือการสนับสนุนทัง้ด้านการเงิน  ก าลังใจ  ให้โอกาส  ให้เวลาร่วม
กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก  ชีแ้นะอุปสรรค  ปัญหาเบือ้งต้นท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างการปฏิบตัิ
กิจกรรมขัน้ตา่ง ๆ ของโครงงาน  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าโครงงานครัง้ตอ่ไป 

จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบโครงงานผู้วิจยัได้เลือกใช้กระบวนการ
สอนโครงงานประเภท  Less – guided  project ซึ่งการสอนโครงงานประเภทนีค้รูและนกัเรียนจะ
ช่วยกันระบุปัญหา ออกแบบ รวบรวมข้อมูลเพ่ือหาค าตอบร่วมกัน ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่ามีความ
เหมาะสมกับการเรียนการสอนในบทเรียนเร่ืองผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งผลให้นกัเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ และเกิดทกัษะการเรียนรู้ท่ีมากขึน้ 
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ทฤษฎีเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ 
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

Osborn (1957)กล่าวถึง ความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นจินตนาการประยุกต์ (Applied 
Imagination) คือ เป็นจินตนาการท่ีมนุษย์สร้างขึน้เพ่ือแก้ปัญหาท่ีมนุษย์ประสบอยู่ มิใช่เป็น
จินตนาการท่ีฟุ้งซ่านเล่ือนลอย โดยทัว่ไปความคิดจินตนาการจึงเป็นลกัษณะส าคญัของความคิด
สร้างสรรค์ในการน าไปสูผ่ลผลิตท่ีแปลกใหมแ่ละเป็นประโยชน์ 

Good (Good,1959, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2546) ให้ความหมายความคิด
สร้างสรรค์ว่าเป็นความช่างคิดในการส ารวจตรวจสอบสถานการณ์ท่ีแปลกใหม่ หรือใช้วิธีการใหม่
แก้ปัญหาเก่าๆ หรือเป็นผลผลิตท่ีริเร่ิมขึน้ใหมจ่ากนกัคดิ 

Mile (Mile, 1961, อ้างถึงใน อารี พนัธ์มณี, 2546) อธิบายว่า เป็นกระบวนการในการ
คิดสิ่งใหม่ๆ โดยการรวบรวมขึน้มาใหม่หรือจากรูปแบบของวัสดุอุปกรณ์ การเคล่ือนไหวใหม่ๆ 
ผลิตค าหรือสญัลกัษณ์ใหม ่หรือเป็นแนวความคดิใหมท่ี่ท าให้ผลผลิตดีกวา่เดมิ 

Jacob และ Philip (1962 ) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นลกัษณะความคิดท่ีหา
ค าตอบหลายๆ ค าตอบ เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้า ผู้ ท่ีมีอิสระในการตอบสนองจึงจะเกิดความคิด
สร้างสรรค์ได้มาก 

E. Paul Torrance (1962) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็น
ความสามารถของบุคคลในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลหรือสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ท่ีไม่รู้จกัมา
ก่อน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี ้อาจจะเกิดจากการรวบรวมเอาความรู้ต่างๆ ท่ีได้จากประสบการณ์แล้ว
รวบรวมความคิดเป็นสมมติฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานและรายงานผลท่ีได้รับจากการ
ค้นพบ 

Wallach และ Kogan (1965) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถ
เช่ือมโยงสมัพนัธ์ กล่าวคือ เม่ือระลึกถึงสิ่งใดได้ก็จะเป็นแนวทางให้ระลึกถึงสิ่งอ่ืนเป็นลูกโซ่ เช่น 
เม่ือเห็นโต๊ะก็ท าให้นึกถึงเก้าอี ้เป็นต้น สิ่งท่ีระลึกออกมาตา่งๆ ก็เป็นสิ่งท่ีเก็บสะสมไว้ในสมองของ
ตน เม่ือสิ่งเร้ามากระตุ้ นก็จะตอบสนองออกมา ฉะนัน้อาจกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการอนัหนึง่ท่ีอยูร่ะหวา่งสิ่งเร้ากบัการตอบสนอง 

J. P. Guilford (1967) ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นลกัษณะความคิด
อเนกนยั (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่หลายมุม คิดได้กว้างไกล 
ลักษณะความคิดเช่นนีจ้ะน าไปสู่ความคิด การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมทัง้การคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาได้ส าเร็จด้วย ความคิดอเนกนัย ประกอบด้วยความคิดริเร่ิม (Originality) ความคิด
คลอ่งตวั (Fluency) ความคดิยืดหยุน่ (Flexibility) และความคดิละเอียดลออ (Elaboration) 
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อารี พันธ์มณี (2546) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิด
สร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองท่ีคิดในลกัษณะอเนกนยัอนัน าไปสู่การค้นพบสิ่งแปลกใหม ่
ด้วยการคิดดดัแปลง ปรุงแต่งความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ ซึ่งรวมทัง้การประดิษฐ์
ค้นพบสิ่งตา่งๆ ตลอดจนวิธีการคดิ ทฤษฎี หลกัการได้ส าเร็จความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึน้ได้นีม้ิใช่
เพียงแต่คิดในสิ่งท่ีเป็นไปได้หรือสิ่งท่ีเป็นเหตุเป็นผลเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ หากแต่ความคิด
จินตนาการก็เป็นสิ่งส าคญัยิ่งท่ีจะก่อให้เกิดความแปลกใหม่แตต้่องควบคูก่นัไปกบัความพยายาม
ท่ีจะสร้างความคดิฝันหรือจินตนาการให้เป็นไปได้ หรือท่ีเรียกว่า จินตนาการประยกุต์นัน่เอง จึงจะ
ท าให้เกิดผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ขึน้ จากความหมายดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความคิด
สร้างสรรค์หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการ และประสบการณ์ท่ีมีอยู่
สร้างสรรค์เป็นผลงานหรือสิ่งประดษิฐ์ท่ี แปลกใหม ่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ 

ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
ความคดิสร้างสรรค์นี ้มีผู้กลา่วถึงความส าคญัไว้หลายทา่นดงันี ้

ชาญชยั อินทรประวตั ิ(2518, สิงหาคม) ได้ให้ความเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์มี
ความจ าเป็นตอ่ชีวิต เพราะในการให้การศกึษาแก่เดก็ไมส่ามารถจะสอนทกุสิ่งทกุอย่างท่ีจ าเป็นตอ่
การด ารงชีวิต การสอนเด็กให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ จึงมีโอกาสน าความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ดี 

อารี สณัหฉวี (2511) กลา่ววา่ การศกึษาเพ่ือความคดิสร้างสรรค์เป็นสิ่งจ าเป็นใน
สงัคมปัจจบุนั เพราะสงัคมเปล่ียนแปลงมีปัญหาใหม่ท่ีเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา เด็กจะต้องฝึกฝนให้
รู้จกัคดิสิ่งใหม่ๆ  เพ่ือแก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีต้องพบในชีวิตประจ าวนั 

Hurlock (1972) ได้กล่าวถึงคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิด
สร้างสรรค์ให้ความสนุก ความสขุและความพอใจแก่เด็กและมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพของเด็กมาก 
ไมมี่อะไรท่ีจะท าให้เดก็รู้สกึหดหู่ได้เท่ากบังานสร้างสรรค์ของเขาถกูต าหนิ ถกูดถูกูหรือถกูคิดว่าสิ่ง
ท่ีเขาสร้างนัน้ไมเ่หมือนของจริง 

อารี รังสินนัท์ (2532)กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์มีความส าคญัต่อตนเองและ
สงัคม ดงันี ้
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1. ตอ่ตนเอง 
1.1 ลดความเครียดทางอารมณ์ บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์

ต้องการแสดงออกอยา่งอิสระทัง้ความคดิและการปฏิบตัิ มีความมุ่งมัน่จริงจงัในสิ่งท่ีคิด หากได้ท า
ตามท่ีคิดจะท าให้ลดความเครียดและความกังวล เพราะได้ตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของ
ตนเองซึ่งลักษณะต่างๆ ท่ีบุคคลท่ีสร้างสรรค์ต้องการตอบสนอง ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น 
ความสนใจท่ีจะศกึษาค้นคว้าเผชิญกบัสิ่งท่ีท้าทายความสามารถ เป็นต้น 

1.2 มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและเป็นสุข บุคคลท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์เม่ือได้ท าสิ่งท่ีตนได้คิด ได้เล่น ได้ทดลองกบัความคิดจะรู้สึกพอใจ ต่ืนเต้นกบัผลงานท่ี
เกิดขึน้ จะท างานอย่างเพลิดเพลินทุ่มเทอย่างจริงจงัและเต็มก าลงัความสามารถและท าอย่างเป็น
สุข แม้จะเป็นงานหนักแต่จะเป็นเ ร่ืองท่ีง่ายและเบา จะเห็นได้ว่าการท างานของศิลปิน
นกัวิทยาศาสตร์และนักสร้างสรรค์สาขาต่างๆ จะใช้เวลาท างานติดต่อกันครัง้ละหลายๆ ชัว่โมง 
และท าอย่างต่อเน่ืองนานหลายปีจนค้นพบบางสิ่งบางอย่างท่ีสามารถผลผลิตผลงานสร้างสรรค์
ขึน้มาได้ 

1.3 มีความภาคภูมิใจและเช่ือมัน่ในตนเอง การได้ท าในสิ่งท่ีตนคิด 
ได้ทดลอง ได้ปฏิบตัิจริง เม่ืองานนัน้ประสบความส าเร็จจะท าให้บุคคล เกิดความภาคภูมิใจและ
เช่ือมั่นในตนเอง หากงานนัน้ไม่ส าเร็จบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะเข้าใจและยอมรับผลท่ี
เกิดขึน้ ได้เรียนรู้และค้นพบบางสิ่งบางอย่าง ความไม่ส าเร็จ ช่วงนีจ้ะเป็นพืน้ฐานให้เกิดความมุ
มานะพยายามและมีความกล้าท่ีจะก้าวไปข้างหน้าเพ่ือความส าเร็จตอ่ไป 

2. ตอ่สงัคม 
2.1 ท าให้สงัคมเกิดการเปล่ียนแปลง เพราะผลงานสร้างสรรค์น ามา

ซึง่ความแปลกใหม ่ท าให้สงัคมเจริญก้าวหน้า ถ้าสงัคมหยดุนิ่งจะท าให้สงัคมนัน้ล้าหลงั 
2.2 เคร่ืองจักร รถยนต์ รถแทรกเตอร์ เคร่ืองวิดน า้ เคร่ืองนวดข้าว 

เคร่ืองเก็บผลไม้ เคร่ืองบด สิ่งเหล่านีช้่วยในการผ่อนแรงของมนุษย์ได้มาก ช่วยลดความเหน่ือย
ยาก ล าบากและทนทรมานได้มาก ไมต้่องท างานหนกั ท าให้ชีวิตมีความสขุมากขึน้ 

2.3 ช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว การค้นพบรถจักรยาน 
รถยนต์ เรือท่ีใช้เคร่ืองจกัร รถไฟ เคร่ืองบิน ยานอวกาศ ท าให้การคมนาคม ติดตอ่กนั การเดินทาง
ขนสง่สะดวกสบาย ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ความคดิ ความเข้าใจกนัมากยิ่งขึน้ 

2.4 ความปลอดภยัในชีวิตและการมีชีวิตท่ียืนยาวขึน้ การค้นพบทาง
การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้ชีวิตมนษุย์ไม่ต้องเส่ียงอนัตราย การค้นพบยารักษา
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โรค วัณโรค เป็นต้น การค้นพบความรู้ใหม่ๆ ในเร่ืองโภชนาการ การออกก าลังกาย การดูแล
สขุภาพอนามยัตา่งๆ ท าให้ประชาชนรู้จกัปฏิบตัิตนในด้านการปอ้งกนั ดแูลรักษาสุขภาพอนามยั
ทัง้ร่างกายและจิตใจ ท าให้คนมีชีวิตยืนยาวขึน้ 

2.5 ช่วยประหยดัเวลา แรงงานและเศรษฐกิจ ผลการค้นพบในด้าน
ตา่งๆ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ การศกึษา การเกษตรช่วยให้มนษุย์มีเวลามากขึน้
สามารถน าพลงังานน าไปใช้ท าอย่างอ่ืนเพ่ือก่อให้เกิดรายได้และเพิ่มพูนเศรษฐกิจได้มากขึน้ มี
เวลาหาความรู้ ช่ืนชมกบัความงาม สนุทรียภาพและศลิปะได้มากยิ่งขึน้ 

2.6 ช่วยในการแก้ปัญหาสงัคม เน่ืองจากสภาพสงัคมเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว จ าเป็นต้องคดิหรือหาวิธีใหม่ๆ  มาใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเพิ่มมากขึน้ให้หมดไป 

2.7 ช่วยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและด ารงไว้ซึ่งมนุษยชาต ิ
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง เป็นต้น ชว่ยยกมาตรฐานการด ารงชีวิต ท าให้มนษุย์เป็นสขุและสามารถสร้างสรรค์สงัคม
ให้เจริญขึน้ตามล าดบั 

ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ 
อารี พนัธ์มณี (2540) อธิบายลกัษณะของความคดิสร้างสรรค์ได้ ดงันี ้

1. เป็นการค้นคิดสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ๆ จากการศึกษาทดลองท าให้
จินตนาการเป็นจริงขึน้ 

2. เป็นความคิดอเนกนยั ซึ่งเป็นความคิดท่ีกว้างไกล สลบัซบัซ้อนมีหลายแง่มุม 
หลายรูปแบบ ความคิดในลกัษณะนีจ้ะน าไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ หรือแก้ปัญหายากๆ 
ได้ส าเร็จ 

3. เป็นจินตนาการหรือความคิดฝัน ซึ่งมีความส าคญักว่าความรู้ และเป็นบอ่เกิด
ของการแสวงหาความรู้มาพิสจูน์จินตนาการ หรือการท าจินตนาการให้เป็นจริง 

4. เป็นความรู้สกึท่ีไว เข้าใจอะไรได้เร็ว แม้จะเป็นเร่ืองยากและซบัซ้อนมีปฏิกิริยา
หรืออารมณ์ร่วมกบัเร่ืองนัน้ๆ และมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สิ่งนัน้ 

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
Guilford (Guilford, 1969, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2540) กล่าวว่า ความคิด

สร้างสรรค์ประกอบด้วยองค์ประกอบพืน้ฐาน 4 ประการ คือ 
1. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการคิด

หาค าตอบได้อยา่งคลอ่งแคลว่ รวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาท่ีจ ากดั แบง่เป็น 
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1.1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค า (Word Fluency) เป็น
ความสามารถในการใช้ถ้อยค าอยา่งคล่องแคล่ว 

1.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงความสัมพันธ์ (Associational 
Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิดหาถ้อยค าท่ีเหมือนกนัหรือคล้ายกนัได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมาก
ได้ ภายในเวลาท่ีก าหนด 

1.3 ความคิดคล่องแคล่วทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็น
ความสามารถในการใช้วลี หรือประโยค และน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ได้ประโยคท่ี
ต้องการ 

1.4 ความคิดคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถ
ท่ีจะคดิในสิ่งท่ีต้องการภายในเวลาท่ีก าหนด ความคล่องในการคิดมีความส าคญัตอ่การแก้ปัญหา 
เพราะในการแก้ปัญหาจะต้องแสวงหาค าตอบหรือวิธีแก้ไขหลายวิธี และต้องน าวิธีการเหล่านัน้มา
ทดลองจนกว่าจะพบวิธีการท่ีถูกต้องตามท่ีต้องการความคิดคล่องแคล่วนบัว่าเป็นความสามารถ
อนัดบัแรกในการท าจะพยายามเลือกเฟ้นให้ได้ความคิดท่ีดีและเหมาะสมท่ีสดุ กล่าวคือ ก่อนอ่ืน
ต้องคิดให้ได้มาก หลายอย่างและแตกตา่งกนั แล้วจึงน าเอาความคิดท่ีได้ทัง้หมดมาพิจารณาแต่
ละอยา่ง เปรียบเทียบกนัวา่ความคดิอนัใดจะเป็นความคดิท่ีดีท่ีสดุและให้ประโยชน์คุ้มคา่ท่ีสดุ โดย
ค านงึถึงหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น ประโยชน์ท่ีได้รับ การลงทนุ ความยากง่าย บคุลากร เป็น
ต้น ความคิดคล่องแคล่วนอกจากจะช่วยให้ได้เลือกค าตอบท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดแล้ว ยังช่วย
จดัหาทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นไปได้อีกด้วย ยกตวัอย่างเช่น ในการแก้ปัญหาใดๆ ก็ตามเรามกัจะ
พยายามหาวิธีการแก้หลายๆ วิธี โดยให้โอกาสในการเลือกเป็นอนัดบัลดหลัน่กนัลงมา เช่น ถ้าเรา
ไมส่ามารถท าได้อยา่งวิธีท่ี 1 วิธีท่ี 2 ก็อาจน ามาทดลองใช้ได้ หรือวิธีท่ี 3 ก็ยงัเป็นท่ีน่าสนใจถ้าวิธีท่ี 
2 ไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ เป็นต้น ความคิดคล่องแคล่วช่วยให้มีข้อมลูมากพอในการเลือกสรรแล้ว 
ยงัมีชอ่งทางอ่ืนท่ีเป็นไปได้ให้เลือกด้วย จงึนบัได้วา่ความคดิคลอ่งแคลว่เป็นความสามารถเบือ้งต้น
ท่ีจะน าไปสูค่วามคดิท่ีมีคณุภาพหรือความคดิสร้างสรรค์นัน่เอง 

2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการคิดหา
ค าตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง แบง่ออกเป็น 

2.1 ความคิดยืดหยุ่นท่ีเกิดขึน้ทันที (Spontaneous Flexibility) เป็น
ความสามารถท่ีจะพยายามคิดได้หลายอย่างอย่างอิสระ เช่น คนท่ีมีความคิดยืดหยุ่นในด้านนีจ้ะ
คิดได้ว่าประโยชน์ของก้อนอิฐมีอะไรบ้าง หลายอย่างและคิดได้หลายทิศทาง ในขณะท่ีคนซึ่งไม่มี
ความคดิยืดหยุน่จะคดิได้เพียงอยา่งเดียวหรือสองอยา่งเทา่นัน้ 
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2.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดดัแปลง (Adaptive Flexibility) เป็น
ความสามารถท่ีจะคดิได้หลากหลายและสามารถคิดดดัแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้ ซึ่งคน
ท่ีมีความคดิยืดหยุน่จะคดิได้ไมซ่ า้กนั ยกตวัอยา่งเชน่ 

ค าถาม ในเวลา 5 นาที ทา่นลองคดิวา่ทา่นสามารถจะใช้หวายท าอะไรได้
บ้าง 

ค าตอบ กระบุง กระจาด ตะกร้า กล่องใส่ดินสอ กระออมเก็บน า้ เตียง
นอน ตู้  โซฟา โต๊ะเคร่ืองแป้ง เก้าอีน้อนเล่น ตะกร้อ ชะลอม กรอบรูป ก๊ิบติดผม ด้ามไม้เทนนิส 
ด้ามไม้แบดมินตนั 

น าค าตอบดงักลา่วมาจดัเป็นประเภทก็จะจดัได้ 5 ประเภทดงันี ้
ประเภทท่ี 1 เฟอร์นิเจอร์ คือ เตียงนอน ตู้  โต๊ะเคร่ืองแป้ง เก้าอีน้อน

เลน่ โซฟา 
ประเภทท่ี 2 เคร่ืองใช้ คือ กระบงุ กระจาด ตะกร้า กระออมเก็บน า้ 
ประเภทท่ี 3 เคร่ืองกีฬา คือ ตะกร้อ ด้ามไม้เทนนิส ด้ามไม้แบดมินตนั 
ประเภทท่ี 4 เคร่ืองประดบั คือ กรอบรูป ก๊ิบตดิผม 
ประเภทท่ี 5 เคร่ืองเขียน คือ กลอ่งใสด่นิสอ 

เห็นได้ว่าความคิดยืดหยุ่นเป็นตวัเสริมให้ความคิดคล่องแคล่วมีความ
แปลกแตกต่างออกไปหลีกเล่ียงการซ า้ซ้อนหรือเพิ่มคณุภาพความคิดให้มากขึน้ด้วยการจดัเป็น
หมวดหมู่และมีหลกัเกณฑ์ยิ่งขึน้ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นเป็นความคิดพืน้ฐานท่ีจะ
น าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ คือ ได้หลายหมวดหมู่ หลายประเภท ตลอดจนสามารถเตรียม
ทางเลือกไว้หลายๆ ทาง ความคดิยืดหยุน่จงึเป็นความคิดเสริมคณุภาพให้ดีขึน้ 

3. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลกัษณะความคิดท่ีแปลกใหม่และ
แตกต่างไปจากความคิดธรรมดา เป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม ความคิดริเร่ิม
อาจเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึน้ เช่น การคิด
เคร่ืองบินได้ส าเร็จก็ได้แนวคิดมาจากการท าเคร่ืองบินร่อน เป็นต้น ความคิดริเร่ิม เป็นลักษณะ
ความคดิท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้แรก เป็นความคิดท่ีแปลกแตกตา่งจากความคิดเดิมและอาจไม่เคยมีใคร
นึกหรือคิดถึงมาก่อน ความคิดริเร่ิมจ าเป็นต้องอาศยัลกัษณะความ กล้าคิด กล้าลอง เพ่ือทดสอบ
ความคิดของตน บ่อยครัง้ท่ีความคิดริเร่ิมจ าเป็นต้องอาศัยความจินตนาการหรือท่ีเรียกว่า 
จินตนาการประยุกต์ คือ ไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียว แต่จ าเป็นต้องคิดสร้างและหาทางท าให้เกิดผล
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งาน ตวัอยา่งเชน่ เคยมีผู้กลา่ววา่คนท่ีคดิอยากจะบินนัน้ประหลาดและไม่มีทางเป็นไปได้ ตอ่มา พ่ี
น้องตระกลูไรท์ก็สามารถคดิประดษิฐ์เคร่ืองบินได้ส าเร็จ เป็นต้น 

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเพ่ือ
ตกแต่งหรือขยายความคิดหลักให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ความคิดละเอียดลออเป็น
คณุลกัษณะท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งในการสร้างผลงานท่ีมีความแปลกใหมใ่ห้ส าเร็จ 

(J.P. Guilford และ Hoepfner, 1971) ศกึษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มเตมิ พบวา่ความคดิสร้างสรรค์ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 8 องค์ประกอบ คือ 

1. ความคดิริเร่ิม  
2. ความคดิคลอ่งตวั  
3. ความคดิยืดหยุน่  
4. ความคดิละเอียดลออ  
5. ความไวตอ่ปัญหา 
6. ความสามารถในการให้นิยามใหม ่
7. ความซมึซาบ 
8. ความสามารถในการท านาย 

Ellen และ Urban (1986)กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ในข้อสอบ 
ทีซีที – ดีพี (TCT – DP) ดงันี ้

1. ความคดิคลอ่งตวั 
2. ความคดิยืดหยุน่ 
3. ความคดิริเร่ิม 
4. ความคดิละเอียดลออ 
5. การกระท าท่ีแสดงถึงการเส่ียงอนัตราย 
6. การผสมให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั เชน่ การจดัรวมสิ่งตา่งๆ ให้มีความตอ่เน่ือง 
7. อารมณ์ขนั 

วิชยั วงษ์ใหญ่ (2523) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบประกอบของความคิดสร้างสรรค์มีดงันี ้
คือ 

1. ความคดิริเร่ิม หมายถึง ความคดิท่ีแปลกแตกตา่งจากบคุคลอ่ืน 
2. ความวอ่งไวหรือความพร่ังพรู ปริมาณการคดิพร่ังพรูออกมามากกวา่บคุคลอ่ืน 
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3. ความคล่องตวั เป็นชนิดของความคิดท่ีปรากฏออกมาจะแตกตา่งกันออกไป
โดยไมซ่ า้กนัเลย 

4. ความละเอียดลออประณีต ความคดิท่ีแสดงออกมานัน้ละเอียดลออ สามารถท่ี
จะน ามาท าให้สมบรูณ์และประณีตตอ่ไปได้อยา่งเตม็ท่ี 

5. การสังเคราะห์ คือ การรวบรวมสิ่งท่ีคิดได้มาท าให้มีความหมายและน ามา
พฒันาตอ่ไปให้สมบรูณ์เป็นจริงได้ 

สรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ประกอบไปด้วย ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ โดยความคิดคล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่น
เป็นพืน้ฐานของความคิดสร้างสรรค์ ส่วนความคิดริเร่ิมนัน้ท าให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึน้มาและความคิด
ละเอียดลออ ท าให้ความคดินัน้มีรายละเอียดในการคิดมากขึน้ 

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ 
ประสาท อิศรปรีดา (2532, สิงหาคม) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคิด

สร้างสรรค์ว่า ไม่ว่าความคิดสร้างสรรค์จะอยู่ในระดบับุคคล ระดบักลุ่มหรือระดบัสงัคม จะขึน้อยู่
กบัองค์ประกอบ 2 สว่นเสมอ คือ 

1. องค์ประกอบท่ีเป็นส่วนของความสามารถ (Abilities) หรือทกัษะทางการคิด 
ซึง่เป็นศกัยภาพในตวับคุคล 

2. องค์ประกอบทางแรงจูงใจ (Motivation)องค์ประกอบดังกล่าวจะอยู่ใน
ลกัษณะท่ีเอือ้ซึ่งกนัและกนัเสมอ คือจะต้องมีทัง้ศกัยภาพทางการคิด มีความอดทน ความอยากรู้
อยากเห็น กล้าเส่ียง ซึ่งเป็นคุณลักษณ์ทางอารมณ์หรือสภาพแรงจูงใจท่ีเอือ้อ านวยต่อการคิด
สร้างสรรค์ควบคู่ไปด้วยเสมอ ดงันัน้หากบุคคลท่ีมีศกัยภาพทางการคิดได้รับการฝึกให้คิด และ
ได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจท่ีจะคดิ หรือริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ  ความก้าวหน้าในการคดิก็จะเกิดขึน้ได้ 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางการคิดอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งมีนกัการ

ศกึษาและนกัจิตวิทยาหลายทา่น ได้ก าหนดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องออกมาใช่กนัอย่างแพร่หลาย ทฤษฎี
โครงสร้างทางสติปัญญา หรือทฤษฎีโครงสร้างทางสมอง (Structure of intellectual model ท่ี
เรียกว่า SI) ซึ่ง(J. P. Guilford, 1967)ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ ความมีเหตผุลและการ
แก้ปัญหา พบวา่ ความสามารถทางสมองของมนษุย์จดัแบง่เป็น 3 มิต ิดงันี ้

กิลฟอร์ด เสนอรูปแบบโครงสร้างสมรรถภาพทางสมองสามมิต ิประกอบด้วย 
มิติท่ี1 มิติทางด้านเนือ้หาการคิด (Contents) หมายถึงวตัถหุรือข้อมลูตา่งๆ 

ท่ีรับรู้ใช้เป็นส่ือก่อให้เกิดการคิด เนือ้หาแบง่เป็น 5 ชนิด คือ 
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1. เนือ้หาท่ีเป็นภาพ (Figural content เขียนย่อว่า F) หมายถึง ข้อมูล
หรือสิ่งเร้าท่ีเป็นรูปธรรมตา่งๆ บคุคลสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสมัผสั 

2. เนือ้หาท่ีเป็นเสียง (Auditory content เขียนย่อว่า A) หมายถึงสิ่งท่ีอยู่
ในรูปของเสียงท่ีมีความหมาย 

3. เนือ้หาท่ีเป็นสญัลกัษณ์ (Symbolic content เขียนย่อว่า S) หมายถึง
ข้อมลูหรือสิ่งเร้าท่ีอยูใ่นรูปเคร่ืองหมายตา่งๆ เชน่ ตวัอกัษร ตวัเลข รวมทัง้สญัลกัษณ์ตา่งๆ 

4. เนือ้หาท่ีเป็นภาษา (Semantic content เขียนย่อว่า M) หมายถึง
ข้อมูลหรือสิ่งเร้าท่ีอยู่ในรูปถ้อยค าท่ีมีความหมายต่างๆกัน สามารถใช้ติดต่อส่ือสารได้ แต่
บางอยา่งไมอ่ยูใ่นรูปถ้อยค าเชน่ ภาษาใบ้ 

5. เนือ้หาท่ีเป็นพฤติกรรม (Behavioral content เขียนย่อว่า B) หมายถึง
ข้อมลูท่ีไม่ใช่ถ้อยค าเป็นการแสดงออกของกิริยาอาการของมนษุย์ เจตคติ ความต้องการ ทศันคติ
การรับรู้ การคิด การแสดงความคิดเห็น รวมถึงปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล การกระท าท่ีสามารถ
สงัเกตได้ 

 มิติท่ี2 มิติด้านวิธีการคิด (Operations) หมายถึง กระบวนการคิดต่างๆ ท่ี
สร้างขึน้ประกอบด้วยความสามารถ 5 ชนิด ดงันี ้

1. การรับรู้และการเข้าใจ (Cognition เขียนย่อว่า C) หมายถึง 
ความสามารถทางสมองของบุคคลท่ีรู้จกัเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ในทันที เช่น เม่ือเห็นของเล่นรูปร่าง
กลมๆ ท าด้วยยาง ผิวเรียบบอกได้วา่เป็นลกูบอล 

2. การจ า (Memory เขียนย่อว่า M) หมายถึงความสามารถทางสมอง
ของบคุคลท่ีเก็บสะสมรวบรวมข้อมลูตา่งๆ ไว้ แล้วสามารถระลึกออกมาได้ในรูปเดิมท่ีต้องการ เช่น 
การทอ่งสตูรคณู 

3. การคิดแบบอเนกนยั หรือ ความคิดกระจาย (Divergent Thinking 
เขียนย่อว่า D) เป็นความสามารถทางสมองของบุคคลท่ีสามารถคิดได้หลายแง่หลายมุม คิดหา
ค าตอบได้โดยไม่จ ากัดจ านวนจากสิ่งเร้าท่ีก าหนดในเวลาท่ีจ ากดั เช่น บอกสิ่งท่ีขึน้ต้นด้วยน า้ มา
ให้ได้มากท่ีสดุ 

4. การคิดแบบเอกนยั หรือ ความคิดรวม (Convergent Thinking เขียน
ย่อว่า N) เป็นความสามารถทางสมองของบุคคลท่ีสามารถสรุปข้อมูลท่ีดีท่ีสุดจากข้อมูลท่ี
ก าหนดให้และการสรุปเป็นค าตอบนัน้จะเน้นเพียงค าตอบเดียว เช่น การเลือกค าตอบในการท า
ข้อสอบแบบเลือกตอบ 
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5. การประเมินคา่ (Evaluation เขียนย่อว่า E) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบั
ความดี ความงาม ความเหมาะสม ความพงึพอใจ โดยอาศยัเกณฑ์ท่ีดีท่ีสดุ 

มิตท่ีิ 3 มิตด้ิานผลของการคิด (Products) หมายถึง ความสามารถท่ีเกิดจาก
การผสมผสาน มิติด้านเนือ้หาและด้านปฏิบตัิการเข้าด้วยกนัเป็นผลผลิต เม่ือสมองรับรู้จากสิ่งเร้า
ท าให้เกิดการคดิในรูปแบบตา่งๆกนั ซึง่ให้ผลออกมาตา่งๆกนั แบง่ออกเป็น 6 ชนิด ดงันี ้

1. หน่วย (Units เขียนย่อว่า U) เป็นส่วนท่ีถกูแยกออกมา มีคณุลกัษณะ
เฉพาะของตนเองท่ีแตกตา่งจากสิ่งอ่ืน 

2. จ าพวก (Classes เขียนย่อว่า C) หมายถึง กลุ่มของสิ่งของท่ีมี
ลกัษณะหรือคณุสมบตัร่ิวมกนั เชน่ ผลไม้ สตัว์ 

3. ความสมัพนัธ์ (Relations เขียนย่อว่า R) เป็นผลของการเช่ือมโยง
ความคิดแบบต่างๆ ตัง้แต่สองพวกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยลักษณะบางอย่างเป็นเกณฑ์ 
ความสมัพนัธ์อาจอยู่ในรูปหน่วยกับหน่วย กลุ่มกับกลุ่ม หรือระบบกับระบบ เช่น การหาค าตรง
ข้าม การอปุมาอปุมยั 

4. ระบบ (System เขียนย่อว่า S) หมายถึง การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์
ของผลการคดิหลายๆ คูเ่ข้าด้วยกนัอยา่งมีระบบ เชน่ 1, 3, 5, 7, 9 เป็นระบบเลขคี่ เป็นต้น 

5. การเปล่ียนรูป (Transformation เขียนย่อว่า T) หมายถึง การ
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือ การให้นิยามใหม่ การตีความ การขยายความ การเปล่ียนแปลงข้อมลู
ไปใช้ในวตัถปุระสงค์อ่ืน 

6. การประยกุต์ (Implication เขียนย่อว่า I) หมายถึง การคาดหวงัหรือ
การท านายเร่ืองบางอยา่งจากข้อมลูท่ีก าหนดไว้ให้และเกิดความแตกตา่งไปจากเดิมโครงสร้างทาง
สติปัญญาตามทฤษฎีของกิลฟอร์ด ประกอบด้วยหน่วยจุลภาคจากทัง้สามมิติเท่ากับ 5×5×6 คือ 
150 หน่วย แต่ละหน่วยประกอบด้วย เนือ้หา ปฏิบตัิการ ผลผลิต (Contents-Operations-
Products) 

จากโครงสร้างทางสติปัญญาข้างต้น กิลฟอร์ด ได้ศึกษาเร่ือง ความคิด
สร้างสรรค์(Creative thinking) ความมีเหตุผล (Reasoning) และการแก้ปัญหา (Problem 
solving) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ เขาพบว่าความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดหลายแบบ
หลายทาง ซึ่งสามารถใช้แก้ปัญหา อนัน าไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ได้ ดงันัน้ กิลฟอร์ด จึง
อธิบายความคดิสร้างสรรค์โดยเทียบกบัโครงสร้างทางสติปัญญาด้วยการผ่าโครงสร้างน ามาศกึษา
เฉพาะส่วนท่ีเป็นกระบวนการคิด (Operations) ด้านการคิดแบบอเนกนยั โดยใช้มิติด้านเนือ้หา
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และผลผลิตตามโครงสร้างเดิมท าให้ได้หน่วยจลุภาคท่ีแทนความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์
ท่ี 1×5×6 หนว่ย 

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
E. P. Torrance (1979)ได้เสนอหลกัในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว้หลาย

ประการ โดยเน้นการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียน ดงันี ้คือ 
1. การสง่เสริมให้เดก็ถามและให้ความสนใจตอ่ค าถามท่ีแปลกๆ ของเด็กและเขา

ยงัเน้นว่า พ่อแม่หรือครูไม่ควรมุ่งท่ีค าตอบท่ีถกูแตเ่พียงอย่างเดียว เพราะในการแก้ปัญหาแม้เด็ก
จะใช้วิธีเดาหรือเส่ียงบ้างก็ควรยอม แตค่วรกระตุ้นให้เด็กได้วิเคราะห์ค้นหาเพ่ือพิสจูน์การเดาโดย
ใช้การสงัเกตและประสบการณ์ของเดก็เอง 

2. ตัง้ใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลกๆ ของเด็กด้วยใจเป็นกลางเม่ือเด็ก
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองใด แม้จะเป็นความคิดท่ียงัไม่เคยได้ยินมาก่อน ผู้ ใหญ่ก็อย่าเพิ่งตดัสิน
และลิดรอนความคดินัน้ แตรั่บฟังไว้ก่อน 

3. กระตือรือร้นตอ่ค าถามท่ีแปลกๆ ของเด็กด้วยการตอบค าถามอย่างมีชีวิตชีวา 
หรือชีแ้นะให้เดก็หาค าตอบจากแหลง่ตา่งๆ ด้วยตนเอง 

4. แสดงให้เด็กเห็นว่าความคิดของเด็กนัน้มีคณุคา่และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้ เช่น จากภาพท่ีเด็กวาด อาจน าไปเป็นลวดลายถ้วยชาม เป็นภาพปฏิทิน บตัร ส.ค.ส. เป็นต้น 
ซึง่จะท าให้เดก็เกิดความภมูิใจ และมีก าลงัใจท่ีจะสร้างสรรค์ตอ่ไป 

5. กระตุ้นและส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรให้โอกาสและเตรียมการ
ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง และยกย่องเด็กท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูอาจจะเปล่ียนบทบาทเป็นผู้
ชีแ้นะ ลดการอธิบายและบรรยายลงบ้าง แตเ่พิ่มการให้นกัเรียนมีส่วนริเร่ิมกิจกรรมด้วยตนเองมาก
ขึน้ 

6. เปิดโอกาสให้นกัเรียนเรียนรู้ ค้นคว้าอย่างตอ่เน่ืองอยู่เสมอ โดยไม่ต้องใช้วิธีขู่
ด้วยคะแนน หรือการสอบ การตรวจสอบ เป็นต้น 

7. พงึระลกึวา่ การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ในเดก็ต้องใช้เวลาพฒันาอย่างคอ่ย
เป็นคอ่ยไป 

8. ส่งเสริมให้เด็กใช้จินตนาการของตนเอง และยกย่องชมเชย เม่ือเด็กมี
จินตนาการท่ีแปลกและมีคณุคา่ 

Blaunt and Klausmier (Blaunt and Klausmier, 1965, อ้างถึงใน อารี พนัธ์มณี, 
2546) เสนอวิธีสง่เสริมให้นกัเรียนมีความคดิสร้างสรรค์ ดงันี ้
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1. สนบัสนนุและกระตุ้นการแสดงความคิดหลายๆ ด้าน ตลอดจนการแสดงออก
ทางอารมณ์ 

2. เน้นสถานการณ์ท่ีสง่เสริมความสามารถอนัจะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ เช่น 
ความคดิริเร่ิม เป็นต้น ตลอดจนไมจ่ ากดัการแสดงออกของนกัเรียนให้เป็นไปในรูปเดียวกนัตลอด 

3. อย่าพยายามหล่อหลอมหรือก าหนดแบบให้เด็กนักเรียนมีความคิดและมี
บุคลิกภาพเหมือนกันไปหมดทุกคน แต่ควรสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตท่ีแปลกๆ ใหม่ๆ 
ตลอดจนความคดิและวิธีการท่ีแปลกๆ ใหม่ๆ  ด้วย 

4. อยา่เข้มงวดกวดขนัหรือยึดมัน่อยู่กบัจารีตประเพณี ซึ่งยอมรับการกระท าหรือ
ผลงานอยูเ่พียง 1 2 หรือ 3 อยา่งเทา่นัน้ สิ่งใดสิ่งอ่ืนนอกเหนือจากแบบแผนเป็นสิ่งผิดไปเสียหมด 

5. อย่าสนบัสนนุหรือให้รางวลัแตเ่ฉพาะผลงานหรือการกระท า ซึ่งมีผู้ทดลองท า
เป็นท่ีนิยมท ากนัแล้ว ผลงานแปลกๆ ใหม่ๆ  ก็จะได้มีโอกาสได้รับรางวลัหรือค าชมเชยด้วย 

Hallman (1971) ให้ข้อเสนอแนะส าหรับครู สรุปได้ดงันี ้
1. ให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยความริเร่ิมของตนเอง จะเป็นการกระตุ้นให้

นกัเรียน อยากค้นพบและอยากทดลอง 
2. จัดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเสรีให้นักเรียนมีอิสระในการคิดและการ

แสดงออกตามความสนใจและความสามารถของเขา ครูไมต้่องท าตวัเป็นเผดจ็การทางความคดิ 
3. สนบัสนนุให้นกัเรียนเรียนรู้เพิ่มมากขึน้ด้วยตนเอง 
4. ยัว่ยใุห้นกัเรียนคิดหาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูในรูปแบบท่ีแปลกใหม่จาก

เดมิ สง่เสริมความคดิจินตนาการ สง่เสริมให้คดิวิธีแก้ปัญหาแปลกๆ ใหม่ๆ  
5. ไม่เข้มงวดกับผลงานหรือค าตอบท่ีได้จากการค้นพบของนักเรียน ครูต้อง

ยอมรับวา่ ความผิดพลาดเป็นเร่ืองปกตท่ีิเกิดขึน้ได้ 
6. ยัว่ยใุห้นกัเรียนคดิหาวิธีการหาค าตอบหรือแก้ปัญหาหลายๆ วิธี 
7. สนบัสนุนให้นกัเรียนรู้จกัประเมินผลสมัฤทธ์ิและความก้าวหน้าของตนด้วย

ตนเอง มีความรับผิดชอบและรู้จกัประเมินตนเอง พยายามหลีกเล่ียงการใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
8. สง่เสริมให้นกัเรียนเป็นผู้ไวตอ่การรับรู้ในสิ่งเร้า 
9. ส่งเสริมให้นักเรียนตอบค าถามประเภทปลายเปิดท่ีมีความหมายและไม่มี

ค าตอบท่ีเป็น ความจริงแนน่อนตายตวั 
10. เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เตรียมความคิดและเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง 
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จะเห็นวา่ การสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ คือการเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้
ด้วย ความริเร่ิมของตนเอง และทดลองค้นคว้า โดยใช้การสังเกตและประสบการณ์ของเด็กเอง
อย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไปอย่างตอ่เน่ือง และจดับรรยากาศในการเรียนรู้แบบเสรีให้นกัเรียนมีอิสระใน
การคิดและการแสดงออกตามความสนใจและความสามารถของเขาเอง จากการทบทวนทฤษฎี
ความคิดสร้างสรรค์ผู้ วิจยัได้ประมวลความคิดของทอแรนซ์และกิลฟอร์ด จึงได้สรุปองค์ประกอบ
ของความคิดสร้างสรรค์ 4 องค์ประกอบ คือ ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น
และความคิดละเอียดลออ โดยใช้องค์ประอบทัง้ 4 มาดัดแปลงเป็นแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค ์

เอกสารที่เก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
ความหมายของการการคิดวิเคราะห์ 
พจนานกุรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 2534) ค าว่า คิดหมายถึง นึกคิด ระลึก 

ตรึกตรอง สว่นค าวา่ วิเคราะห์หมายถึงวา่ ด ูสงัเกต ใคร่ครวญ อย่างละเอียดรอบครอบในเร่ืองราว
ตา่งๆ อย่างมีเหตผุล โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือจดุเดน่จดุด้อยของเร่ืองนัน้ๆ แล้ว เสนอแนะ
สิ่งท่ีดีท่ีท่ีเหมาะสมอยา่งยตุธิรรม มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้ให้ความหมายของการคดิไว้ดงันี  ้

Bloom (Bloom, 1656, อ้างถึงใน ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2539) ให้
ความหมายการคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาส่วนย่อยของเหตุการณ์
เร่ืองราวหรือเนือ้หาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคญัอย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล 
และท่ีเป็นอยา่งนัน้อาศยัหลกัการของอะไร  

Dewey (Dewey, 1933, อ้างถึงใน ช านาญ เอ่ียมส าอาง, 2539) ให้ความหมายการ
คิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง โดยอธิบายขอบเขตการคิดวิเคราะห์ว่า
เป็นการคิดท่ีเร่ิมต้นจากสถานการณ์ท่ีมีความยุ่งอยาก และสิน้สุดลงด้วยสถานการณ์ท่ีมีความ
ชดัเจน 

(Russel, 1956, อ้างถึงใน วิไลวรรณ ปิยะปกรณ์, 2535) ให้ความหมายการคิด
วิเคราะห์เป็นการคดิเพ่ือแก้ปัญหาชนิดหนึง่โดยผู้คิดจะต้องใช้การพิจารณาตดัสินในเร่ืองราวตา่งๆ
ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย การคิดวิเคราะห์จึงเป็นกระบวนการประเมินหรือการจดัหมวดหมู่โดย
อาศยัเกณฑ์ท่ีเคยยอมรับกนัมาแตก่่อนๆ แล้วสรุปหรือพิจารณาตดัสิน 

Ennis (Ennis, 1985) ได้ให้ความหมายของการคดิวิเคราะห์ เป็นการประเมินข้อความ
ได้ถูกต้อง เป็นการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตผุล เพ่ือการตดัสินใจก่อนท่ีจะเช่ือหรือก่อนท่ีจะลง
มือปฏิบตั ิ
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Watson และ Glazer ( 1964) ให้ความหมายของการคดิวิเคราะห์ว่า เป็นสิ่งท่ีเกิดจาก
ส่วนประกอบของทัศนคติ ความรู้และทักษะ โดยทัศนคติเป็นการแสดงออกทางจิตใจ ต้องการ
สืบค้นปัญหาท่ีมีอยู ่ความรู้จะเก่ียวข้องกบัการใช้เหตผุลในการประเมินสถานการณ์การสรุปความ
อย่างเท่ียงตรงและการเข้าใจในความเป็นนามธรรม ส่วนทกัษะจะประยกุต์รวมอยู่ในทศันคติและ
ความรู้ 

สมจิต สวธนไพบูลย์ (2541) การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิด
พิจารณาอยา่งรอบครอบโดยใช้เหตผุล ประกอบการตดัสินใจ 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2542) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ คือการแสวงหา
ข้อเท็จจริงด้วยการระบุ จ าแนก แยกแยะ ข้อมูลในสถานการณ์ท่ีเป็นแหล่งคิดวิเคราะห์ ทัง้ท่ีเป็น
ข้อเท็จจริงกบัความคิดเห็น หรือจดุเดน่ จดุด้อย ในสถานการณ์เป็นการจดัข้อมลูให้เป็น ระบบเพ่ือ
ไปใช้เป็นพืน้ฐานในการคดิระดบัอ่ืนๆ 

อรพรรณ พรสีมา (2543) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ เป็นทกัษะการคิดระดบักลางซึ่ง
จะต้องได้รับการพฒันาตอ่จากทกัษะการคดิพืน้ฐาน มีการพฒันาแง่มมุของข้อมลูโดยรอบด้านเพ่ือ
หาเหตผุลและความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบตา่ง ๆ 

ราชบณัฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายค าว่า “คิด” หมายความว่า ท าให้ปรากฏ
เป็นรูป หรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเร่ืองขึน้ในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คาดคะเนค านวณ มุ่ง จง
ใจ ตัง้ใจ ส่วนค าว่า “วิเคราะห์” มีความหมายว่าใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือศกึษาให้ถ่อง
แท้ ดังนัน้ค าว่า คิดวิเคราะห์ จึงมีความหมายว่า เป็นการใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่างละเอียด
รอบคอบแยกเป็นส่วน ๆ ในเร่ืองราวต่าง ๆ อย่างมีเหตผุล โดยหาจุดเด่น จุดด้อยของเร่ืองนัน้ ๆ 
และเสนอแนะสิ่งท่ีเหมาะสมอยา่งมีความเป็นธรรมและเป็นไปได้ ดงันัน้การพฒันาคณุภาพการคิด
วิเคราะห์จึงสามารถกระท าได้โดยการฝึกทักษะการคิดและให้นักเรียนมีโอกาสได้คิดวิเคราะห์ 
สามารถเสนอความคิดของตนและอภิปรายร่วมกันในกลุ่มอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ โดยครูและ
นักเรียนต่างยอมรับเหตุผลและความคิดของแต่ละคน โดยเช่ือว่า ไม่มีค าตอบท่ีถูกต้องเพียง
ค าตอบเดียว 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็น
ความสามารถในการจ าแนกแจกแจงและแยกแยะองค์ประกอบตา่ง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหวา่งองค์ประกอบเหลา่นัน้ เพ่ือค้นหาสาเหตท่ีุแท้จริงของสิ่งท่ีเกิดขึน้ 



  39 

สุวิทย์ มูลค า (2547)ให้ความหมายของการวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ว่าการ
วิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วน ๆ 
เพ่ือค้นหาวา่มีองค์ประกอบยอ่ย ๆ อะไรบ้าง ท ามาจากอะไร ประกอบขึน้มาได้อย่างไรและมีความ
เช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัอย่างไร การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการ
จ าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของ เร่ืองราว หรือ
เหตกุารณ์และหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เพ่ือค้นหา สภาพความ
เป็นจริงหรือสิ่งส าคญัของสิ่งท่ีก าหนดให้ 

ชาตรี ส าราญ (2548, มีนาคม) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า การคิด
วิเคราะห์คือ การรู้จักพิจารณา ค้นหาใคร่ครวญ ประเมินค่าโดยใช้เหตุผลเ ป็นหลักในการหา
ความสัมพันธ์เช่ือมโยง หล่อหลอมเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างสมเหตุสมผล
ก่อนท่ีจะตดัสินใจ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2549) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการระบุเร่ืองหรือปัญหา จ าแนก
แยกแยะ เปรียบเทียบข้อมลูเพื่อจดักลุม่อยา่งเป็นระบบ ระบเุหตผุลหรือเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของ
ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้เพียงพอในการตดัสินใจ/แก้ปัญหา/คิด
สร้างสรรค ์

นักการศึกษาและนักวิจัยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับความหมายของการคิด
วิเคราะห์ท่ีสอดคล้องกัน คือ การคิดวิเคราะห์หมายถึง การพิจารณาสิ่งต่างๆ ในส่วนย่อยๆ ซึ่ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา ด้านความสมัพนัธ์และด้านหลกัการจดัการโครงสร้างของการส่ือ
ความหมาย และสอดคล้องกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ คือ การคิดจ าแนก 
รวบรวมเป็นหมวดหมู ่และจบัประเดน็ตา่งๆ เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ ดงันัน้ การคิดเชิงวิเคราะห์เป็น
ทกัษะการคิดท่ีสามารถพฒันาให้เกิดกับผู้ เรียนได้ และให้คงทนจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั เพ่ือให้
นกัเรียนสามารถคิดได้ด้วยตวัเอง เกิดความส าเร็จในการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ท่ีดีต้องเป็นเร่ือง
ของการรู้จักคิด ผู้ วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เพ่ือกระตุ้นให้
นกัเรียนคดิเป็น เรียนรู้เป็น สามารถจ าแนก ให้เหตผุล จบัประเด็นเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ ตดัสินใจ
และแก้ปัญหาตา่งๆได้ จากข้อมลูท่ีได้รับการพินิจพิจารณา 

ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 
เสง่ียม โตรัตน์ (2546) กล่าวถึง ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ของการคิดวิเคราะห์ ไว้

ว่า การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 2 องค์ประกอบ คือ ทกัษะในการจดัระบบ



  40 

ข้อมลู ความเช่ือถือได้ของข้อมูล และการใช้ทกัษะเหล่านัน้อย่างมีปัญญาเพ่ือการชีน้ าพฤติกรรม
ดงันัน้ การคดิวิเคราะห์จงึมีลกัษณะตอ่ไปนี ้

1. การคิดวิเคราะห์จะไม่เป็นเพียงการรู้หรือการจ าข้อมลูเพียงอย่างเดียว เพราะ
การคดิวิเคราะห์จะเป็นการแสวงหาข้อมลูและการน าข้อมลูไปใช้ 

2. การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแต่การมีทกัษะเท่านัน้ แต่การคิดวิเคราะห์จะต้อง
เก่ียวกบัการใช้ทกัษะอยา่งตอ่เน่ือง 

3. การคิดวิเคราะห์ไม่เพียงแตก่ารฝึกทกัษะอย่างเดียวเท่านัน้ แตจ่ะต้องมีทกัษะ
ท่ีจะต้องค านงึถึงผลท่ียอมรับได้ 

เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ ์(2546) กลา่วถึง ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์และกิจกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า การจดักิจกรรมตา่งๆ ท่ีประกอบเป็นการคิดวิเคราะห์แตกตา่ง
ไปตามทฤษฎี การเรียนรู้ โดยทัว่ไปสามารถแยกแยะกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการคิดวิเคราะห์ ได้
ดงันี ้

1. การสงัเกต จากการสงัเกตข้อมลูมากๆ สามารถสร้างเป็นข้อเท็จจริงได้ 
2. ข้อเท็จจริง จากกการรวบรวมข้อเท็จจริง และการเช่ือมโยงข้อเท็จจริงบางอย่าง

ท่ีขาดหายไป สามารถท าให้มีการตีความได้ 
3. การตีความ เป็นการทดสอบความเท่ียงตรงของการอ้างอิง จึงท าให้เกิดการตัง้

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
4. การตัง้ข้อตกลงเบือ้งต้น ท าให้สามารถมีความคดิเห็น 
5. ความคิดเห็น เป็นการแสดงความคิดจะต้องมีหลกัและเหตผุลเพ่ือพฒันาข้อ

วิเคราะห์ 
นอกจากนัน้ เป็นกระบวนการท่ีอาศัยองค์ประกอบเบือ้งต้นทุกอย่างร่วมกัน 

โดยทัว่ไปนกัเรียนจะไมเ่ห็นความแตกตา่งระหว่างการสงัเกตและข้อเท็จจริง หากนกัเรียนเข้าใจถึง
ความแตกตา่งก็จะท าให้นกัเรียนเร่ิมพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ได้ 

สวุิทย์ มลูค า (2548) ได้จ าแนกลกัษณะของการคดิวิเคราะห์ ไว้เป็น 3 ด้าน คือ 
1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการแยกแยะค้นหา

ส่วนประกอบท่ีส าคัญของสิ่งหรือเร่ืองราวต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช หรือ
เหตกุารณ์ตา่งๆตวัอย่างค าถาม เช่น อะไรเป็นสาเหตสุ าคญัของการระบาดไข้หวดันกในประเทศ
ไทย 
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2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เป็นความสามารถในการหาความสมัพนัธ์ของส่วน
ส าคัญต่างๆ โดยระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล หรือความ
แตกตา่งระหวา่งข้อโต้แย้งท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้อง ตวัอย่างค าถาม เช่น การพฒันาประเทศกบั
การศกึษามีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

3. การวิเคราะห์หลกัการ เป็นความสามารถในการหาหลกัความสมัพนัธ์ส่วน
ส าคญัในเร่ืองนัน้ๆ ว่าสมัพันธ์กันอยู่โดยอาศยัหลกัการใด ตวัอย่างค าถาม เช่น หลักการส าคญั
ของศาสนาพุทธ ได้แก่อะไรจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์นัน้จะต้องก าหนดสิ่งท่ีจะต้องวิเคราะห์ 
ก าหนดจุดประสงค์ท่ีต้องการจะวิเคราะห์ แล้วจึงวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้วิธีการ
พิจารณาแยกแยะ เทคนิควิธีการในการวิเคราะห์ เพ่ือรวบรวมประเด็นส าคัญหาค าตอบให้กับ
ค าถาม โดยมีลักษณะของการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ความส าคญัและวิเคราะห์
หลกัการของเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ตา่งๆ 

ไพรินทร์ เหมบุตร (2556) กล่าวถึง ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 4
ประการ คือ  

1. การมีความเข้าใจ และให้เหตผุลแก่สิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์ เพ่ือแปลความสิ่งนัน้ 
ซึง่ขึน้อยูก่บัความรู้ ประสบการณ์ และคา่นิยม 

2. การตีความ ความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ 
3. การชา่งสงัเกต ชา่งถาม ขอบเขตของค าถาม ยึดหลกั 5 W 1 H คือ ใคร (Who) 

อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When) อยา่งไร (How) เพราะเหตใุด (Why) 
4. ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล ใช้ค าถามค้นหาค าตอบ หาสาเหต ุหาการเช่ือมโยง 

สง่ผลกระทบ วิธีการ ขัน้ตอน แนวทางแก้ปัญหา คาดการณ์ข้างหน้าในอนาคต 
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2548 : 52) กล่าวว่า องค์ประกอบของ

การคดิวิเคราะห์ประกอบด้วย 
1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตผุลแก่สิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์เพ่ือแปลความ

ของสิ่งนัน้ขึน้กบัความรู้ประสบการณ์และคา่นิยม 
2. การมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ 
3. การช่างสงัเกต สงสยั ช่างถาม ขอบเขตของค าถาม ท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดเชิง

วิเคราะห์จะยึดหลกั 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เม่ือไร (When)ท าไม 
(Why) อยา่งไร (How) 
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4. การหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล (ค าถาม) ค้นหาค าตอบได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุ
ให้เร่ืองนัน้เช่ือมกับสิ่งนีไ้ด้อย่างไร เร่ืองนีใ้ครเก่ียวข้อง เม่ือเกิดเร่ืองนีส้่งผลกระทบอย่างไรมี
องค์ประกอบใดบ้างท่ีน าไปสู่สิ่งนัน้ มีวิธีการ ขัน้ตอนการท าให้เกิดสิ่งนีอ้ย่างไร มีแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างไรบ้าง ถ้าท าเช่นนีจ้ะเกิดอะไรขึน้ในอนาคต ล าดบัเหตกุารณ์นีด้วู่าเกิดขึน้ได้อย่าง ไร
เขาท าสิ่งนีไ้ด้อย่างไร สิ่งนีเ้ก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้อย่างไรการคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการท่ีใช้
ปัญญา หรือใช้ความคิดน าพฤติกรรม ผู้ ท่ีคิดวิเคราะห์เป็น จึงสามารถใช้ปัญญาน าชีวิตได้ในทกุๆ 
สถานการณ์ เป็นบคุคลท่ีไม่โลภไม่เห็นแก่ตวัไม่ยึดเอาตวัเองเป็นศนูย์กลาง มีเหตผุล ไม่มีอคติ มี
ความยตุธิรรม และพร้อมท่ีจะสร้างสนัติสขุในทกุโอกาสการคิดวิเคราะห์จะต้องอาศยัองค์ประกอบ
ท่ีส าคญัสองเร่ือง คือ เร่ืองความสามารถในการให้เหตผุลอยา่งถกูต้องกบัเทคนิคการตัง้ค าถามเพ่ือ
ใช้ในการคดิวิเคราะห์ ซึง่ทัง้สองเร่ืองมีความส าคญัตอ่การคดิวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง (วนิช สธุารัตน์, 
2547)ความสามารถในการให้เหตผุลอย่างถกูต้อง การท่ีจดัให้เร่ืองของการให้เหตผุลอย่างถกูต้อง
วา่มีความส าคญัก็เน่ืองจากในเร่ืองของการคิดการใช้ปัญญาทัง้หลายนัน้ เร่ืองของเหตผุลจะต้องมี
ความส าคัญ ถ้าเหตุผลท่ีให้ในเบือ้งแรกไม่ถูกต้อง หรือมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนแล้ว 
กระบวนการคิดก็จะมีความไม่ชัดเจนตามไปด้วยการเช่ือมโยงสาระต่างๆ เข้าด้วยกันย่อมไม่
สามารถกระท าได้ และมีผลสืบเน่ืองตอ่ไปคือ ท าให้การสรุปประเด็นท่ีต้องการทัง้หลายขาดความ
ชดัเจน หรืออาจผิดพลาดตามไปด้วย ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้องประกอบด้วย 
(Center for Critical Thinking, 1996) 

1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการให้เหตุผล วัตถุประสงค์และ
เปา้หมายของการให้เหตผุลต้องมีความชดัเจนโดยปกติการให้เหตผุลในเร่ืองตา่งๆบคุคลจะต้องให้
เหตผุลท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายของเร่ืองนัน้ เช่นในการเขียนเรียงความ งานวิจยั 
การอภิปราย ฯลฯถ้าวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายท่ีก าหนดไว้มีความชดัเจน การให้เหตผุลก็จะเป็น
เร่ืองง่าย แตถ้่าไม่ชดัเจน หรือมีความสลบัซบัซ้อน จะต้องท าให้ชดัเจนการให้เหตผุลก็จะเป็นเร่ือง
ง่าย หรืออาจจะต้องแบ่งแยกออกเป็นข้อย่อยๆเพ่ือลดความสลับซับซ้อนลง และนอกจากนีเ้ป็น
เปา้หมายจะต้องมีความส าคญัและมองเห็นวา่สามารถจะท าให้ส าเร็จได้จริงๆ 

2. ความคิดเห็นหรือกรอบความจริงท่ีน ามาอ้าง เม่ือมีการให้เหตผุล ต้อง
มีความคิดเห็นหรือกรอบของความจริงท่ีน ามาสนบัสนุน ถ้าสิ่งท่ีน ามาอ้างมีข้อบกพร่อง การให้
เหตผุลก็จะผิดพลาดหรือบกพร่องตามไปด้วย ความคิดเห็นท่ีแคบเฉพาะตวั ซึ่งอาจเกิดจากอคติ
หรือการเทียบเคียงท่ีผิด ท าให้การให้เหตผุลท าได้ในขอบเขตอนัจ ากดั เท่ียงตรง และมีเสถียรภาพ 
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3. ความถูกต้องของสิ่งท่ีอ้างอิง การอ้างอิงข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ 
หรือสิ่งตา่งๆ มีหลกัการอยู่ว่า สิ่งท่ีน ามาอ้างจะต้องมีความชดัเจน มีความสอดคล้อง และมีความ
ถูกต้องแน่นอนถ้าสิ่งท่ีน ามาอ้างผิดพลาดการสรุปผลหรือการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเป็นผล
สืบเน่ืองย่อมผิดพลาดด้วย สิ่งท่ีต้องระมัดระวงัก็คือ ต้องเข้าใจข้อจ ากัดของข้อมูลต่างๆลองหา
ข้อมลูอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะตรงกันข้าม หรือขดัแย้งกบัข้อมูลท่ีเรามีอยู่บ้างว่ามีหรือไม่และก็ต้องแน่ใจ
วา่ข้อมลูท่ีใช้อ้างนัน้มีความสมบรูณ์เพียงพอด้วยข้อมลูข่าวสารท่ีไม่มีความถกูต้อง มีการบิดเบือน
หรือการน าเสนอเพียงบางสว่นและปิดบงัหรือมีเจตนาปลอ่ยปละละเลยในบางสว่น ท าให้การน าไป
อ้างอิงหรือเผยแพร่ขาดความสมบรูณ์ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบหรือสร้างความเสียหาย
ต่อบุคคลองค์การหรือสังคมได้ดังนัน้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารก่อนท่ีจะ
น าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทุกๆเร่ืองจึงเป็นเร่ืองท่ีควรจะกระท าด้วยความรอบคอบและ
ระมดัระวงัเป็นอยา่งยิ่ง 

4. การสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอด การให้เหตผุลจะต้องอาศยั
การสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอด ซึ่งมีตวัประกอบท่ีส าคญัคือทฤษฎี กฎ หลกัการ อนัเป็น
ตวัประกอบส าคญัของการสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดถ้าหากเข้าใจผิดพลาดในเร่ืองของ
ทฤษฎี กฎ หรือหลักการต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้ว การสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดก็จะ
ผิดพลาด การให้เหตผุลก็จะไมถ่กูต้องด้วย ดงันัน้เม่ือสร้างความคิดหรือความคิดรวบยอดขึน้มาได้
แล้ว จะต้องแสดงหรืออธิบาย เพ่ือบ่งบอกออกมาให้ชัดเจน ลักษณะของความคิดรวบยอดท่ีดี
จะต้องมีความกระจ่างมีความเช่ือมโยงสมัพนัธ์มีความลึกซึง้ และมีความเป็นกลางไม่โน้มเอียงไป
ทางใดทางหนึง่ 

5. ความสมัพนัธ์ระหว่างเหตผุลกับสมมติฐาน การให้เหตผุลขึน้อยู่กับ
สมมติฐานเม่ือใดมีการก าหนดสมมติฐานขึน้มาในกระบวนการแก้ปัญหา ต้องแน่ใจว่าสมมตุิฐาน
นัน้ ก าหนดขึน้จากสิ่งท่ีเป็นความจริงและจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู ่ความบกพร่องในการให้เหตผุล
สามารถเกิดขึน้ได้เม่ือบคุคลไปตดิยดึในสมตฐิานท่ีตัง้ขึน้ จนท าให้ความคิดเห็นโน้มเอียงหรือผิดไป
จากสภาพท่ีควรจะเป็น สมมติฐานท่ีดีจะต้องมีความชดัเจน สามารถตดัสินใจ และมีเสถียรภาพ
เชน่เดียวกนั 

6. การลงความเห็น การให้เหตุผลในทุกๆเร่ือง จะต้องแสดงถึงความ
เข้าใจด้วยการสรุปและให้ความหมายของข้อมูล ลกัษณะการให้เหตผุลนัน้โดยธรรมชาติจะเป็น
กระบวนการตอ่เน่ืองท่ีเช่ือมโยงกนัอยูร่ะหวา่งเหตกุบัผล เชน่เพราะว่าสิ่งนีเ้กิดสิ่งนัน้จึงเกิดขึน้ หรือ
เพราะว่าสิ่งนีเ้ป็นอย่างนีส้ิ่งท่ีเกิดขึน้จากสิ่งนีจ้ึงเป็นอย่างนัน้ ถ้าความเข้าใจในข้อมูลเบือ้งต้น
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ผิดพลาดการให้เหตผุลย่อมผิดพลาดด้วย ทางออกท่ีดีก็คือ การลงความเห็นจะท าได้ก็ต่อเม่ือมี
หลักฐานบ่งบอกอย่างชัดเจน จะต้องตรวจสอบความเห็นนัน้สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานข้อไหนและมีอะไรเป็นตวัชีน้ าอยูอี่กบ้าง ซึง่อาจท าให้การลงความเห็นผิดพลาด 

7. การน าไปใช้ เม่ือมีข้อสรุปแล้วจะต้องมีการน าไปใช้หรือมีผลสืบเน่ือง 
จะต้องมีความคิดเห็นประกอบว่าข้อสรุปท่ีเกิดขึน้นัน้ สามารถน าไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ควรจะ
น าไปใช้ลักษณะใดจึงจะถูกต้อง ลักษณะใดไม่ถูกต้อง โดยพยายามคิดถึงทุกสิ่งท่ีอาจเป็นผล
ตอ่เน่ืองท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ดงันัน้จะเห็นได้ว่า การคิดวิเคราะห์ท่ีดีหรือมีมาตรฐาน ในอนัดบัแรก
จะต้องรู้จักการให้เหตุผลท่ีถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ตามท่ีได้แสดง
รายละเอียดมาแล้ว เร่ืองท่ีส าคญัและเป็นหวัใจของการคิดวิเคราะห์อีกเร่ืองหนึ่งก็คือ เทคนิคการ
ตัง้ค าถาม เพ่ือการวิเคราะห์เป็นการบอกให้ทราบว่า นกัคิดวิเคราะห์จะต้องใช้ค าถามอย่างไร เพ่ือ
เป็นการน าความคดิไปสูเ่ปา้หมายท่ีต้องการ  

เทคนิคการตัง้ค าถามเพ่ือการคิดวิ เคราะห์ เป็นเ ร่ืองท่ีมีความส าคัญพอๆกับ
ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง การตัง้ค าถามท่ีดีจะช่วยส่งเสริมให้การใช้เหตุผล
เป็นไปด้วยความสะดวก มีระบบและช่วยแก้ปัญหาได้ นกัคิดวิเคราะห์ต้องมีความสามารถในการ
ตัง้ค าถามหลายๆแบบ ค าถามท่ีต้องการค าตอบกว้าง ๆ ต้องการหลายๆ ค าตอบ ค าถามต้องการ
ค าตอบเดียวแต่มีความลึกซึง้ ลกัษณะค าถามท่ีจะช่วยให้คิดหาเหตผุลในระดบัลึก หรือมีเหตผุล
จากการใช้ปัญญาของการคิดวิเคราะห์นัน้ จะต้องมีคณุสมบตัิ 8 ประการ (Center for critical 

Thinkink, 1996, อ้างถึงใน วนิช สธุารัตน์, 2547) ดังต่อไปนี้ 
1. ความชดัเจน (Clarity) ความชดัเจนของปัญหาเป็นจดุเร่ิมต้นส าคญัของการ

คดิ เชน่ ตวัอย่างของปัญหาท่ีตัง้ขึน้มาเพ่ือตรวจสอบความชดัเจน เช่นยงัมีเร่ืองอะไรอีกในส่วนนีท่ี้
เรายงัไมรู้่สามารถยกตวัอยา่งมาอ้างอิงได้หรือไม่ สามารถอธิบายขยายความส่วนนัน้ให้มากขึน้ได้
หรือไม ่

2. ความเท่ียงตรง (Accuracy) เป็นค าถามท่ีบอกว่าทกุคนสามารถตรวจสอบได้
ถกูต้องตรงกนัหรือไม่ เช่น จริงหรือ เป็นไปได้หรือ ท าไมถึงเป็นไปได้ สามารถตรวจสอบได้หรือไม่
ตรวจสอบอย่างไร เราจะหาข้อมลูหลกัฐานได้อย่างไร ถ้าตรงนัน้เป็นเร่ืองจริงเราจะทดสอบมนัได้
อยา่งไร 

3. ความกระชบั ความพอดี (Precision) เป็นความกะทดัรัด ความเหมาะสม 
ความสมบรูณ์ของข้อมลู เชน่ จ าเป็นต้องหาข้อมลูเพิ่มเติมในเร่ืองนีอี้กหรือไม่ ท าให้ดดีูกว่านีไ้ด้อีก
หรือไม ่ท าให้กระชบักวา่นีไ้ด้อีกหรือไม่ 
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4. ความสมัพนัธ์เก่ียวข้อง (Relevance) เป็นการตัง้ค าถามเพ่ือคิดเช่ือมโยงหา
ความสัมพันธ์ เช่น สิ่งนัน้เก่ียวข้องกับปัญหาอย่างไร มันเกิดสิ่งต่างๆ ขึน้ตรงนัน้ได้อย่าง ผลท่ี
เกิดขึน้ตรงนัน้ มนัมีท่ีมาอยา่งไร ตรงสว่นนัน้ชว่ยให้เราเข้าใจอะไรได้บ้าง 

5. ความลึก (Depth) หมายถึงความหมายในระดบัท่ีลึกความคิดลึกซึง้ การตัง้
ค าถามท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยังการคิดหาค าตอบท่ีลึกซึง้ ถือว่าค าถามนัน้มีคุณค่ายิ่ง เช่น ตัว
ประกอบอะไรบ้างท่ีท าให้ตรงนีเ้ป็นปัญหาส าคญั อะไรท่ีท าให้ปัญหาเร่ืองนีม้นัซบัซ้อน สิ่งใดบ้างท่ี
เป็นความล าบากหรือความยุง่ยากท่ีเราจะต้องพบ 

6. ความกว้างของการมอง (Breadth) เป็นการทดลองเปล่ียนมมุมอง โดยให้ผู้ อ่ืน
ช่วยเช่น จ าเป็นจะต้องมองสิ่งนีจ้ากด้านอ่ืน คนอ่ืน ด้วยหรือไม่ มองปัญหานีโ้ดยใช้วิถีทางอ่ืนๆ 
บ้างหรือไม่ ควรจะให้ความส าคญัของความคิดเห็นจากบคุคลอ่ืนหรือไม่ ยงัมีข้อมลูอะไรในเร่ืองนี ้
อีกหรือไมท่ี่ไมน่ ามากลา่วถึง 

7. หลกัตรรกวิทยา (Logic) มองในด้านของความคิดเห็นและการใช้เหตผุล เช่น
ทุกเร่ืองท่ีเรารู้ เราเข้าใจตรงกันหมดหรือไม่ สิ่งท่ีพูดมีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่ สิ่งท่ีสรุปนัน้เป็น
เหตผุลท่ีสมบรูณ์หรือไม ่สิ่งท่ีกลา่วอ้างมีขอบขา่ยครอบคลมุรายละเอียดทัง้หมดหรือไม่ 

8. ความส าคญั (Significance) ซึ่งหมายถึง การตัง้ค าถามเพ่ือตรวจสอบว่าสิ่ง
เหลา่นัน้มีความส าคญัอยา่งแท้จริงหรือไม ่ทัง้นีเ้น่ืองจากในบางครัง้พบวา่ ความส าคญัเป็นสิ่งท่ีเรา
ต้องการจะให้เป็นมากกว่าเป็นความส าคญัจริงๆ เช่น ส่วนไหนของความจริงท่ีส าคญัท่ีสุด ยงัมี
เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคญัอยู่อีกหรือไม่ น่ีคือปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดในเร่ืองนีใ้ช่หรือไม่ ตรงนีเ้ป็น
จดุส าคญัท่ีควรให้ความสนใจหรือเปล่า 

ดงันัน้จะเห็นได้ว่า การคิดวิเคราะห์จะเกิดความสมบูรณ์ได้นัน้ นอกจากจะต้อง
อาศัยความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้องแล้ว เร่ืองของเทคนิคการตัง้ค าถามเพ่ือการ
วิเคราะห์ก็มีความส าคญัท่ีไม่ยิ่งหย่อนกว่ากนั โดยท่ีองค์ประกอบทัง้สองส่วนนีจ้ะท างานประสาน
สมัพนัธ์กันอย่างกลมกลืนในทุกๆ ขัน้ตอนของกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่วนประกอบทัง้สองส่วน
จะต้องไปด้วยกนั คณุคา่ ความสวยงาม ความลงตวั รวมทัง้ประโยชน์อยา่งสมบรูณ์จงึจะเกิดขึน้ได้ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นการแสดงให้เห็นจุดเร่ิมต้น สิ่งท่ีสืบเน่ืองหรือเช่ือมโยง

สัมพันธ์กันในระบบการคิด และจุดสิน้สุดของการคิด โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์มีความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบเร่ืองความสามารถในการให้เหตผุลอย่างถกูต้อง รวมทัง้เทคนิคการตัง้
ค าถามจะต้องเข้าไปเก่ียวข้องในทกุๆขัน้ตอน ดงันี ้
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ขัน้ท่ี 1 ระบุหรือท าความเข้าใจกับประเด็นปัญหา ผู้ ท่ีจะท าการคิดวิเคราะห์
จะต้องท าความเข้าใจปัญหาอย่างกระจ่างแจ้ง ด้วยการตัง้ค าถามหลายๆ ค าถาม เพ่ือให้เข้าใจ
ปัญหาต่างๆ ท่ีก าลังเผชิญอยู่นัน้อย่างดีท่ีสุด ตวัอย่างค าถาม เช่น ปัญหานีเ้ป็นปัญหาท่ีส าคญั
ท่ีสดุของบ้านเมืองใช่หรือไม่ (ความส าคญั)ยงัมีปัญหาอ่ืนๆ ท่ีส าคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่ากนัอีกหรือไม ่
(ความส าคญั)ทราบได้อยา่งไรวา่เร่ืองนีเ้ป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสดุ (ความชดัเจน) 

ขัน้ท่ี 2 รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา ในขัน้นีผู้้ ท่ีจะท าการคิดวิเคราะห์ 
จะต้องรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ เชน่ จากการสงัเกต จากการอ่าน จากข้อมลูการประชมุ จาก
ข้อเขียน บนัทึกการประชุม บทความ จากการสมัภาษณ์ การวิจัย และอ่ืนๆ การเก็บข้อมูลจาก
หลายๆ แหล่ง และด้วยวิธีการหลายๆ วิธีจะท าให้ได้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์ ชดัเจน และมีความเ ท่ียงตรง
ค าถามท่ีจะต้องตัง้ในตอนนี ้ได้แก่เราจะหาข้อมูลให้ครบถ้วนโดยวิธีใดได้อีกบ้างและหาอย่างไร 
(เท่ียงตรง)ข้อมูลนีมี้ความเก่ียวข้องกับปัญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์เก่ียวข้อง)  จ าเป็นต้องหา
ข้อมลูเพิ่มเตมิในเร่ืองใดอีกบ้าง (ความกระชบัพอดี) 

ขัน้ท่ี 3 พิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล หมายถึงผู้ ท่ีคิดวิเคราะห์พิจารณา
ความถกูต้องเท่ียงตรงของสิ่งท่ีน ามาอ้าง รวมทัง้การประเมินความพอเพียงของข้อมลูท่ีจะน ามาใช้ 
ค าถามท่ีควรจะน ามาใช้ในตอนนีไ้ด้แก่ข้อมูลท่ีได้มามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร (ความ
เท่ียงตรง) เราจะหาหลกัฐานได้อย่างไรถ้าข้อมูลท่ีได้มาเป็นเร่ืองจริง (ความเท่ียงตรง) ยงัมีเร่ือง
อะไรอีกในส่วนนีท่ี้ยงัไม่รู้ (ความชดัเจน) ยงัมีข้อมลูอะไรในเร่ืองนีอี้กท่ียงัไม่น ามากล่าวถึง (ความ
กว้างของการมอง)  

ขัน้ท่ี 4 การจดัข้อมลูเข้าเป็นระบบ เป็นขัน้ท่ีผู้คิดจะต้องสร้างความคิด ความคิด
รวบยอด หรือสร้างหลักการขึน้ให้ได้ด้วยการเร่ิมต้นจากการระบุลักษณะของข้อมูล แยกแยะ
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จดัล าดบัความส าคญัของข้อมลู พิจารณาขีดจ ากัดหรือขอบเขตของปัญหา
รวมทัง้ข้อตกลงพืน้ฐาน การสังเคราะห์ข้อมูลเข้าเป็นระบบและก าหนดข้อสันนิษฐานเบือ้งต้น
ค าถามท่ีควรน ามาใช้ในตอนนีไ้ด้แก่ ข้อมูลส่วนนีเ้ก่ียวข้องกับปัญหาอย่างไร (ความสัมพันธ์
เก่ียวข้อง) จ าเป็นต้องหาข้อมลูเพิ่มเติมในเร่ืองนีอี้กหรือไม่ จากใครท่ีใด (ความกว้างของการมอง)
อะไรบ้างท่ีท าให้การจดัข้อมลูในเร่ืองนีเ้กิดความล าบาก (ความลึก) จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าการ
จดัข้อมูลมีความถูกต้อง (ความเท่ียงตรง) สามารถจัดข้อมูลโดยวิธีอ่ืนได้อีกหรือไม่ (ความกว้าง
ของการมอง) 

ขัน้ท่ี 5 ตัง้สมมตฐิาน เป็นขัน้ท่ีนกัคดิวิเคราะห์จะต้องน าข้อมลูท่ีจดัระบบระเบียบ
แล้วมาตัง้เป็นสมมติฐานเพ่ือก าหนดขอบเขตและการหาข้อสรุปของข้อค าถาม หรือปัญหาท่ี
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ก าหนดไว้ซึง่จะต้องอาศยัความคดิเช่ือมโยงสมัพนัธ์ในเชิงของเหตผุลอย่างถกูต้อง สมมติฐานท่ีตัง้
ขึน้จะต้องมีความชัดเจนและมาจากข้อมูลท่ีถูกต้องปราศจากอคติหรือความล าเอียงของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องค าถามท่ีควรน ามาใช้ในตอนนีไ้ด้แก่ ถ้าสมมตฐิานท่ีตัง้ขึน้ถกูต้อง เราจะมีวิธีตรวจสอบได้
อย่างไร (ความเท่ียงตรง) สามารถท าให้กระชับกว่านีไ้ด้อีกหรือไม่ (ความกระชับ ความพอดี) 
รายละเอียดแตล่ะสว่นเก่ียวข้องกบัปัญหาอยา่งไร (ความสมัพนัธ์เก่ียวข้อง) 

 ขัน้ท่ี 6 การสรุป เป็นขัน้ตอนของการลงความเห็น หรือการเช่ือมโยงสัมพันธ์
ระหว่างเหตผุลกับผลอย่างแท้จริง ซึ่งผู้คิดวิเคราะห์จะต้องเลือกพิจารณาเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม
ตามสภาพของข้อมูลท่ีปรากฏ โดยใช้เหตผุลทัง้ทางตรรกศาสตร์ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และ
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ตามสภาพท่ีเป็นจริงประกอบกัน ค าถามท่ีควรน ามาถามได้แก่เรา
สามารถจะตรวจสอบได้หรือไม่ ตรวจสอบอย่างไร (ความเท่ียงตรง) ผลท่ีเกิดขึน้มนัมีท่ีมาอย่างไร 
(ความสมัพนัธ์เก่ียวข้อง) ข้อสรุปนีท้ าให้เราเข้าใจอะไรได้บ้าง (ความสมัพนัธ์เก่ียวข้อง) สิ่งท่ีสรุป
นัน้เป็นเหตผุลท่ีสมบรูณ์หรือไม ่(หลกัตรรกวิทยา) 

ขัน้ท่ี 7 การประเมินข้อสรุป เป็นขัน้สดุท้ายของการคิดวิเคราะห์ เป็นการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของการสรุป และพิจารณาผลสืบเน่ืองท่ีจะเกิดขัน้ต่อไป เช่น การน าไป
ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์จริง หรือการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงๆ ค าถามท่ีควรน ามาถามได้แก่  ส่วน
ไหนของข้อสรุปท่ีมีความส าคญัท่ีสุด (ความส าคญั)ยังมีข้อสรุปเร่ืองใดอีกท่ีควรน ามากล่าวถึง 
(ความกว้างของการมอง)ถ้าน าเร่ืองนีไ้ปปฏิบตัิจะมีปัญหาอะไรเกิดขึน้บ้าง (ความกว้างของการ
มอง)อะไรจะท าให้ปัญหามีความซบัซ้อนยิ่งขึน้ (ความลึก)สรุปได้ว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์มี
ความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการแก้ปัญหาตา่งๆ ของมนษุย์ การคิดวิเคราะห์เป็นจะช่วยให้มนษุย์
มองเห็นปัญหา ท าความเข้าใจปัญหา รู้จกัปัญหาอย่างแท้จริง และจะสามารถแก้ปัญหาทัง้หลาย
ได้ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ราชบณัฑิตยสถาน (2546) กล่าวไว้ว่าทกัษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึงความช านาญ

ในการคิดใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบในเร่ืองราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วน
บกพร่อง หรือ จุดเด่นจุดด้อยของเร่ืองนัน้ๆ แล้ว เสนอแนะสิ่งท่ีดีสิ่งท่ีเหมาะสมนัน้อย่างยุติธรรม 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2548 )ได้ให้ความหมายทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
คือ การระบเุร่ืองหรือปัญหา การจ าแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบข้อมลูอ่ืนๆและตรวจสอบข้อมูล
อย่างช านาญหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้และแม่นย าเพียงพอแก่การตดัสินใจ ซึ่งอาจสรุปได้ว่า
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองแก้ปัญหาท่ีแม่นย ามีความ
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ละเอียดในการจ าแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมลูเร่ืองราวเหตกุารณ์ตา่ง ๆอย่างช านาญ โดยการ
หาหลกัฐานท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงหรือข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือมาสนบัสนนุหรือยืนยนัเพ่ือพิจารณา
อยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจเช่ือหรือสรุป 

การจัดการเรียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดตามพระราชบญัญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 มีผู้ศกึษาวิธีและ
เทคนิคการสอนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้เน่ืองจากวิธีการคิดวิเคราะห์มีการปฏิบตัิตาม
หลักการเป็นขัน้ตอนอย่างมีระบบและมีความส าคญัอย่างยิ่งอีกทัง้ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็น
ทกัษะของการน าไปปรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ มีนกัวิชาการท่ี
ศกึษาข้อมลูจากอดีตจนถึงปัจจบุนัได้อธิบายไว้หลายประเดน็ดงันี ้

Jarolimek (Jarolimek, อ้างถึงใน อาร์ม โพธ์ิพฒัน์, 2550) ได้กล่าวว่า วิธีการคิด
วิเคราะห์สามารถสอนได้เพราะเป็นเร่ืองความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมทาง
สมองตามทฤษฎีของ Bloom ว่าด้วยการอธิบายขัน้ตอนและการเร่ิมจากความรู้ความเข้าใจ การ
น าไปใช้ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการสอนให้เกิดพุทธิพิสัยระดบัต ่า ส่วนท่ีอยู่ในระดบัสูงคือ การ
วิเคราะห์การสงัเคราะห์ และการประเมินผลในส่วนของการวิเคราะห์ยงัได้แยกแยะพฤติกรรมการ
เรียนรู้คือความสามารถท่ีจะน าความคิดต่าง ๆ มารวมกันเพ่ือนเกิดมโนทศัน์ใหม่ๆ เพ่ือให้เข้าใจ
สถานการณ์ตา่ง ๆ 

สมุน อมรวิวฒัน์ (2541) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์เป็นการพฒันาทกัษะคิด
วิเคราะห์ท่ีสอดคล้องกับทางวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นถึงกระบวนการการคิดเพ่ือแก้ปัญหาการคิด
วิพากษ์วิจารณ์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบย้อนทวนการคิด
จ าแนกแยกแยะ การคดิเช่ือมโยงสมัพนัธ์และการคิดจดัอนัดบั(Gagne, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 
2544) กล่าวถึง การเรียนรู้ท่ีเป็นทกัษะทางปัญญาประกอบด้วย 4 ทกัษะย่อยซึ่งแตล่ะระดบัเป็น
พืน้ฐานของกันและกันตามล าดบัซึ่งเป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้ท่ีเป็นการเช่ือมโยงสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนองและความตอ่เน่ืองของการเรียนรู้ตา่งๆ เป็นลกูโซซ่ึง่ทกัษะยอ่ยแตล่ะระดบั ได้แก่ 

1. การจ าแนกแยกแยะ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคณุสมบตัิ
ทางกายภาพของวตัถตุา่ง ๆ ท่ีรับรู้เข้ามาวา่เหมือนหรือไมเ่หมือนกนั 

2. การสร้างความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการจดักลุ่มวตัถุ
หรือสิ่งต่างๆ โดยระบุคณุสมบตัิร่วมกันของวตัถสุิ่งนัน้ๆ ซึ่งเป็นคณุสมบตัิท่ีท าให้กลุ่มวตัถหุรือสิ่ง
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ตา่งๆเหล่านัน้ตา่งจากกลุ่มวตัถหุรือสิ่งอ่ืน ๆ ในระดบัรูปธรรม และระดบันามธรรมท่ีก าหนดขึน้ใน
สงัคมหรือวฒันธรรมตา่งๆ 

3. การสร้างกฎ หมายถึง ความสามารถในการน าความคิดรวบยอดตา่งๆ มา
รวมเป็นกลุ่ม ตัง้เป็นกฎเกณฑ์ขึน้ เพ่ือให้สามารถสรุปอ้างอิง และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ได้
อยา่งถกูต้อง 

4. การสร้างกระบวนการหรือกฎขัน้สูง หมายถึงความสามารถในการน ากฎ
หลาย ๆข้อท่ีสัมพันธ์กันมาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจท่ีซับซ้อนยิ่งขึน้
(ประเวส วะสี, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2548) ได้กล่าวว่า ในการเรียนรู้ต้องให้นกัเรียนได้มี
โอกาสฝึกคิด ฝึกตัง้ค าถาม เพราะค าถามเป็นเคร่ืองมือในการได้มาซึ่งความรู้ควรให้ผู้ เรียนฝึกการ 
ถาม-ตอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความกระจ่างในเร่ืองท่ีศึกษารวมทัง้ได้ฝึกการใช้เหตุผล การ
วิเคราะห์และการสงัเคราะห์ ฝึกค้นหาค าตอบจากเร่ืองท่ีเรียน 

วีระ สุดสงัข์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการคิดสามารถฝึกสมองให้มีทกัษะการคิด
วิเคราะห์ให้พฒันาขึน้ สามารถฝึกตามขัน้ตอนได้ดงันี ้

1. ก าหนดสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์ เป็นการก าหนดวตัถุ สิ่งของ เร่ืองราวหรือ
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ขึน้มา เพ่ือเป็นต้นเร่ืองท่ีจะใช้วิเคราะห์ 

2. ก าหนดปัญหาหรือวตัถปุระสงค์ เป็นการก าหนดประเด็นสงสยัจากปัญหา
หรือสิ่งท่ีวิเคราะห์ อาจจะก าหนดเป็นค าถามหรือก าหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ เพ่ือค้นหา
ความจริงสาเหตหุรือความส าคญั 

3. ก าหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ์ เพ่ือใช้แยกสว่นประกอบของสิ่งท่ีก าหนดให้ 
เชน่เกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งท่ีมีความเหมือนกนัหรือแตกตา่งกนั 

4. ก าหนดการพิจารณาแยกแยะ เป็นการก าหนดการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ 
และกระจายสิ่งท่ีก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้เทคนิคค าถาม 5 W 1 H ประกอบด้วย 
What(อะไร) Where (ท่ีไหน) When (เม่ือไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) และ How (อยา่งไร) 

5. สรุปค าตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีส าคญัเพ่ือหาข้อสรุปเป็นค าตอบ
หรือตอบปัญหาของสิ่งท่ีก าหนดให้ 

อาจสรุปได้ว่าการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ท าได้โดยการด าเนินการจดัการ
เรียนรู้ เทคนิคการสอนตามขัน้ตอนอย่างมีระบบจะช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ประสบ
ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายซึ่งในขณะเดียวกันกระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามล าดับ
ขัน้ตอน เร่ิมจากความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ มีการเช่ือมโยงสิ่งเร้ากบัการตอบสนองของการ



  50 

คิดโดยฝึกคิด ฝึกตัง้ค าถาม ก าหนดสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์การคิดแบบย้อนทวน การคิดจ าแบบแยกแยะ การคิดเช่ือมโยงสมัพนัธ์และการคิดจัด
อนัดบัเป็นการปฏิบตัิตามหลักการเป็นขัน้ตอนคือ การก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ ก าหนด
หลกัการพิจารณาแยกแยะและสรุปหาค าตอบ 

เทคนิควิธีการสอนสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
มีนกัวิชาการกลา่วถึงเทคนิคการสอนให้นกัเรียนคิดวิเคราะห์ ไว้ดงันี ้ 

เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2546)กล่าวโดยสรุปว่า เทคนิคการตัง้ค าถามอยู่ใน
ขอบขา่ย “5 Ws 1H” การคดิเชิงวิเคราะห์แท้จริงคือการตอบค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัความสงสยัใคร่รู้
ของผู้ ถาม เม่ือเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว อยากรู้เก่ียวกับสิ่งนัน้มากขึน้ในแง่มุมต่างๆ เพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงใหม่ๆ ความเข้าใจใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการแก้ปัญหา
ขอบเขตของค าถามเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจท่ีรอบคอบมากขึน้ ขอบเขตของค าถามเชิง
วิเคราะห์เก่ียวกบัการจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบและการหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลระหว่างเร่ือง
ท่ีวิเคราะห์ โดยใช้ค าถามในขอบข่าย “ 5 Ws 1H” เพ่ือน าไปสู่การค้นหาความจริงในเร่ืองนัน้ๆทกุ
แง่ทกุมมุ โดยตัง้ค าถาม ใคร (Who) ... ท าอะไร (What) ... ท่ีไหน (Where) ... เม่ือไร (When) ...
อยา่งไร (How) ... เพราะเหตใุด...ท าไม (Why) 

อเนกพ. อนกุลบตุร (2547, เมษายน)กล่าวไว้ดงันี ้การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ 
มุ่งหมายให้นักเรียนคิดออย่างแยกแยะได้ และคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หรือมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ได้ขัน้แรก ครูผู้สอนต้องรู้จกัความคิดแบบวิเคราะห์นีอ้ย่างดีเสียก่อน ขัน้ตอ่ๆ ไปจึงผสาน
การคิดแบบนีเ้ข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนไม่ว่าจะใช้ระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบ
ใด โดยแบ่งแนวทางการคิดในรูปกิจกรรมหรือค าถามให้พัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์ขึน้ในตัว
นกัเรียน การสอนการคดิวิเคราะห์ประกอบด้วย 

1. การสอนการคิดวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (Analysis of elements) มุ่งให้
นกัเรียนคดิแบบแยกแยะวา่สิ่งส าเร็จรูปหนึง่มีองค์ประกอบอะไร มีแนวทางดงันี ้

1.1 วิเคราะห์ชนิด โดยมุ่งให้นกัเรียนคิดและวินิจฉัยว่า บรรดาข้อความ 
เร่ืองราวเหตกุารณ์ ปรากฏการณ์ใดๆ ท่ีพิจารณาอยู่นัน้ จัดเป็นชนิดใด ประเภทใด ลักษณะใด 
ตามเกณฑ์หรือหลกัการใหมท่ี่ก าหนด เชน่ เสียชีพอย่าเสียสตัย์ ให้นกัเรียนคิด (ช่วยกนัคิด) ว่าเป็น
ข้อความชนิดใด และเพราะอะไรตามเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ใหมเ่หมือนในต ารา จดุส าคญัของการสอน
ให้คดิแบบวิเคราะห์ชนิดก็คือ ต้องให้เกณฑ์ใหมแ่ละบอกเหตผุลท่ีจดัชนิดตามเกณฑ์ใหมท่ี่ก าหนด 
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1.2 วิเคราะห์สิ่งส าคญั มุ่งให้คิดแยกแยะและวินิจฉัยว่าองค์ประกอบใด 
ส าคญัหรือไมส่ าคญั เชน่ ให้ค้นหาสาระส าคญั แก่นสาร ผลลพัธ์ ข้อสรุป จดุเดน่ จดุด้อย 

1.3 วิเคราะห์เลศนยั มุ่งให้คิดค้นหาสิ่งท่ีพรางไว้ แฝงเร้นอยู่มิได้บง่บอก
ไว้ตรงๆแตมี่ร่องรอยสง่ให้เห็นวา่มีความจริงนัน้ซอ่นอยู ่

2. การสอนการคดิวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ (Analysis of relationships) มุ่งให้
นกัเรียนคิดแบบแยกแยะว่า มีองค์ประกอบใดสมัพนัธ์กนั สมัพนัธ์กนัแบบใด สมัพนัธ์ตามกนัหรือ
กลบักนั สมัพนัธ์กนัสงูต ่าเพียงไร มีแนวทางดงันี ้

2.1 วิ เคราะห์ชนิดความสัมพันธ์ มุ่งให้คิดแบบค้นหาชนิดของ
ความสมัพนัธ์วา่สมัพนัธ์แบบตามกนักลบักนัไม่สมัพนัธ์กนั ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบกบั
องค์ประกอบองค์ประกอบกับเร่ืองทัง้หมด เช่น มุ่งให้คิดแบบค้นหาความสัมพนัธ์ระหว่างสิ่งใด
สอดคล้อง กบั ไมส่อดคล้องกบัเร่ืองนีค้ ากลา่วใดสรุปผิด เพราะอะไร ข้อเท็จจริงใดไม่สมเหตสุมผล
เพราะอะไร ข้อความในย่อหน้าท่ี... เก่ียวข้องอย่างไรกับข้อความทัง้เร่ือง  ร้อยละกับเศษส่วน 
ทศนิยม เหมือนและตา่งกนัอยา่งไรบ้าง 

2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ โดยมุ่งให้คิดเพ่ือค้นหาขนาด 
ระดบัของความสมัพนัธ์ เชน่ สิ่งนีเ้ก่ียวข้องมากท่ีสดุ (น้อยท่ีสดุ) กบัสิ่งใด 

2.3 วิเคราะห์ขัน้ตอนของความสมัพนัธ์ มุ่งให้คิดเพ่ือค้นล าดบัขัน้ของ
ความสัมพันธ์ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ท่ีเป็นเร่ืองแปลกใหม่ เช่น  สิ่งใดเป็นปฐมเหต ุต้นก าเนิดของ
ปัญหา เร่ืองราว เหตกุารณ์ ปรากฏการณ์ สิ่งใดเป็นผลท่ีตามมา ผลสดุท้ายของเร่ืองราว เหตกุารณ์ 
ปรากฏการณ์ 

2.4 วิเคราะห์วัตถุประสงค์และวิธีการ มุ่งให้คิดและค้นว่าการกระท า 
พฤติกรรมพฤติการณ์ มีเป้าหมายอะไร เช่น ให้คิดและค้นหาว่า  การกระท านัน้เพ่ือบรรลุผลอะไร 
ผลคือเกิดวินยัในตนเอง ความไพเราะของดนตรีขึน้อยู่กับอะไร ขึน้อยู่กับจงัหวะ ความตอนท่ี.
เก่ียวข้องอยา่งไรกบัวตัถปุระสงค์ของเร่ือง ผลคือสนบัสนนุ หรือขยายความ 

2.5 วิเคราะห์สาเหตแุละผลท่ีเกิดตามมา มุ่งให้คิดแบบแยกแยะให้เห็น
ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล ซึ่งเป็นยอดปรารถนาประการหนึ่งของการสอนให้คิดเป็น คือ คิดหาเหตุ
และผลได้ดีเช่น ให้คิดและค้นหาว่าสิ่งใดเป็นผลของ... ( สาเหต)ุ สิ่งใดเป็นเหตขุอง... (ผล)ตอนใด
เป็นสาเหตุท่ีสอดคล้องกับ.... เป็นผลขัดแย้งกับข้อความ ....เหตุการณ์คู่ใดสมเหตุสมผล เป็น
ตวัอยา่งสนบัสนนุ 
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2.6 วิเคราะห์แบบความสมัพนัธ์ โดยให้ค้นหาแบบความสมัพนัธ์ระหว่าง 
2 สิ่งแล้วบอกแบบความสมัพันธ์นัน้ หรือเปรียบเทียบกับความสมัพนัธ์คู่อ่ืนๆ ท่ีคล้ายกนั ท านอง
เดียวกนัในรูปอปุมาอปุไมย เช่น เซนติเมตร : เมตร อธิบายได้ว่า เซนติเมตรเป็นส่วนย่อยของเมตร
เพราะฉะนัน้เซนตเิมตร : เมตร คล้ายกบั ลกู : แม่ 

3. การสอนคิดวิเคราะห์หลกัการ (Analysis of Organizational Principles ) 
มุง่ให้นกัเรียนคดิอยา่งแยกแยะจนจบัหลกัการได้วา่ สิ่งส าเร็จรูปคมุองค์ประกอบตา่งๆ อยู่ในระบบ
ใด คือหลกัการอะไร ขัน้ตอนการวิเคราะห์หลกัการต้องอาศยัการวิเคราะห์ขัน้ต้น คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบ และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เสียก่อน กล่าวคือ ต้องแยกแยะสิ่งสมบรูณ์หรือระบบให้
เห็นว่าองค์ประกอบส าคัญมีหน้าท่ีอย่างไร และองค์ประกอบเหล่านัน้เก่ียวข้องพาดพิง อาศัย
สมัพนัธ์กนัอย่างไร พิจารณาจนรู้ความสมัพนัธ์ตลอดจนสามารถสรุป จบัหวัใจ หรือหลกัการได้ว่า
การท่ีทุกส่วนเหล่านัน้สามารถท างานร่วมกัน เกาะกลุ่มกันคุมกันจนเป็นระบบอยู่ได้ เพราะ
หลกัการใด ผลท่ีได้เป็นการวิเคราะห์หลกัการ (principle) ซึ่งเป็นแบบวิเคราะห์การสอนให้คิดแบบ
วิเคราะห์หลกัการเน้นการสอนวิเคราะห์ดงันี ้

3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหา
โครงสร้างของสิ่งส าเร็จรูปนัน้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหม่ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข้อความ การ
ทดลอง เช่น การค้นคว้านี ้(ทดลอง เนือ้เร่ืองนี ้การพิสจูน์) ด าเนินการแบบใด  ค าตอบคือ นิยาม
แล้วพิสูจน์- ตัง้สมมติฐานแล้วตรวจสอบ ข้อความนี ้(ค าพูด จดหมาย รายงาน) มีลักษณะใด 
โฆษณาชวนเช่ือ เร่ืองนีมี้การน าเสนอเชน่ไร – ขูใ่ห้กลวัแล้วลอ่ให้หลง 

3.2 การวิเคราะห์หลักการ มุ่งให้นักเรียนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหา
ความจริงแม่บทของสิ่งนัน้ เร่ืองราวนัน้ สิ่งส าเร็จรูปนัน้โดยการคิดหาหลกัการ เช่นหลกัการส าคญั
ของเร่ืองนีมี้วา่อยา่งไร- ยดึความเสมอภาคระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เหตกุารณ์ครัง้นีลุ้กลามมากขึน้ 
(สงบ รุนแรง) เน่ืองจากอะไรค าโฆษณา (แถลงการณ์ การกระท า) ใช้วิธีใดจงูใจให้ความหวงั 

(ชาตรี ส าราญ, 2548) ได้กล่าวถึง เทคนิคการปพืูน้ฐานให้นกัเรียนคิดวิเคราะห์
ได้ สามารถสรุปรายละเอียด ดงันี ้

1. ครูจะต้องฝึกให้เดก็หดัคดิตัง้ค าถาม โดยยดึหลกัสากลของค าถาม คือ ใคร 
ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร เพราะเหตใุด อย่างไร โดยการน าสถานการณ์มาให้นกัเรียนฝึกค้นคว้าจาก
เอกสารท่ีใกล้ตวั หรือสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้นกัเรียนตัง้ค าถามเอง โดยสอนวิธีตัง้ค าถามแบบ
วิเคราะห์ในเบือ้งต้น ฝึกท าบอ่ย ๆ นกัเรียนจะฝึกได้เอง 
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2. ฝึกหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล โดยอาศยัค าถามเจาะลึกเข้าไป โดยใช้
ค าถามท่ีชีบ้ง่ถึงเหตแุละผลกระทบท่ีจะเกิด ฝึกจากการตอบค าถามง่าย ๆ ท่ีใกล้ตวันกัเรียนจะช่วย
ให้เด็ก ๆ น าตวัเองเช่ือมโยงกบัเหตกุารณ์เหล่านัน้ได้ดี ท่ีส าคญัครูจะต้องกระตุ้นด้วยค าถามย่อย
ให้นกัเรียนได้คิดบอ่ย ๆ จนเป็นนิสยั เป็นคนช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสยัก่อน แล้วพฤติกรรมศกึษา
วิเคราะห์ก็จะเกิดขึน้แก่นกัเรียน 

สวุิทย์ มลูค า (2547) ได้กลา่วถึงเทคนิคการวิเคราะห์ไว้ดงันี ้การคิดวิเคราะห์เป็น
การใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลกั เน้นคดิเชิงลกึจากเหตไุปสูผ่ลเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ในเชิงเหตผุล เชิง
เง่ือนไข การจดัล าดบัความส าคญั และเชิงเปรียบเทียบ แตเ่ทคนิคท่ีง่ายคือ 5 W 1H เป็นท่ีนิยมใช้
ค าตอบ What (อะไร) Where(ท่ีไหน) When (เม่ือไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) How(อย่างไร) 
ชดัเจนในแต่ละเร่ือง ท าให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ นิยมใช้เทคนิคค าถามในช่วงต้นหรือช่ วง
เร่ิมต้น การคดิวิเคราะห์ 

นอกจากนี ้(ไพรินทร์ เหมบุตร, 2556) ได้บอกวิธีการและขัน้ตอนในการฝึกคิด
วิเคราะห์ ประกอบด้วย 6 ขัน้ คือ 

1. ศกึษาข้อมลูหรือสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์ 
2. ก าหนดวตัถปุระสงค์ / เปา้หมายของการคดิวิเคราะห์ 
3. แยกแยะแจกแจงรายละเอียดสิ่งของท่ีต้องการวิเคราะห์ 
4. ตรวจสอบโครงสร้างหรือความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบใหญ่และย่อย 
5. น าเสนอข้อมลูการคดิวิเคราะห์ 
6. น าผลมาวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามเปา้หมาย 

Bloom (Bloom, 1961, อ้างถึงใน ประทีป ยอดเกตุ, 2550) ได้จ าแนก
จดุมุ่งหมายของการศกึษาด้านการคิดตอนต้น และได้เรียบเรียงล าดบัพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ง่ายไปสู่
พฤติกรรมท่ีซบัซ้อนมีอยู่ 6 ระดบัขัน้ ดงันี ้ระดบัความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การคิดวิเคราะห์ 
การสงัเคราะห์ และการประเมินค่าจากการศกึษาเทคนิคการสอนทางการคิดวิเคราะห์ สรุปได้ว่า 
เทคนิคในการสอนคิดวิเคราะห์ ครูผู้ สอนจะต้องเข้าใจความคิดแบบวิเคราะห์ จึงน าไปผสาน
เทคนิค ค าถาม “5W 1H”โดยการเปิดโอกาสให้เด็กตัง้ค าถามตามเทคนิคดงักล่าวบอ่ย ๆ จนเป็น
นิสยั เป็นคนชา่งคดิ ชา่งถามชา่งสงสยั แล้วพฤติกรรมวิเคราะห์ก็จะเกิดขึน้กบันกัเรียน เพ่ือน าไปสู่
การค้นหาความจริงในเร่ือง 

ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดของ สุวิทย์ มูลค า (2547)ได้ให้ความหมายของการคิด
วิเคราะห์ว่าการคิดวิเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ 
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ของสิ่งใดสิ่งหนึง่ซึง่อาจจะเป็นวตัถสุิ่งของ เร่ืองราว หรือเหตกุารณ์และหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล
ระหวา่งองค์ประกอบเหลา่นัน้ เพ่ือค้นหา สภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคญัของสิ่งท่ีก าหนดให้ เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งท าให้ผู้ เรียนเกิดการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นทกัษะการ
คดิท่ีสามารถพฒันาให้เกิดกบัผู้ เรียนได้ และให้คงทน  

 

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับภูมิปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความหมายของภูมิปัญญา 
ภูมิปัญญา หรือ Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเช่ือ ท่ีน ามาไปสู่การ

ปฏิบตัิเพ่ือแก้ไขปัญหาของมนุษย์ หรือ ภูมิปัญญา คือ พืน้ความรู้ของปวงชนในสงัคมนัน้ ๆ และ
ปวงชนในสงัคมยอมรับรู้ เช่ือถือ เข้าใจ ร่วมกนั เรียกวา่ ภมูิปัญญา 

ภมูิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทกัษะของคนไทยอนัเกิดจาก
การสัง่สมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พฒันา และถ่ายทอดสืบต่อ
กนัมา เพ่ือใช้แก้ปัญญาและพฒันาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดลุกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสม
กบัยุคสมยั ภูมิปัญญาไทยนีมี้ลกัษณะเป็นองค์รวม มีคณุคา่ทางวฒันธรรมเกิดขึ น้ในวิถีชีวิตไทย 
ซึ่งภูมิปัญญาท้องถ่ินอาจเป็นท่ีมาขององค์ความรู้ท่ีงอกงามขึน้ใหม่ท่ีจะช่วยในการเรียนรู้ การ
แก้ปัญหา การจดัการและการปรับตวัในการด าเนินวิถีชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิ
ปัญญามีความเด่นชดัในหลายด้านเช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม และหตัถกรรม ด้าน
การแพทย์แผนไทย ด้านการจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้าน
ศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และด้านโภชนาการ 
วฒันธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ เอกลกัษณะและภมูิปัญญา 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Folk Wisdom)  
ได้มีผู้ความหมายดงันี  ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2539)หมายถึง ความรู้ท่ีเกิดจาก

ประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศกึษา สงัเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตก
ผลึกมาเป็นองค์ความรู้ท่ีประกอบกันขึน้มาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เร่ือง ความรู้ดงักล่าวไม่ได้
แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ินจัดเป็น
พืน้ฐานขององค์ความรู้สมยัใหมท่ี่จะชว่ยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจดัการ แลการปรับตวัใน
การด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นความรู้ท่ีมีอยู่ทัว่ไปในสงัคม ชมุชนและในการตวั
ของผู้ รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพ่ือศกึษา และน ามาใช้ก็จะเป็นท่ีรู้จกักันเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด 
และพฒันาไปสูค่นรุ่นใหมต่ามยคุตามสมยัได้  
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ศกัดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ (2542) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ องค์
ความรู้ความสามารถของชุมชนท่ีสั่งสมสืบทอดกันมานาน เป็นความจริงแท้ของชุมชนเป็น
ศกัยภาพท่ีจะใช้แก้ปัญหา จดัการปรับตน เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้
อยา่งผาสกุ เป็นแก่นของชมุชนท่ีจรรโลง ความเป็นชาตใิห้อยูร่อดจากทกุข์ภยัพิบตัทิัง้ปวง  

จารุวรรณ ธรรมวตัร (2543) ได้ให้ความหมาย ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ แบบแผน 
การด าเนินชีวิตท่ีมีคณุคา่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบคุคล และสงัคมซึ่งได้สัง่สมและปฏิบตัิ
ตอ่กนัมา ภมูิปัญญาจะเป็นทรัพยากรบคุคล หรือทรัพยากรความรู้ก็ได้ 

จากการศึกษาความหมายและแนวคิดของภูมิปัญญาของชาวบ้านท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้นพอสรุปได้ว่า ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการด าเนินชีวิตอยู่ในพืน้ท่ี
นัน้ ๆ โดยใช้สติปัญญาสัง่สมความรู้อย่างแพร่หลาย ผสมผสานความกลมกลืนระหว่างศาสนา 
สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพ และกระบวนการเหล่านีม้าจนหลายชัว่คนซึ่ง
จะเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของมนษุย์นัน้ เกิดจากการเรียนรู้และสัง่สมประสบการณ์เป็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยอาศยัภูมิปัญญาท่ีมีอยู่มาใช้ในการตัง้ถ่ินฐาน การประกอบอาชีพการปรับตวัและ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต จนเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของธรรมชาตแิละสงัคม 

ภูมิปัญญา ตรงกับศพัท์ภาษาองักฤษว่า Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะความเช่ือ และศกัยภาพในการแก้ปัญหาของมนษุย์ท่ีสืบทอดกนัมาจากอดีตถึงปัจจบุนัอย่าง
ไมข่าดสายและเช่ือมโยงกนัทัง้ระบบทกุสาขา 

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเทคนิคการตัดสินใจ 
ผลิตผลงานของบุคคล อันเกิดจากการสะสมองค์-ความรู้ทุกด้านท่ีผ่านกระบวนการสืบทอด 
พฒันาปรับปรุง และเลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดีสามารถแก้ไขปัญหา และพฒันาวิถีชีวิตของคน
ไทยได้อยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยั 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีชาวบ้านคิดขึน้
ได้เองและน ามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทัง้ทางกว้างและ
ทางลึกท่ีชาวบ้านคิดเอง ท าเอง โดยอาศยัศกัยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถ่ินได้
อยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยัความเหมือนกนัของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ เป็นองค์
ความรู้ และเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและการตดัสินใจ ซึ่งได้สืบทอดและเช่ือมโยงมา
อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนั ความตา่งกนัของภมูิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ ภูมิ
ปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้และความสามารถโดยส่วนรวม เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ ส่วน  ภูมิ
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ปัญญาท้องถ่ินเป็นองค์ความรู้และความสามารถในระดับท้องถ่ินซึ่งมีขอบเขตจ ากัดในแต่ละ
ท้องถ่ิน เชน่ ภาษาไทยเป็นภมูิปัญญาไทย ในขณะท่ีภาษาอีสานเป็นภมูิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

ผู้ ทรงภูมิปัญญาไทย หมายถึง บุคคลผู้ เป็นเจ้าของภูมิปัญญา หรือเป็นผู้ น าภูมิ
ปัญญาตา่งๆ มาใช้ประโยชน์จนประสบความส าเร็จ มีผลงานดีเดน่เป็นท่ียอมรับและได้รับการยก
ยอ่งในฐานะเป็นผู้ เช่ียวชาญ สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดเช่ือมโยงคณุคา่ของภมูิปัญญาในแตล่ะ
สาขานัน้ๆ ให้แพร่หลายไปอยา่งกว้างขวาง 

ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บคุคลผู้ เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และน าภูมิปัญญา
มาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตจนประสบผลส าเร็จสามารถถ่ายทอดเช่ือมโยงคณุคา่ของอดีตกับ
ปัจจบุนัได้อยา่งเหมาะสม 

ความเหมือนกันระหว่างผู้ ทรงภูมิปัญญาไทยกับปราชญ์ชาวบ้านคือ บทบาทและ
ภารกิจในการน าภมูิปัญญาไปใช้แก้ปัญหา และการถ่ายทอดเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ส่วนความแตกต่างกันนัน้ขึน้อยู่กับระดบัภูมิปัญญาท่ีจะน าไปแก้ปัญหาและถ่ายทอด
กล่าวคือ ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยย่อมมีความสามารถหรือภารกิจในการน าภูมิปัญญาระดบัชาติไป
แก้ปัญหา หรือถ่ายทอด หรือผลิตผลงานใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ส่วน
ปราชญ์ชาวบ้านมีความสามารถหรือภารกิจในการน าภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ไปแก้ปัญหาหรือถ่ายทอดในท้องถ่ิน 

อย่างไรก็ตาม ภูมิปัญญาไทย และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ย่อมมีความสัมพันธ์และ
เช่ือมโยงกนั เพราะภูมิปัญญาท้องถ่ินนัน้ถือว่าเป็นฐานหลกัแห่งภูมิปัญญาไทยเปรียบเหมือนฐาน
เจดีย์ 

ลักษณะของภูมิปัญญาไทย 
ลกัษณะของภมูิปัญญาไทย มีดงันี ้

1. ภมูิปัญญาไทยมีลกัษณะเป็นทัง้ความรู้ทกัษะ ความเช่ือ และพฤตกิรรม 
2. ภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและคนกบัสิ่งเหนือธรรมชาต ิ
3. ภมูิปัญญาไทยเป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทกุอย่างในวิถีชีวิตของคน 
4. ภูมิปัญญาไทยเป็นเร่ืองของการแก้ปัญหา การจดัการ การปรับตวั และการ

เรียนรู้เพ่ือความอยูร่อดของบคุคล ชมุชน และสงัคม 
5. ภูมิปัญญาไทยเป็นพืน้ฐานส าคญัในการมองชีวิต เป็นพืน้ฐานความรู้ในเร่ือง

ตา่งๆ 
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6. ภมูิปัญญาไทยมีลกัษณะเฉพาะ หรือมีเอกลกัษณ์ในตวัเอง 
7. ภมูิปัญญาไทยมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือการปรับสมดลุในพฒันาการทางสงัคม 

ภูมิปัญญาไทยมีกระบวนการเกิดท่ีเกิดจากการสืบทอด ถ่ายทอด องค์ความรู้ท่ีมีอยู่
เดมิในชมุชนท้องถ่ินตา่งๆ แล้วพฒันา เลือกสรรและปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านัน้จนเกิดทกัษะและ
ความช านาญ ท่ีสามารถแก้ไขปัญหา และพฒันาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมยั แล้วเกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมและสืบทอดพฒันาตอ่ไปอย่างไม่สิน้สุด เช่น ภาษาไทย แพทย์แผนไทย 
เป็นต้น 

ลักษณะความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทย 
ภมูิปัญญาไทยสามารถสะท้อนออกมาใน 3 ลกัษณะท่ีสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนั คือ 

1. ความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกันระหว่างคนกับโลก สิ่งแวดล้อม สตัว์ พืช และ
ธรรมชาต ิ

2. ความสมัพนัธ์ของคนกบัคนอ่ืนๆ ท่ีอยูร่่วมกนัในสงัคม หรือในชมุชน 
3. ความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิสิ่งเหนือธรรมชาติ ตลอดทัง้สิ่งท่ีไม่

สามารถสมัผสัได้ทัง้หลาย 
ทัง้ 3 ลักษณะนี ้คือ สามมิติของเร่ืองเดียวกัน หมายถึง ชีวิตชุมชนสะท้อนออก

มาถึงภมูิปัญญาในการด าเนินชีวิตอยา่งมีเอกภาพเหมือนสามมมุของรูปสามเหล่ียม ภูมิปัญญาจึง
เป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตของคนไทย ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนโดยแผนภาพ
ดงันี ้

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 ภมูิปัญญาในการด าเนินชีวิตอยา่งมีเอกภาพ 
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จากภาพจะเห็นได้ว่า ลักษณะภูมิปัญญาท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จะแสดงออกมาในลกัษณะภูมิปัญญาในการด าเนินวิถีชีวิตขัน้พืน้ฐานด้าน
ปัจจยัส่ี ซึ่งประกอบด้วย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่มท่ีอยู่อาศยั และยารักษาโรค ตลอดทัง้การประกอบ
อาชีพตา่งๆ เป็นต้น 

ภูมิปัญญาท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่างคนกับคนอ่ืนในสงัคม จะแสดงออกมาใน
ลกัษณะจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศลิปะและนนัทนาการ ภาษาและวรรณกรรม ตลอดทัง้การ
ส่ือสารตา่งๆ เป็น ภมูิปัญญาท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ สิ่งเหนือธรรมชาติ
จะแสดงออกมาในลกัษณะของสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ศาสนา ความเช่ือตา่งๆ เป็นต้น 

ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
1. สร้างความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิแก่คนไทย คนไทยในอดีตมีความสามารถเป็น

ท่ีปรากฏในประวตัิศาสตร์มากมาย และถือได้ว่าเป็นท่ียอมรับของตา่งประเทศเช่น คนไทยมีอกัษร
เป็นของตนเองมาตัง้แตส่มยัสโุขทยั และพฒันาสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนัท่ีมีทัง้ภาษาพดูและภาษา
เขียน วรรณกรรมไทยมีความไพเราะ เป็นท่ียอมรับทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงภูมิ
ปัญญาไทยด้านอาหารท่ีมีรสชาติอร่อยเป็นท่ีถกูใจของทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ และสามารถ
ปอ้งกนัโรคได้ด้วย เชน่ ตะไคร้ ขิง ขา่เป็นต้น ภมูิปัญญาไทยท่ีมีช่ือเสียงยงัมีอีกมากมายไม่สามารถ
ยกมากลา่วได้หมด น่ีเป็นเพียงตวัอยา่งหนึง่เทา่นัน้ 

2. ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้ภูมิปัญญาสร้างชาติให้
เป็นปึกแผ่น มาตัง้แต่สมัยสุโขทยั พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ทรงปกครองประชาชนด้วยความ
เมตตา แบบพอ่ปกครองลกู ผู้ใดประสบความเดือดร้อนสามารถตีระฆงัเพ่ือขอความช่วยเหลือ พระ
นเรศวรมหาราช พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญาของพระองค์เองในการทรงกระท ายุทธหัตถีจนชนะ
ข้าศกึ ท าให้สามารถประกาศอิสรภาพชนะข้าศกึศตัรูได้ 

3. สร้างความสมดลุระหวา่งคนในสงัคมและธรรมชาติได้อย่างยัง่ยืน ภูมิปัญญาไทยมี
ความเดน่ชดัในเร่ืองของการยอมรับนบัถือ และให้ความส าคญัแก่คน สงัคมและธรรมชาติ เช่น ใน
การรักษาป่าไม้ ต้นน า้ล าธาร ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ได้ประยุกต์ให้มีประเพณีการบวชป่า 
เพ่ือให้คนเคารพสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตใิห้อยูคู่ก่บัท้องถ่ิน 

4. ช่วยเปล่ียนแปลงปรับวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยคุสมยั แม้ว่าความรู้
สมยัใหม่ จะหลัง่ไหลเข้ามามากมาย แตภู่มิปัญญาไทย ก็สามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัยุค
สมยั เชน่ การรู้จกัน าเคร่ืองยนต์มาตดิตัง้กบัเรือ ใสใ่บพดั เป็นหางเสือ ท าให้เรือสามารถแล่นได้เร็ว
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ขึน้ เรียกว่า เรือหางยาว การรู้จักท าการเกษตรแบบผสมผสาน สามารถฟื้นฟูธรรมชาติให้อุดม
สมบรูณ์เพ่ือทดแทนสภาพเดมิท่ีถกูท าลายไป 

5. สามารถปรับประยกุต์หลกัธรรมค าสอนทางศาสนาใช้กบัวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
ในสังคมไทยประกอบไปด้วยบุคคลท่ีนับถือศาสนาหลากหลาย เช่นพุทธศาสนา คริสต์ อิสลาม 
เป็นต้น แตโ่ดยสว่นใหญ่คนไทยนบัถือศาสนาพทุธ โดยได้น าหลกัธรรมค าสอนของศาสนา มาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมท าให้คนไทยเป็นผู้ อ่อนน้อมถ่อมตน 
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่มีความอดทน ให้อภยัแก่ผู้ส านกึผิด ใช้ชีวิตอยา่งเรียบง่าย ทัง้หมดนีสื้บเน่ืองมาจาก
หลกัธรรมค าสอนของศาสนาท่ีคนไทยนบัถือ เป็นการใช้ภมูิปัญญาในการประยกุต์น าเอาหลกัธรรม
ค าสอนของศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัตวัอย่างภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอด ความรู้ดัง้เดิมเพ่ือ
การอนรัุกษ์ เชน่ การเคารพแมน่ า้ การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชน ต าบลบางขุนไทร 
อ าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ ป่าชายเลนท่ีทอดยาวไปตามชายฝ่ังอ่าวบางขนุไทร ป่าชายเลน
กว่า 6,000 ไร่ บริเวณภาคกลางหรือก้นอ่าวไทย ผืนป่าและชายฝ่ังทะเลแห่งนีคื้อ “แหล่งผลิต
หอยแครงท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย” และอาจกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หอยแครงตาม
ธรรมชาตแิหลง่สดุท้ายท่ีเหลืออยู่ ชาวบ้านในต าบลบางขนุไทรจะเก็บหอยด้วยมือและกระดานถีบ 
ซึ่งคือตวัแทนเคร่ืองมือหากินของชาวบ้านท่ีสะท้อนถึงความเคารพและเป็นมิตรกบัธรรมชาติ เก็บ
เก่ียวผลผลิตด้วยมือเปล่าไม่ใช้เคร่ืองจกัรใดๆ และรบกวนธรรมชาติให้น้อยท่ีสดุ การเก็บหอยด้วย
มือเปลา่และกระดานถีบ เป็นภูมิปัญญาในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน ส่งผลท าให้
ทรัพยากรธรรมชาตเิหลา่นีอ้ยูคู่ก่บัท้องถ่ินและสงัคมไทย ช่วยให้ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาตไิด้อยา่งยัง่ยืน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตราชเทวี 
1. บางกอกดอลล์ 
งานฝีมือประดิษฐ์ประดอยเป็นเ ร่ืองหนึ่ ง ท่ีคนไทยเราท าไ ด้ ดีไม่แพ้ชาติใด

ศิลปหตัถกรรมท่ีต้องใช้ความละเอียดประณีตสงู อย่างเช่นการประดิษฐ์ตุ๊กตาฝีมือคนไทย ก็เป็น
อีกสิ่งหนึง่ท่ีนานาชาตใิห้การยอมรับอยา่งกว้างขวางโดยเฉพาะตุ๊กตา บางกอกดอลล์ ของคณุหญิง
ทองก้อน จันทวิมล นัน้นับเป็นส่วนท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทย ไม่น้อยเลยทีเดียวตุ๊กตา
บางกอกดอลล์ นบัหม่ืนตวัถูกบรรจงตกแต่งขึน้มาในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตาโขน 
ละครร า ชีวิตชาวไทยในชนบท และชาวเขาเผ่าตา่งๆ รวมถึงการผลิดขึน้ตามวาระพิเศษ หรือตาม



  60 

ความต้องการของผู้สัง่ท า ซึ่งการผลิตแตล่ะขัน้ตามวาระพิเศษ หรือตามความต้องการของผู้สัง่ท า 
ซึ่งการผลิตแต่ละขัน้ตอนล้วนแต่ท าด้วยมือทัง้สิน้ด้วยความสวยงามและคุณค่าความเป็น
เอกลกัษณ์ไทย “ตุ๊กตาบางกอกดอลล์” จึงถกูน าไปเป็นของขวญัส าหรับบคุคลส าคญัระดบัประมขุ
ของประเทศ รวมทัง้แขกบ้านแขกเมืองท่ีมาเยือนเมืองไทยในหลายครัง้หลายครา อีกทัง้ยงัเคยพิชิต
รางวลัชนะเลิศการประกวดตุ๊กตาพืน้เมืองนานาชาติ ครัง้ท่ี 3 ซึ่งจดัขึน้ ณ ประเทศโปแลนด์เม่ือปี 
2521 จึงกล่าวได้ว่า ตุ๊กตาบางกอกดอลล์เป็นท่ีรู้จกัของนานาชาติและนกัสะสมมานานนบัสิบปี
แล้ว นอกจากนี ้ตุ๊ กตาบางกอกดอลล์ ยังถูกน าไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เช่น ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส นครชิคาโก ในสหรัฐอเมริกา และกรุงนิวเดลฮี
ประเทศอินเดีย ส่วนในประเทศไทยเองได้แก่ท่ี พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด พิพิธภัณฑ์โรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัย และวิทยาลัยครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่  
รวมทัง้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และมหาวิทยาลยัสงขลานครินร์ จงัหวดัปัตตานี
ความวิจิตรงดงามของตุ๊กตาบางกอกดอลล์ มิใช่เพียงการสร้างแบบให้มีรูปลกัษณ์ดสูมจริงเท่านัน้ 
แต่ยงัพร่ังพร้อมด้วยเคร่ืองประดบั – เคร่ืองแต่งกายท่ีออกแบบได้อย่างสวยงามลงตวั นบัเป็น
ผลิตผลทางศลิปกรรมทัง้จากชา่งฝีมือท่ีมีความรู้ความช านาญสงู และศิลปินอีกหลายท่านท่ีมีส่วน
ร่วมในการประดิษฐ์ผลงาน อาทิ หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชือ้ ปัทมจินดา) นายเรวตัิ เสนีย์วงศ์ ณ 
อยุธยา นายชิต เหรียญประชา ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และนายประชุม มะนะ ผลงานเป็น
จ านวนนบัหม่ืนๆ ชิน้ท่ีผลิตขึน้ ณ บางกอกดอลล์ แหง่นี ้มีทัง้สว่นท่ีผลิตขึน้เพ่ือการจ าหน่ายและจดั
แสดงซึ่งมีตวัอย่างให้ผู้ เข้าเย่ียมชมได้พบตุ๊กตาไทยในรูปแบบต่างๆ มากมายรวมทัง้ยงัมีมุมของ
ตุ๊กตานานาชาตแิสดงไว้อีกด้วย 

ท่ีตัง้ : 85 ซ.รัชฎภัณฑ์ (หมอเหล็ง) ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2245-3008 แฟ็กซ์. 0-2245-3929 

2. ผ้าไหมบ้านครัว ชุมชนบ้านครัวเหนือ 
ถ้า “จิม ทอมป์สนั” คือต านานการประสบความส าเร็จของคนขายผ้าไหม ชมุชนบ้าน

ครัวเหนือ ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีอยู่เบือ้งหลังความยิ่งใหญ่ของเขาเช่นกันเป็นเวลานานหลายสิบปีท่ี
ชมุชนแหง่นีย้ดึอาชีพทอผ้าไหมกนัทกุครัวเรือน ฝีมือการทอผ้าไหมได้รับการยอมรับจาก จิม ทอมป์
สนั ท่ีเข้ามาเลือกซือ้เพ่ือน าไปจ าหน่ายท่ีร้าน พืน้เพของชาวบ้านในชุมชนบ้านครัวเหนือเป็นชาว
จามท่ีอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
(รัชกาลท่ี 1) โดยมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ริมคลองมหาราชซึ่งเป็นท่ีดินท่ีพระองค์พระราชทานให้และได้
อาสาเข้าร่วมรบขบัไล่ข้าศกึท่ียกทพัมารุกรานกรุงรัตนโกสินทร์ อาชีพดัง้เดิมของชาวจามก็คือการ
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ท าประมงและการทอผ้าไหมพืน้เมืองแตฝี่มือการทอผ้าไหมของชาวบ้านในชมุชนแห่งนีจ้ะมีความ
โดดเด่นมากกว่า และได้สืบทอดมาหลายชัว่คนนบัตัง้แต่ก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 การทอผ้าไหม
ของชมุชนแหง่นีใ้นยคุแรกจะทอเป็นผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ตอ่มาเม่ือ จิม ทอมป์สนั ได้เข้ามาประกอบ
ธุรกิจผ้าไหมสง่ออกไปตา่งประเทศ ก็ได้ช่วยพฒันาปรับปรุงออกแบบลวดลายสีสนัและใช้ฝีมือการ
ทอจากชาวชมุชนเป็นหลกัซึ่งจุดเด่นของผ้าไหมของชุมชนแห่งนีก็้คือเนือ้ผ้าจะมีคณุภาพสูง เส้น
ไหมจะเนือ้แน่นละเอียด สีจะสดสวย ใช้งานคงทนเป็นท่ีถูกอกถูกใจและเป็นท่ีนิยมของชาว
ต่างประเทศเป็นอย่างมาก จนกระทัง่ได้รับการคดัเลือกให้ใช้เป็นเคร่ืองแต่งกายของนกัแสดงใน
ภาพยนตร์ยิ่งใหญ่อย่า “เบนเฮอร์” รวมทัง้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงอย่าง โรเบิร์ด เคเนตี ้ก็ยังให้ความ
สนใจ จงึท าให้อาชีพทอผ้าไหมในสมยันัน้เจริญรุ่งเรืองมาก 

เม่ือปี พ.ศ.2510 เหตกุารณ์การหายตวัของ จิม ทอมป์สนั ท่ีประเทศมาเลเซีย ท าให้
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของชุมชนแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก หลายครอบครัวหันไปประกอบ
อาชีพอ่ืนประกอบกับสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป จึงท าให้ในปัจจุบนันีเ้หลือครัวเรือนอยู่เพียง
จ านวนหนึง่เทา่นัน้ท่ียงัคงยดึอาชีพการทอผ้าไหม เน่ืองจากขัน้ตอนการเตรียมเส้นไหมตัง้แตเ่ร่ิมต้น
จนถึงการทอส าเร็จเป็นผืนผ้าต้องอาศยัความช านาญ ความอดทน และมีขัน้ตอนการด าเนินงานท่ี
ยุง่ยาก 

อย่างไรก็ดีการทอผ้าไหมของชาว ชุมชนบ้านครัวเหนือ ยังคงคุณภาพความงดงาม 
และยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ไว้ได้อย่างตอ่เน่ืองแม้ว่ากาลเวลาจะผ่านมาถึงปัจจบุนั นอกจากนัน้ยงั
ได้มีการปรับปรุงและพฒันาอย่างตอ่เน่ืองไม่ว่าจะเป็นการคิดลายผ้าท่ีสวยงาม และเน้นเร่ืองการ
ใช้สีสนัมากกวา่ท่ีอ่ืน อาทิ ผ้าไหมฟกู ผ้าสายฝน ผ้าลายน า้ ผ้าดิน้ฟูก ลายสายรุ้ง และลายหินอ่อน 
ล้วนแตเ่ป็นเสนห์่ท่ีท าให้งานผ้าไหมทอของชมุชนแหง่นีด้แูปลกตากว่าใคร 

ชุมชนบ้านครัวเหนือ ตัง้อยู่ ท่ี ริมคลองแสนแสบ ซ.เกษมสันต์ 3 เขตราชเทวี 
นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจต านานการผลิตผ้าไหมของชุมชนบ้านครัวเหนือได้ทุกวนัตัง้แต่เวลา 09.00-
21.00 น. โดยติดตอ่ท่ีคณุวรรณี มนทูศัน์ (โทรศพัท์ 0-81246-9089) ซึ่งชมุชนแห่งนีย้งัอนรัุกษ์การ
ทอผ้าไหมไว้คงเดิมไม่เปล่ียนแปลง โดยยงัใช้แรงงานฝีมือทกุขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็นการฟอกสี การ
ย้อมสีจนไปถึงการทอ ซึ่งท่ีน่ียังใช้ระบบการทอด้วยก่ีแบบดงัเดิม และหากถูกใจผ้าไหมผืนใดก็
สามารถเลือกซือ้ได้ด้วย 

3. เรือไทยราชเทวี  
ด าเนินกิจการโดยนายสุรัฐ จิระรัตนวงศ์ ซึ่งประดิษฐ์เรือไทยจ าลองมากว่า 8 ปีเป็น

ร้านท่ีรวบรวมงานหตัถกรรม เรือจ าลองของไทยทุกชนิด ทัง้รูปทรงเล็กและรูปทรงใหญ่ นายสุรัฐ
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ฝึกหดัการประดษิฐ์เรือจ าลองด้วยตนเอง ออกแบบสดัส่วนของเรือจากหนังสือปรับปรุงและพฒันา
จนมีลกัษณะเฉพาะของตน ลกัษณะเด่นของเรือไทยราชเทวีคือ ทุกชิน้ส่วนบรรจงประดิษฐ์ด้วย
ขนาดมาตรฐานท่ีเทา่กนัทกุล า รายละเอียดเหมือนจริง ประเภทของเรือได้แก่ เรือส าเภามหาสมบตั ิ
เรือส าเภาโบราณ เรือส าเภาไทย เรือส าเภายุโรป เรือรบ เรือกระแชง เรือหางแมงป่อง ได้รับการ
รับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ 5 ดาวในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์ของเขตราชเทวี จ าหน่าย
สง่ออกหลายประเทศสินค้าท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุคือเรือส าเภา 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 
ชตุิมาพร อินทร์น้อย (2549) ได้ท าการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โดยการจดักิจกรรมแบบโครงงาน พบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ี
ได้รับการเรียนวิชาศิลปะโดยการจดักินกรรมแบบโครงงานมีความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะ
โดยรวมทัง้ 4 ด้านคือ ด้านความคิดสร้างสรรค์  ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านกระบวนการ ด้าน
ความส าเร็จของผลงาน ดีขึน้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

อลิสณา อนันตะอาด (2556) ได้ท าการวิจัยเร่ืองผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเร่ือง การออกแบบลายผ้าทอตามภูมิปัญญาท้องถ่ินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่ามีผลการเรียนรู้หลงัเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกแผนการจดัการ
เรียนรู้ ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนรู้แบบโครงงานเร่ืองการออกแบบ
ลายผ้าทอตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน กลุ่มสาระศิลปะ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสดุ 

งานวิจัยต่างประเทศ 
คอนเฟอร์ (Confer, 2001, January) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของนกัเรียนใน

การเปล่ียนแปลงวิธีการสอนของครูโดยเน้นนกัเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะได้ท างานร่วมกัน 
โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียน 42 คน ครู 6 คน ผลการศกึษาพบว่า ในระยะแรกครูยงัไม่มีความ
เข้าใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับแนวทางปฏิบตัิหลังจากได้รับการพัฒนาแล้ว พบว่าครูมีความเข้าใจใน
กระบวนการสอนและแนวทางปฏิบตัมิากขึน้ 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. ขัน้ตอนการสร้างและวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. ขัน้ตอนทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. วิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์ดอ

มินิก  
2. กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี 4 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนเซนต์ดอ

มินิก จ านวน 20 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
ใช้วิธีการจบัฉลากโดยใช้วิธีการจบัฉลากจากนกัเรียนทัง้หมด 5 ห้อง มาห้องละ 4 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 
2. แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนเพ่ือวดัทกัษะการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และ

ด้านการคดิวิเคราะห์ในรายวิชาศลิปะเร่ืองผลผลิตแหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี 
3. แบบประเมินความพงึพอใจในการใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 

ขัน้ตอนการสร้างและวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีรายละเอียด

ดงันี ้
1. แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน มีขัน้ตอนการสร้าง

และตรวจสอบคณุภาพดงันี ้
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1.1 ศึกษา เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ การจดักิจกรรมโครงงานและกระบวนการเรียนการสอน 

1.2 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
1.3 วิเคราะห์และเลือกเนือ้หาสาระเพ่ือน ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการสอนแบบโครงงานโดยผู้วิจยัเลือกใช้ประเภท  Less – guided  project 
1.4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
1.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานและแบบ

ประเมินความพงึพอใจเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม
แล้วปรับปรุงแก้ไข 

1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน เสนอต่อ
ผู้ เช่ียวชาญ 

1.7 น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานท่ีปรับปรุง
แล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจยัเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องอีกครัง้ 

2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน ท่ีแก้ไข
ปรับปรุงครัง้สดุท้ายไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียนท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 

2.8 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขต
ราชเทวีท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้จริงกบักลุม่ตวัอยา่ง 

2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ือง ศิลปะผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เพ่ือใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มีขัน้ตอนการสร้าง ดงันี ้

2.1 ด้านการคิดวิเคราะห์ผู้ วิจัยศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 : กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะวิเคราะห์เนือ้หาสาระ ตวัชีว้ดั จดุประสงค์การเรียนรู้ 
สร้างแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนเพ่ือวดัทกัษะการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ น าแบบทดสอบ
เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และเสนอต่อ
ผู้ เช่ียวชาญ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง .66 - 1.00 แสดงว่ามีคา่ความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด น า
แบบทดสอบท่ีปรับปรุงแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจยัเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องอีกครัง้ แล้ว
น าไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียนท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัน าผลการทดลองมาวิเคราะห์
รายข้อเพ่ือหาคณุภาพของแบบทดสอบโดยตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก 
(r) โดยคดัเลือกตามเกณฑ์ให้เหลือ 20 ข้อ และความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบคเูดอร์-ริชาร์ดสนั 
ได้เท่ากับ .72 น ามาปรับปรุงแก้ไข น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว มา
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ตรวจสอบปรับปรุงอีกครัง้หนึ่งแล้วน าแบบทดสอบท่ีสมบูรณ์ ไปใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย
ตอ่ไป 

2.2 ด้านความคดิสร้างสรรค์ผู้วิจยัศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 : กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะวิเคราะห์เนือ้หาสาระ ตวัชีว้ดั จดุประสงค์การเรียนรู้ 
สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพ่ือวัดทักษะการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ตาม
องค์ประกอบทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด (Guilford) และดัดแปลงแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ (Torrance Test of Creative Thinking : TTCT) โดยอาศยั
รูปภาพแบบ ก น าแบบทดสอบเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง
เหมาะสม และเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง .66 - 1.00 แสดงว่ามีคา่ความเท่ียงตรง
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจยัเพ่ือตรวจสอบ
ความถกูต้องอีกครัง้ แล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัน า
ผลการทดลองมา และความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา ได้เท่ากบั .74 น ามา
ปรับปรุงแก้ไข น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว มาตรวจสอบปรับปรุงอีกครัง้
หนึง่แล้วน าแบบทดสอบท่ีสมบรูณ์ ไปใช้ในการเก็บข้อมลูเพื่อการวิจยัตอ่ไป 

3. การสร้างแบบแบบประเมินความพงึพอใจในการใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
3.1 ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการสร้างแบบประเมินเพ่ือประเมินความพึงพอใจใน

การใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
3.2 ก าหนดประเด็นในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้

กระบวนการสอนแบบโครงงาน โดยแบง่เป็น 4 ด้าน รวมทัง้หมด 20 ข้อ  
3.3 น าแบบประเมินความพงึพอใจในการใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานเสนอ

ตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม 
3.4 น าแบบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน

เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบ 
3.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานท่ี

ปรับปรุงแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจยัเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องอีกครัง้ 
3.6 น าแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานท่ี

แก้ไขแล้วไปใช้ในการเก็บข้อมลูเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัเรียนเร่ือง ผลผลิตแห่ง
ภมูิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวีโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นไปตามการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้ วิจยัได้

ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest Posttest Design (ล้วน สาย
ยศและองัคณา สายยศ, 2539)ดงันี ้

1.ท าการประเมินก่อนการทดลอง(Pre-test) โดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวัด
ทกัษะการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาศิลปะเร่ืองผลผลิต
แหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี 

2. ขัน้ตอนด าเนินการทดลอง ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานเร่ือง ผลผลิตแหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี ด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตวัอย่าง
ได้รับการจดัประสบการณ์โดยผา่นใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน  

4.ขัน้หลงัการทดลอง เมือ้สิน้สุดการทดลองด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานเร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี ผู้ วิจัยท าการประเมิน
ความสามารถ หลงัการทดลอง (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือวดัทกัษะการเรียนรู้
ด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาศิลปะเร่ืองผลผลิตแห่งภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในเขตราชเทวี เชน่เดียวกบัการทดลองก่อนการทดลองซึง่เป็นแบบทดสอบชดุเดียวกนั 

5.น าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพ่ือวัดทักษะการ
เรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาศิลปะเร่ืองผลผลิตแห่งภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวีท่ีท าการทดสอบไป มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ การ
วิเคราะห์ข้อมลู ก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช้ Dependent-sample t-test  

 
ตาราง 3 แบบแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest Posttest Design 

 

กลุม่ทดลอง                ทดสอบก่อนเรียน               ทดลอง             ทดสอบหลงัเรียน 

กลุม่ทดลอง                           T1                                                    X                                       T2 

เม่ือ T1 แทน การทดสอบก่อนเรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
X แทน การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
T2 แทน การทดสอบหลงัเรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
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วิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูนัน้ ผู้วิจยัได้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
1.1 คา่เฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

 =  

เม่ือ    คือ  คา่เฉล่ียเลขคณิต 
 คือ  ผลบวกของข้อมลูทกุคา่ 

  คือ  จ านวนข้อมลูทัง้หมด 
 

1.2 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation หรือ S.D. ) 

 
เม่ือ S   คือ  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอยา่ง 

 X      คือ  คา่ของข้อมลูแตล่ะตวัหรือจดุกึ่งกลางชัน้แตล่ะตวั 

   คือ  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
 N คือ จ านวนข้อมลูทัง้หมดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
สถติทิี่ใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

2.1 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือด้านความเท่ียงตรงของเนือ้หา 
(content Validity) โดยใช้สตูร (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538 : 246-250) ดงันี ้

N
RIOC 


 

เม่ือ IOC  คือ  ความสอดคล้องระหวา่งวตัถปุระสงค์กบัแบบทดสอบ 

R   คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
N      คือ จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

ก าหนดระดบัความคดิเห็นไว้ดงันี ้

 
SD S

X X

N

i
i

N
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1
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+1 = สอดคล้อง   ถ้าแน่ใจว่าประเด็นการประเมินสอดคล้องกับนิยามศพัท์
กระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

0 = ไม่แน่ใจ      ถ้าไม่แน่ใจว่าประเด็น การประเมินสอดคล้องกับนิยามศพัท์
กระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

-1 = ไมส่อดคล้อง หรือแน่ใจว่าประเด็น การประเมินไม่สอดคล้องกบันิยามศพัท์
กระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

1.2 การค านวณคา่ความเช่ือมัน่ด้วยการค านวณจากสตูรแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา      
(  - Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) (พิสณ ุฟองศรี, 2554)  

2.2 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือด้านความเช่ือมัน่โดยวิธีของคู
เดอร์ - ริชาร์ดสนั (Kuder – Richardson : KR)การหาความเช่ือมัน่โดยวิธีของคเูดอร์ - ริชาร์ดสนั 
(Kuder – Richardson : KR) โดยวิธีการนีจ้ะแตกตา่งจากวิธีการหาความเช่ือมัน่แบบตา่ง ๆ ท่ี
กล่าวมา จะไม่ได้ใช้การหาค่าสหสัมพันธ์เพ่ือทดสอบความเช่ือมั่น แต่จะใช้วิธีหาความสัมพันธ์
ระหวา่งองค์ประกอบภายใน ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อสอบในฉบบัเดียวกนั และการค านวณหา
คา่ความสมัพนัธ์คะแนนของข้อสอบแตล่ะข้อจะต้องแปลงให้เป็นคะแนน 2 คา่เท่านัน้ ได้แก่ ถ้าถกู
จะได้คา่ 1 และถ้าผิดจะได้คา่ 0 สตูรในการหาความเช่ือมัน่แบบคเูดอร์ – ริชาร์ดสนั  

rt= 


















 2

tns

)X(nX11n
n

 
 

เม่ือ   
rt คือ  สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
n   คือ  จ านวนข้อของแบบทดสอบ   
X   คือ  คา่เฉล่ียของคะแนน 
2
tS   คือ  ความแปรปรวนของคะแนนสอบทัง้ฉบบั 

N   คือ  จ านวนผู้ เรียน 
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2.3 การหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha)  

ของครอนบาค (Cronbach) (มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 2546)ดงัน้ี 





















S

S

t

i

n

n
2

2

1
1

  

เม่ือ           แทน  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
n     แทน  จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

S i

2     แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 

S i

2     แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 
การแปรความหมายของคา่ระดบัความคิดเห็น (บญุชม ศรีสะอาด, 2557) 

คา่เฉล่ีย  4.51 – 5.00    ความหมายวา่   มีการด าเนินการในระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย  3.51 – 4.50    ความหมายวา่   มีการด าเนินการในระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย  2.51 – 3.50   ความหมายวา่   มีการด าเนินการในระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ีย  1.51 – 2.50   ความหมายวา่   มีการด าเนินการในระดบัน้อย 
คา่เฉล่ีย  1.00 – 1.50   ความหมายวา่   มีการด าเนินการในระดบัน้อยท่ีสดุ 

2.4 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้านความยากง่าย เป็น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือแบบทดสอบความถนัดท่ีมุ่งวัดสติปัญญาผู้ เรียน  
ความยากง่ายของข้อสอบมีคา่ไมเ่กิน 1 แตค่า่ท่ียอมรับได้จะอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 ถ้าข้อสอบไม่มี
ค่าเกิน 0.80 แสดงว่าข้อสอบนัน้มีความง่ายมากเกินไปต้องตดัออกหรือปรับปรุงใหม่  แต่ถ้า
ข้อสอบมีคา่ต ่ากว่า 0.2 ถือว่าข้อสอบนัน้มีความยากเกินไปต้องตดัออกหรือปรับปรุงเช่นเดียวกัน 
สตูรในการค านวณหาความยากง่ายมีดงันี ้

 

P  = N
R

 
เม่ือ 
P  คือ  คา่ความยากง่าย 
R  คือ  จ านวนผู้ เรียนท่ีท าข้อนัน้ถกู 
N  คือ  จ านวนผู้ เรียนทัง้หมด 
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สถติทิี่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
ใช้วิธีการทางสถิติแบบ t-test Depedent Sample เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้

ก่อนและหลงัเรียนด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชาศิลปะเร่ืองผลผลิตแห่ง
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวีของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้กระบวนการสอนแบบ
โครงงาน  ค านวณจากสตูรของ(พิสณ ุฟองศรี, 2554) 

การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ีย 2 กลุ่มท่ีมีความสมัพนัธ์กนั(ไม่อิสระ
จากกัน) เช่นในกรณีท่ีท าการศึกษาท่ีมีลักษณะเป็นคู่กัน เช่น ฝาแฝด หรือคนกลุ่มเดียวแต่มีการ
ทดสอบสองครัง้ เชน่ ทดสอบก่อนการทดลองและทดสอบหลงัการทดลอง โดยใช้คา่แจกแจง 

t – test  แบบ Dependent  Samples    ดงันี ้
 

;  df = n-1 

เม่ือ      แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณาใน t – distribution 
    แทน ความแตกตา่งของคะแนนแตล่ะคู ่
    แทน จ านวนคูข่องคะแนนหรือจ านวนนกัเรียน 
แทน ผลรวมทัง้หมดของผลตา่งของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง 

แทน ผลรวมของก าลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการ
ทดลอง 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

การวิจยัเพ่ือศกึษาทกัษะการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะ เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และศกึษาความพึงพอใจในการใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
4 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัโดยการศกึษาตามขบวนการ
และขัน้ตอนต่างๆ จนกระทั่งประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีสร้างขึน้และให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ ได้ดงันี ้ 

1. ผลการวัดทกัษะการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์และด้านความคิดสร้างสรรค์ใน
รายวิชาศิลปะ เร่ืองผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี โดยใช้กระบวนการสอนแบบ
โครงงาน 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในรายวิชา
ศลิปะ เร่ือง ผลผลิตแหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลความหมายการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ วิจัยได้ก าหนด

สญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีใช้แทนความหมายดงันี ้
N แทน จ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง 

 ̅ แทน คะแนนเฉล่ีย 
S.D แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน คา่สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตุฐิาน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศกึษาค้นคว้าผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูและแปรผลการวิจยั ดงันี ้
1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะ เร่ืองผลผลิตแห่งภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในเขตราชเทวี โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
1.1 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนเซนต์
ดอมินิก ผู้ วิจัยได้แสดงเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแล้ว น ามาหาค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกนัโดยใช้ t-test dependent ปรากฏคา่ดงันี ้

ตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ 
เร่ือง ผลผลิตแหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี 

กลุ่มทดลอง N คะแนนรวม  ̅ S.D. 
∑  ∑   t 

ก่อนเรียน 20 127 
(31.75%) 

6.35 1.46 233 2,767 -31.328 

หลังเรียน 20 360 
(90.00%) 

18.00 1.12    

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากตาราง 4 แสดงให้เห็นวา่ทกัษะการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและ

หลงัเรียน เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปี
การศกึษา 2561 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จ านวน 20 คน โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน จาก
การท าแบบทดสอบ พบว่าคะแนนหลงัท าแบบทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยก่อนเรียนมีคะแนนรวม 127 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 31.75 และหลงัเรียน มี
คะแนนรวม 360 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 90.00  

1.2 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้ด้านความคดิสร้างสรรค์ เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนเซนต์
ดอมินิก ผู้ วิจัยได้แสดงเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแล้ว น ามาหาค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกนัโดยใช้ t-test ปรากฏคา่ดงันี ้
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ตาราง 5  แสดงผลการเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้ด้านความคดิสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลงั
เรียนเร่ือง ผลผลิตแหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี 

ความคดิ
สร้างสรรค์ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

∑   ∑    t คะแนน 
รวม  ̅ S.D. 

คะแนน 
รวม  ̅ S.D. 

ความคดิ
ริเร่ิม 

820 
(41.00%) 

4.10 1.17 
1640 

(82.00%) 
8.20 0.83 820 36,200 -15.735 

ความคดิ
คลอ่งแคลว่ 

740 
(37.00%) 

3.70 1.08 
1610 

(80.50%) 
8.05 0.89 870 42700 -12.170 

ความคดิ
ละเอียดลออ 

610 
(30.50%) 

3.05 0.69 
1450 

(72.50%) 
7.25 0.97 840 37200 -18.685 

ความคดิ
ยืดหยุ่น 

850 
(42.50%) 

4.25 0.85 
1720 

(86.00%) 
8.60 0.82 870 41100 -14.863 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตาราง 5 แสดงให้ว่าคะแนนเฉล่ียความคิดสร้างสรรค์ เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนเซนต์
ดอมินิกจ านวน 20 คน โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน  พบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์
จากการท าแบบทดสอบทัง้ 4 ด้าน คือ ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดละเอียดลออ 
และความคดิยืดหยุน่ มีความคดิสร้างสรรค์หลงัเรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานจากการ
ท าแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตัง้ไว้ เม่ือพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในการท าโครงงานแต่ละด้าน พบว่า ด้านท่ีมี
พฒันาการมากท่ีสดุล าดบัท่ี 1 คือ ความคิดยืดหยุ่น ล าดบัท่ี 2 คือ ความคิดริเร่ิม ล าดบัท่ี 3 คือ 
ความคดิคลอ่งแคลว่ และล าดบัท่ี 4 คือ ความคดิละเอียดลออ เม่ือพิจารณารายด้าน ด้านความคิด

ยืดหยุ่นมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( ̅  = 4.25, S.D. = 0.85) และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน ( ̅  = 

8.60, S.D. = 0.82) ด้านความคิดริเร่ิมมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( ̅  = 4.10, S.D. = 1.17) และ

คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน ( ̅  = 8.20, S.D. = 0.83) ด้านความคิดคล่องแคล่วมีคะแนนเฉล่ียก่อน

เรียน ( ̅  = 3.70, S.D. = 1.08) และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน ( ̅  = 8.05, S.D. = 0.89) ด้านด้าน
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ความคิดละเอียดลออ มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( ̅  = 3.05, S.D. = 0.69) และคะแนนเฉล่ียหลงั

เรียน ( ̅  = 7.25, S.D. = 0.97) 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชา

ศิลปะ เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตราชเทวี โดยใช้กระบวนการสอนแบบ
โครงงาน 
 

ตาราง 6 ผลการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

ล าดบั ความพงึพอใจโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน  ̅ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1 ด้านรูปแบบการจดักิจกรรม 4.61 0.50 มากท่ีสดุ 
2 ด้านการได้รับความรู้จากกระบวนการสอนแบบโครงงาน 4.51 0.47 มากท่ีสดุ 
3 ด้านการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 4.59 0.50 มากท่ีสดุ 
4 ด้านจิตส านกึความตระหนกัและเห็นคณุคา่ 4.72 0.50 มากท่ีสดุ 
เฉล่ียรวม 4.61 0.49 มากท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 6 พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าด้านจิตส านึกความตระหนกัและเห็นคณุค่ามีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและด้านการได้รับความรู้จาก
กระบวนการสอนแบบโครงงาน ตามล าดบั 
 

ตาราง 7 ผลการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ในด้านรูปแบบการจดั
กิจกรรม 

ล าดบั ด้านรูปแบบการจดักิจกรรม  ̅ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1 นกัเรียนได้รับความรู้จากการปฏิบตัิจริง 4.60 0.50 มากที่สดุ 
2 นกัเรียนได้ร่วมกนัท างานเป็นกลุม่ 4.90 0.31 มากที่สดุ 
3 นกัเรียนได้ฝึกการท ากิจกรรมอยา่งหลากหลาย 4.55 0.51 มากที่สดุ 
4 นกัเรียนมคีวามกล้าแสดงออกและมีเหตผุลมากขึน้ 4.25 0.72 มาก 
5 นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4.75 0.44 มากที่สดุ 
เฉลีย่รวม 4.61 0.50 มากที่สดุ 

 



  75 

จากตาราง 7 พบวา่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ในรายวิชาศิลปะ เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี ท่ีได้รับการเรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน มีความพึง
พอใจในด้านรูปแบบการจดักิจกรรมโดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉล่ียกบั 4.61 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดบั พบวา่ นกัเรียนได้ร่วมกนัท างานเป็นกลุ่มในระดบัสงูท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 4.90 รองลงมาคือ นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.75 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและมีเหตุผลมากขึน้ มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.25 
 

ตาราง 8 ผลการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ในด้านการได้รับความรู้
จากกระบวนการสอนแบบโครงงาน 

 
ล าดบั ด้านการได้รับความรู้จากกระบวนการสอน 

แบบโครงงาน  ̅ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1 นกัเรียนได้รู้จกัการท างานเป็นทีม 4.85 0.37 มากที่สดุ 
2 นกัเรียนรู้จกัวิธีการคดิและแนวทางแก้ปัญหา 4.35 0.49 มาก 
3 นกัเรียนได้รับความรู้อยา่งหลากหลายจากการท า 

กิจกรรม 
4.40 0.50 มาก 

4 นกัเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 4.35 0.49 มาก 
5 นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิต 

ประจ าวนัได้ 
4.60 0.50 มากที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.51 0.47 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 8 พบวา่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ในรายวิชาศิลปะ เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี ท่ีได้รับการเรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน มีความพึง
พอใจในด้านการได้รับความรู้จากกระบวนการสอนแบบโครงงานโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด มี
คา่เฉล่ียกับ 4.51 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดบั พบว่า นกัเรียนได้รู้จกัการท างาน
เป็นทีมในระดับสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85 รองลงมาคือ นักเรียนสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ นกัเรียน
รู้จกัวิธีการคดิและแนวทางแก้ปัญหา และนกัเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 4.35 เทา่กนั 
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ตาราง 9 ผลการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ในด้านการส่งเสริม
คณุธรรม จริยธรรม 

 

ล าดับ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1 นักเรียนรู้จักช่วยเหลือและเอ้ืออาทร 4.45 0.69 มาก 
2 นักเรียนมีความรัก สามัคคีกันมากขึ้น 4.40 0.50 มาก 
3 นักเรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.85 0.37 มากที่สุด 
4 นักเรียนเป็นผู้มีน้าใจนักกีฬาและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 4.75 0.44 มากที่สุด 
5 นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 4.50 0.51 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.59 0.50 มากที่สุด 

 
จากตาราง 9 พบวา่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ในรายวิชาศิลปะ เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี ท่ีได้รับการเรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน มีความพึง
พอใจในด้านการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม โดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.59 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดบั พบวา่ นกัเรียนรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนในระดบัสงู
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85 รองลงมาคือ นักเรียนเป็นผู้ มีน้าใจนักกีฬาและเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ นกัเรียนมีความรัก สามัคคีกันมากขึน้ มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.40  
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ตาราง 10 ผลการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ในด้านจิตสานกึความ
ตระหนกัและเห็นคณุคา่ 

 

ล าดับ ด้านจิตส านึกความตระหนักและเห็นคุณค่า  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1 นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

4.90 0.31 มากที่สุด 

2 นักเรียนรู้สึกหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 4.85 0.37 มากที่สุด 
3 นักเรียนเล็งเห็นถึงปัญหา คิดค้นหาแนวทางการแก้ไข 4.40 0.94 มาก 
4 นักเรียนช่วยกันน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้คง

อยู่ 
4.60 0.50 มากที่สุด 

5 นักเรียนอยากอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 4.85 0.37 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.72 0.50 มากที่สุด 

 
จากตาราง 10 พบว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ในรายวิชาศิลปะ เร่ือง ผลผลิตแห่ง

ภมูิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี ท่ีได้รับการเรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน มีความพึง
พอใจในด้านจิตสานึกความตระหนกัและเห็นคณุคา่โดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียกบั 4.72 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดบั พบว่า นกัเรียนตระหนกัและเห็นความส าคญัของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในระดบัสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.90 รองลงมาคือ นักเรียนรู้สึกหวงแหนภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของตนเอง และนกัเรียนอยากอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.85 เท่ากัน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ นกัเรียนเล็งเห็นถึงปัญหา คิดค้นหาแนว
ทางการแก้ไข มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.40  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะ เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และศกึษาความพึงพอใจในการใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ซึ่งผู้ วิจยัได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า
ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนในรายวิชาศิลปะเร่ืองผลผลิต

แหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ินของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในการใช้กระบวนการสอน

แบบโครงงาน 

ความส าคัญของงานวิจัย 
1. นกัเรียนสามารถพฒันาทกัษะการทกัษะการเรียนรู้ของตนด้านการคิดวิเคราะห์ การ

คดิสร้างสรรค์ 
2. เป็นแนวทางส าหรับผู้สอน โรงเรียนและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาสามารถ

น าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานเพ่ือน าไปพฒันาการเรียนการ
สอนได้ 

ขอบเขตเนือ้หา 
ประชาการท่ีใช้ในการวิจยั 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน

เซนต์ดอมินิก  
1.2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน

เซนต์ดอมินิก จ านวน 20 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใช้วิธีการจบัฉลากโดยใช้วิธีการจบัฉลากจากนกัเรียนทัง้หมด 5 ห้อง มาห้องละ 4 
คน 
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ตวัแปรท่ีศกึษา 
1. ตวัแปรต้น ได้แก่ กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ทกัษะการเรียนรู้ศลิปะ,ความพึงพอใจในการเรียนวิชาศิลปะโดย

ใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตราช

เทวี ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 
2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพ่ือวดัทกัษะการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ด้าน

และความคดิสร้างสรรค์ในรายวิชาศลิปะเร่ืองผลผลิตแหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี 
3. แบบประเมินความพงึพอใจในการใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลูจากการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง ผลผลิตแห่ง

ภูมิปัญญาท้องถ่ินของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 คือ การหาค่าเฉล่ีย ( ̅ ) การหาคา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครัง้นีส้รุปประเด็นส าคญัจากการศึกษาผลการศึกษาทักษะการเรียนรู้ใน

รายวิชาศลิปะ เร่ือง ผลผลิตแหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และศกึษาความพึงพอใจในการใช้กระบวนการ
สอนแบบโครงงาน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ปรากฏผลดงันี ้

1. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนในรายวิชาศิลปะเร่ือง
ผลผลิตแหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเวทีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยใช้กระบวนการ
สอนแบบโครงงาน จากนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 20  คน พบว่าจากการท าแบบทดสอบทกัษะ
การเรียนรู้หลงัเรียนมีคะแนนสงูกวา่การท าแบบทดสอบทกัษะการเรียนรู้ก่อนเรียน มีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

2. ผลการศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 รายวิชาศิลปะเร่ือง
ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเวทีโดยการใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน พบว่า 
นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านจิตส านึกความ
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ตระหนกัและเห็นคณุคา่มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมาคือด้านรูปแบบการจดักิจกรรม ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและด้านการได้รับความรู้จากกระบวนการสอนแบบโครงงาน 
ตามล าดบั 

อภปิรายผล 
การวิจยัการศกึษาเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนในรายวิชาศิลปะ เร่ือง 

ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4  โดยใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ผู้ วิจัยอภิปรายผลของ
งานวิจยัไว้ดงันี ้

1. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนในรายวิชาศิลปะเร่ือง
ผลผลิตแหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเวทีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยใช้กระบวนการ
สอนแบบโครงงาน จากนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 20 คน พบวา่ 

1.1 ทกัษะการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดย
ใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน มีคะแนนหลงัเรียน สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ การใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานนัน้นักเรียน
สามารถพิจารณาสิ่งต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา จากการท่ีได้ลงพืน้ท่ีแหล่งการ
เรียนรู้ ซึ่งนกัเรียนได้ศกึษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง (สวุิทย์ มลูค า, 2547)ให้ความหมายของการ
คดิวิเคราะห์วา่การคดิวิเคราะห์ หมายถึงความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบตา่ง ๆ 
ของสิ่งใดสิ่งหนึง่ซึง่อาจจะเป็นวตัถสุิ่งของ เร่ืองราว หรือเหตกุารณ์และหาความสมัพนัธ์เชิงเหตผุล
ระหวา่งองค์ประกอบเหลา่นัน้ เพ่ือค้นหา สภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคญัของสิ่งท่ีก าหนดให้ เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ คือ การคิดจ าแนก รวบรวมเป็นหมวดหมู่ และจับ
ประเด็นต่างๆ เช่ือมโยงความสัมพันธ์ ดังนัน้ การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดท่ีสามารถ
พฒันาให้เกิดกบัผู้ เรียนได้ และให้คงทน เพ่ือให้นกัเรียนสามารถคิดได้ด้วยตวัเอง เกิดความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ท่ีดีต้องเป็นเร่ืองของการรู้จกั เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนคิดเป็น เรียนรู้
เป็น สามารถจ าแนก ให้เหตผุล จบัประเด็นเช่ือมโยงความสมัพนัธ์จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
นกัเรียนได้ศกึษา 

1.2 ทักษะการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
หลงัจากเรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว้ E. Paul Torrance (1962) ได้ให้ความหมายของ
ความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นความสามารถของบุคคลในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลหรือสิ่ง
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แปลกใหม่ ท่ีไม่รู้จกัมาก่อน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี ้อาจจะเกิดจากการรวบรวมเอาความรู้ตา่งๆ ท่ีได้
จากประสบการณ์แล้วรวบรวมความคิดเป็นสมมติฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานและรายงาน
ผลท่ีได้รับจากการค้นพบซึง่ประกอบไปด้วย 

1.2.1 ความคิดริเร่ิม ในกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานนกัเรียนท่ีเรียนด้วย
กระบวนการนีจ้ะมีแรงจงูใจในการแก้ไขปัญหาสงู เช่ือมโยงความรู้กับโลกความเป็นจริง  รู้จกัการ
แก้ไขปัญหาท่ีไมเ่คยเจอ นกัเรียนจะเกิดกระบวนการคดิค้นอยูต่ลอดเวลา ซึ่งการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานจะมีการแลกเปล่ียนความคิดกนัภายในกลุ่มเพ่ือน และครูผู้สอน ส่งผลให้นกัเรียนมีการ
น าความรู้เดมิมาคดิดดัแปลงประยกุต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึน้ ความคิดท่ีแปลกใหม่นัน้เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม เกิดการพัฒนารูปแบบผลผลิตภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเองเพ่ือเป็นแนว
ทางการตอ่ยอดให้ภมูิปัญญาท้องถ่ินตอบโจทย์ชีวิตของคนในปัจจบุนัมากขึน้ 

1.2.2 ความคิดคล่องแคล่ว การท างานในปัจจบุนัส่วนใหญ่ต้องท างานท่ีแข่ง
กับเวลาแต่ผลงานต้องมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน กิจกรรมในกระบวนการสอนแบบโครงงาน
นกัเรียนจะต้องปฏิบตัิงานเป็นกลุ่มได้ใช้โดยเวลาในการท างานอย่างเหมาะสม มีการวางแผนใน
การท างานและเกิดความคิดอย่างเป็นระบบ นักเรียนมีการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วหรือแม้กระทัง้การคิดค้นหาค าตอบจากปัญหาในการท าโครงงานในการลงพืน้ท่ีแหล่ง
ภมูิปัญญาท้องถ่ินของตนเอง 

1.2.3 ความคดิยืดหยุน่ กระบวนการสอนแบบโครงงานถกูสร้างขึน้จากความ
ต้องการของผู้ เรียนท่ีต้องการขยายแหล่งเรียนรู้ของตนให้กว้างขวางขึน้ ซึ่งการเรียนรู้ในลกัษณะ
ดงักลา่วจะชว่ยสง่เสริมการท างานร่วมกนัและน าความรู้ท่ีแตล่ะคนมีอยู่มารวมกนั ในกระบวนการ
สอนแบบโครงงานจะฝึกนกัเรียนเกิดการคิดค้นหาค าตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง ยิ่ง
นักเรียนมีความคิดท่ีหลายหลายมากเท่าไหร่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน
กว้างขวางมากยิ่งขึน้   

1.2.4 ความคิดละเอียดลออ ในการลงพืน้ท่ีแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินนักเรียนรู้จักการฝึกสังเกต ส่วนประกอบ ประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิต ท าให้
นกัเรียนน าความรู้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการศกึษาเกิดการเช่ือมโยงและรวมรวบข้อมลูจนเกิด
เป็นความคิดท่ีแปลกใหม่ได้ ส่งผลให้นกัเรียนน ารายละเอียดขยายความคิดหลกัให้ได้ความหมาย
สมบรูณ์ยิ่งขึน้ ความคดิละเอียดลออเป็นคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างผลงานท่ีมีความ
แปลกใหมใ่ห้ส าเร็จ 
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แสดงว่า ก่อนเรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน ส่งผลให้นักเรียนมี
ทกัษะการเรียนรู้ทัง้ด้านการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน 
เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี แต่เม่ือได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงาน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในเขตราชเทวีดีขึน้ จึงสามารถน าความรู้มาท าแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนนมากกว่า
ก่อนเรียน ฉะนัน้การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน ท าให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจใน เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทัง้นีเ้กิดจากเหตุผลดังต่อไปนี ้ในกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน
ประกอบไปด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ความรู้เบือ้งต้นภูมิปัญญาท้องถ่ิน พบว่า นกัเรียน
ได้มีการศกึษาค้นคว้าร่วมกนัจากใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง รูปแบบขัน้ตอนการท าโครงงานและใบความรู้
ท่ี 2 เร่ือง แหล่งความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี มีการพดูคยุแลกเปล่ียนความรู้กนัภายใน
กลุ่มของตนเอง ซึ่งพบว่ามีนักเรียนบางคนอาศยับริเวณใกล้เคียงกับแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินจงึมีความรู้จากคนท้องถ่ินและจากการประสบการณ์ท่ีได้เห็นกระบวนการ การผลิต ประวตัิ
ความเป็นมา ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้นัน้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายความหมาย 
วิเคราะห์ อภิปรายท่ีมาและความส าคัญของภูมิปัญญาของภูมิปัญญาท้องถ่ินซึ่งเป็นไปตาม
จดุประสงค์การจดัการเรียนรู้  ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ศกึษาแหล่งภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
เขตราชเทวี นกัเรียนได้มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเช่น หนงัสือ 
อินเทอร์เน็ต รายการโทรทศัน์ เป็นต้น รวมถึงได้น าความรู้จากใบงานท่ี 1 เร่ืองรูปแบบขัน้ตอนการ
ท าโครงงานมาเป็นความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการแบ่งหน้าท่ีกันรับผิดชอบมีการวางแผนการ
ท างานอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามขัน้ตอนของกระบวนการท าโครงงาน พบว่านกัเรียนสามารถ
บอกและอธิบายความเป็นมาของภูมิปัญญาในท้องถ่ินของตนได้นกัเรียนได้ทดลองฝึกการสร้าง
งานภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเองซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เกิด
ผลงานท่ีแปลกใหม่ นกัเรียนสามารถร่วมกนัศกึษาวางแผนในการท างานในการลงพืน้ท่ีเพ่ือศกึษา
แหล่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง คณุค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ินหลงัจากท่ี
นกัเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้าแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พบว่าสามารถวิเคราะห์และบอก
ปัญหา ตระหนกัและเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีนกัเรียนสนใจ นักเรียนรู้จกัแก้ไข
ปัญหาต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม น าเอาความคิดสร้างสรรค์ในแนวทางใหม่ให้เท่าทันและ
เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสงัคมในปัจจุบนั เพ่ือคงคณุค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมถึง
การน าเสนอผลงาน ท าให้นกัเรียนเกิดความมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ค้นคว้าสืบค้น



  83 

ข้อมูลของแหล่งภูมิปัญญาท้องถ่ินและปฏิบัติงานเป็นกลุ่มได้ใช้โดยเวลาในการท างานอย่าง
เหมาะสม มีความสอดคล้องกับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษท่ี 21 นี ้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการ
ปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 
ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) (วิจารณ์ พานิช, 2555)ได้กล่าวถึงทกัษะเพ่ือการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้สาระวิชาก็มีความส าคญั แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมี
ชีวิตในโลกยคุศตวรรษท่ี 21 ปัจจบุนัการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็น
การเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้
นกัเรียนแตล่ะคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ ตอ่ยอดไปจนถึงเป็น
ชิน้งานเกิดการแสดงออกทางความคิด มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างกันได้น าข้อบกพร่อง
และข้อเสนอแนะจากครูผู้สอนเพ่ือน าไปปรับปรุง พฒันาผลงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ผู้วิจยัจึง
เลือกใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบตัิตามความสนใจของ
นกัเรียนเอง เพ่ือค้นพบสิ่งใหม่หรือความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยข้อค้นพบ
ใหม่นัน้นักเรียนและครูไม่เคยทราบหรือมีประสบการณ์มาก่อน โดยมีครูหรือผู้ เช่ียวชาญเป็นท่ี
ปรึกษา นกัเรียนท่ีเรียนด้วยกระบวนการนีจ้ะมีแรงจงูใจในการแก้ไขปัญหาสงู เช่ือมโยงความรู้กับ
โลกความเป็นจริง นกัเรียนจะเป็นผู้ เลือกวิธีการค้นหาค าตอบ ก าหนดแหล่งข้อมลู จากนัน้จะลงมือ
ปฏิบตัิและค้นคว้าด้วยตนเอง นกัเรียนจะสามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา 
สรุปข้อค้นพบ และสร้างความรู้ใหม่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกนั และสามารถน าไปใช้ในชีวิต
จริงได้ (Bender, 2012; Moursund, 2009; ปรียา บญุญสิริ, 2553; พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ และคนอ่ืน 
ๆ, 2553; ลดัดา ภู่เกียรติ, 2552; วฒันา มคัคสมนั, 2554) นกัเรียนรู้จกัการท างานร่วมกนั มีการ
ท างานอย่างเป็นระบบมากขึน้  หลงัการเรียนการสอนนกัเรียนมีทกัษะการเรียนรู้ท่ีดีขึน้ทัง้ในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และด้านการคิดวิเคราะห์ ฉะนัน้ การใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน เร่ือง 
ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4 จากเหตุผล
ดงักลา่วข้างต้นสง่ผลให้ทกัษะการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสงู
กว่าก่อนเรียนซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชุติมาพร อินทร์น้อย (2549) ได้ท าการศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศลิปศกึษาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โดยการจดักิจกรรมแบบ
โครงงาน พบวา่ นกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับการเรียนวิชาศิลปะโดยการจดักิจกรรมแบบโครงงานมี
ความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะโดยรวมทัง้ 4 ด้านคือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านวัสดุ
อปุกรณ์ ด้านกระบวนการ ด้านความส าเร็จของผลงาน ดีขึน้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
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กว่าก่อนเรียนและอลิสณา อนนัตะอาด (2556)ได้ท าการวิจัยเร่ืองผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานเร่ือง การออกแบบลายผ้าทอตามภูมิปัญญาท้องถ่ินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่ามีผลการเรียนรู้หลังเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกแผนการจัดการ
เรียนรู้ ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนรู้แบบโครงงานเร่ืองการออกแบบ
ลายผ้าทอตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน กลุ่มสาระศิลปะ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสดุ 

2. ผลการศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 รายวิชาศิลปะเร่ือง
ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเวทีโดยการใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการจัด
กระบวนการสอนแบบโครงงาน นักเรียนได้ฝึกให้รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม ช่วยกันเสนอแนะ
ความคิดเห็น ช่วยกันค้นคว้าข้อมูล รู้และเข้าใจเนือ้หาในบทเรียนมากขึน้ สนุกกับการเรียนรู้จาก
แหล่งภูมิปัญญาท้องถ่ินของตน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดจน
นกัเรียนได้ตระหนกัและเห็นคณุคา่ของภูมิปัญญาในท้องถ่ินตนเอง คิดค้นท่ีจะพฒันา เผยแพร่ให้
ภมูิปัญญาในท้องถ่ินของตนได้คงอยูสื่บไป 

2.1 ด้านรูปแบบกิจกรรม นกัเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจจากการลงส ารวจ เก็บ
ข้อมูลจากแหล่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตราเทวี นักเรียนได้ร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม มีการฝึกท า
กิจกรรมท่ีมีความหลากหลายจากการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ซึ่งในการจดักระบวนการสอนแบบ
โครงงานนกัเรียนจะมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมในชัน้เรียนมากขึน้  ท าให้นกัเรียนให้ความสนใจ
กบัเนือ้ในบทเรียนมาก รู้สึกต่ืนเต้นในการค้นคว้าความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา กล้าท่ีจะออกความ
คดิเห็น บางครัง้ครูอาจจะต้องมีการเสริมแรงให้นกัเรียนให้นกัเรียนมีความมัน่ใจในการแสดงความ
คดิเห็นมากขึน้ 

2.2 ด้านการได้รับความรู้จากกระบวนการสอนแบบโครงงาน นกัเรียนรู้จกัการ
ท างานเป็นทีร่วมกับผู้ อ่ืนเกิดความรู้ท่ีมีความหลายหลายเกิดการจ าแนก แจกแจงและแยกแยะ
ข้อเท็จจริงขององค์ความรู้เร่ืองผลผลิตแหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ นักเรียนรู้จักวิธีการคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้รับความรู้ท่ีมีความ
หลากหลายจากการท ากิจกรรม สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

2.3 ด้านการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม จากกระบวนการสอนแบบโครงงานซึ่ง
เป็นวิธีการการสอนท่ีนกัเรียนจะช่วยกันคิดและลงมือท าส่งผลท าให้นกัเรียนมีความพึงพอใจใน
ด้านการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม นกัเรียนรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เป็นผู้ มีน า้ใจนกักีฬา 
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มีความเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกันทัง้ในกลุ่มและนอกกลุ่มของตนเอง มีระเบียบวินัย ความ
รับผดิชอบ ในสว่นของการรู้จกัชว่ยเหลือเอือ้อาทร ความรักความสามคัคีท่ี ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการ
ท างานร่วมกบัเพ่ือนท่ีไมเ่คยท างานร่วมกนั จงึท าให้บางครัง้นกัเรียนมีความเห็นท่ีไมต่รงกนับ้าง แต่
ก็ได้เล็งเห็นวา่นกัเรียนพยายามปรึกษากนัโดยใช้เหตผุลมากขึน้ 

2.4 ด้านจิตส านึกความตระหนกัและเห็นคณุคา่ ด้านนีเ้ป็นจดุประสงค์ส าคญัใน
เร่ืองของการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน เม่ือนกัเรียนได้เรียนรู้และได้ลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บข้อมลูแหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของตน ได้รู้ประวัติความเป็นมาส่งผลให้นักเรียนรู้จักความตระหนัก เห็น
ความส าคญัของภมูิปัญญาในท้องถ่ินของตนเอง มีความหวงแหน ซึ่งส่งผลให้เกิดความอยากท่ีจะ
อนรัุกษ์ภูมิปัญญาในท้องถ่ินตนเอง นกัเรียนได้เล็งเห็นปัญหาและร่วมกนัคิดค้นแนวทางการแก้ไข
บางแนวคิดอาจแก้ไขปัญหาการอนรัุกษ์ภูมิปัญญาไทยได้ยงัไม่ตรงจดุมากนกั ซึ่งในกระบวนการ
สอนแบบโครงงานนัน้ครูผู้สอนจะคอยให้ค าปรึกษา เพ่ือนในกลุ่มจะต้องช่วยกันเสนอแนวทางให้
เพ่ือให้เห็นถึงปัญหาท่ีส าคญัๆท าให้เกิดกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึน้รู้จัก
วิธีการน าภูมิปัญญาในท้องถ่ินมาเผยแพร่ให้ผู้ อ่ืนเห็นถึงความส าคญัและคณุค่าของผลงานให้คง
อยูสื่บไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
1. ครูผู้สอนควรมีการพฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความสนใจ

และเกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึน้ 
2. ครูผู้สอนต้องให้นกัเรียนเล็งเห็นความส าคญัของเนือ้หาในบทเรียน ประโยชน์ของ

สิ่งท่ีเรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเกิดการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของตนเอง 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรน ากระบวนการสอนแบบโครงงานไปทดลองสอนกบันกัเรียนทกุชว่งชัน้ 
2. ควรใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานกบักลุม่ผู้ เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
3. ควรน าเอารูปแบบการวิจยัประเภทอ่ืนมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ข 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนเพ่ือวดัทกัษะการเรียนรู้ 
1.1 ตารางแสดงค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบการเรียนรู้ด้านการคิด

วิเคราะห์ 
1.2 ตารางแสดงคา่ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบการเรียนรู้ด้านความคิด

สร้างสรรค ์
2. ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้กระบวนการสอน

แบบโครงงาน 
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1.1 ตารางแสดงค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบการเรียนรู้ด้านการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในเขตราชเทวีโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
 

ข้อที่ 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. -1 +1 +1 0.33 ปรับปรุง 
3. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. +1 +1 0 0.66 ใช้ได้ 
6. -1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9. 0 +1 +1 0.66 ใช้ได้ 
10. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
11. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12. 0 +1 +1 0.66 ใช้ได้ 
13. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
15. +1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 
16. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
17. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
18. +1 +1 0 0.66 ใช้ได้ 
19. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
20. 0 +1 +1 0.66 ใช้ได้ 

 



  99 

ข้อที่ 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 
IOC 

สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

21. +1 +1 0 0.66 ใช้ได้ 
22. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
23. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
24. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
25. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
26. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
27. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
28. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
29. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
30. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
31. +1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 
32. +1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 
33. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
34. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
35. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
36. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
37. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
38. +1 +1 0 0.66 ใช้ได้ 
39. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
40. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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1.2 ตารางแสดงค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบการเรียนรู้ด้านความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในเขตราชเทวีโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 
วัตถุประสงค์ 

 
แบบทดสอบ 

ความคดิเห็น  
 

ค่า 
IOC 

 
 

สรุป 
ผล 

 
คนที่ 

1 

 
คนที่  
   2 

 
คนที่ 

3 

เพื่อวดัทกัษะ
ความคิดริเร่ิม 
 

 แบบทดสอบชดุที ่ 1 เปลีย่นรูปร่างให้
กลายเป็น....? 10 ข้อ 5 นาที (ทดสอบความคิด
ริเร่ิม) 

+1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 

เพื่อวดัทกัษะ 
ความคิด
คลอ่งแคลว่ 
 

แบบทดสอบชดุที ่2 ตอ่จากเดมิ จ านวน 10 ข้อ 
3 นาท ี(ทดสอบความคิดคลอ่งแคลว่) 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

เพื่อวดัทกัษะ 
ความคิด
ละเอียดลออ 
 

แบบทดสอบท่ี 3 แตง่แต้มสสีนั จ านวน 1 ข้อ  
ใช้เวลา 20 นาที (ทดสอบความคดิ
ละเอียดลออ)  

0 +1 +1 0.66 ใช้ได้ 

เพื่อวดัทกัษะ 
ความคิด
ยืดหยุน่ 
 

แบบทดสอบท่ี 4 วงรีวงใหม ่จ านวน 10 ข้อ ใช้
เวลา 5 นาที (ทดสอบความคิดยดืหยุน่) 

+1 0 +1 0.66 ใช้ได้ 
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2. ตารางแสดงค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตราชเทวี 

โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
 

ข้อ
ที่ 

รายการประเมิน 

ความคดิเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 
1. 

ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม 
นกัเรียนได้รับความรู้จากการปฏิบตัิจริง 

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
0.33 

 
ปรับปรุง 

2. นกัเรียนได้ร่วมกนัท างานเป็นกลุม่ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. นกัเรียนได้ฝึกการท ากิจกรรมอยา่งหลากหลาย +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. 
นกัเรียนมคีวามกล้าแสดงออกและมีเหตผุลมาก
ขึน้ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. 
นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 
6. 

ด้านการได้รับความรู้จากกระบวนการสอน
แบบโครงงาน 
นกัเรียนได้รู้จกัการท างานเป็นทีม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

7. นกัเรียนรู้จกัวิธีการคดิและแนวทางแก้ปัญหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8. 
นกัเรียนได้รับความรู้อยา่งหลากหลายจากการ
ท ากิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9. นกัเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10. 
นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที่ 

รายการประเมิน 

ความคดิเห็น 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่3 

11. 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
นกัเรียนรู้จกัช่วยเหลอืและเอือ้อาทร 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

12. นกัเรียนได้ร่วมกนัท างานเป็นกลุม่ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13. นกัเรียนได้ฝึกการท ากิจกรรมอยา่งหลากหลาย +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

14. 
นกัเรียนมคีวามกล้าแสดงออกและมีเหตผุลมาก
ขึน้ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

15. 
นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

16. 
ด้านจติส านึกความตระหนักและเห็นคุณค่า 
นกัเรียนตระหนกัและเห็นความส าคญัของภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

17. 
นกัเรียนรู้สกึหวงแหนภมูิปัญญาท้องถ่ินของ
ตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

18. 
นกัเรียนเลง็เห็นถงึปัญหา คดิค้นหาแนวทางการ
แก้ไข 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

19. 
นกัเรียนชว่ยกนัน าภมูิปัญญาท้องถ่ินมาเผยแพร่
ให้คงอยู ่

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

20. 
นกัเรียนอยากอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่
สบืไป 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 

ข้อมลู คะแนน 

คะแนนทกัษะการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนโดยการใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
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ผลคะแนนทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้

กระบวนการสอนแบบโครงงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักเรียนคน

ที่ 

ผลคะแนนทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้านการคิดวเิคราะห์ 
ก่อนเรียน หลังเรียน ผลความต่าง 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ D1 D2 
1 7 35.00 18 90.00 11 121 
2 5 25.00 18 90.00 13 169 
3 4 20.00 17 85.00 13 169 
4 6 30.00 16 80.00 10 100 
5 7 35.00 18 90.00 11 121 
6 4 20.00 18 90.00 14 196 
7 6 30.00 17 85.00 11 121 
8 6 30.00 16 80.00 10 100 
9 7 35.00 19 95.00 12 144 
10 6 30.00 18 90.00 12 144 
11 6 30.00 20 100.00 14 196 
12 7 35.00 17 85.00 10 100 

13 6 30.00 18 90.00 12 144 
14 6 30.00 19 95.00 13 169 
15 8 40.00 20 100.00 12 144 
16 7 35.00 19 95.00 12 144 
17 4 20.00 18 90.00 14 196 
18 8 40.00 17 85.00 9 81 
19 7 35.00 19 95.00 12 144 

20 10 50.00 18 90.00 8 64 
รวมคะแนน 127 635 360 1800.00 233.00 2767.00 
เฉลีย่ 6.35 31.75 18.00 90.00   
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ผลการทดสอบทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้านการความคิดสร้างสรรค์(คิดริเร่ิม)  

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 

 
 

นักเรียน
คนที่ 

ผลการทดสอบทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนด้านการความคดิสร้างสรรค์
(คิดริเร่ิม) 

ก่อนเรียน หลังเรียน ผลความต่าง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ D1 D2 

1 4 40.00 7 70.00 30 900 
2 5 50.00 8 80.00 30 900 
3 4 40.00 8 80.00 40 1600 
4 5 50.00 9 90.00 40 1600 
5 4 40.00 7 70.00 30 900 
6 3 30.00 7 70.00 40 1600 
7 4 40.00 8 80.00 40 1600 
8 1 10.00 8 80.00 70 4900 
9 4 40.00 9 90.00 50 2500 
10 4 40.00 8 80.00 40 1600 
11 3 30.00 9 90.00 60 3600 
12 5 50.00 9 90.00 40 1600 
13 7 70.00 10 100.00 30 900 
14 4 40.00 8 80.00 40 1600 
15 5 50.00 7 70.00 20 400 
16 3 30.00 8 80.00 50 2500 
17 4 40.00 8 80.00 40 1600 

18 4 40.00 9 90.00 50 2500 
19 5 50.00 8 80.00 30 900 
20 4 40.00 9 90.00 50 2500 

รวมคะแนน 82 820 164 1640 820 36200 

เฉลีย่ 4.10 41.00 8.20 82.00 
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ผลการทดสอบทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้านการความคิดสร้างสรรค์ 

(คิดคล่องแคล่ว) ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เร่ือง ผลผลิตแห่ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
 

นักเรียน
คนที่ 

ผลการทดสอบทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนด้านความคิดสร้างสรรค์ 
(คิดคล่องแคล่ว) 

ก่อนเรียน หลังเรียน ผลความต่าง 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ D1 D2 
1 3 30.00 8 80.00 50 2500 
2 4 40.00 7 70.00 30 900 
3 2 20.00 8 80.00 60 3600 
4 2 20.00 9 90.00 70 4900 
5 3 30.00 7 70.00 40 1600 
6 2 20.00 10 100.00 80 6400 
7 3 30.00 8 80.00 50 2500 
8 3 30.00 7 70.00 40 1600 
9 4 40.00 7 70.00 30 900 
10 4 40.00 8 80.00 40 1600 
11 5 50.00 7 70.00 20 400 
12 4 40.00 8 80.00 40 1600 
13 5 50.00 9 90.00 40 1600 
14 3 30.00 9 90.00 60 3600 
15 4 40.00 8 80.00 40 1600 
16 4 40.00 9 90.00 50 2500 
17 6 60.00 7 70.00 10 100 
18 5 50.00 9 90.00 40 1600 
19 4 40.00 8 80.00 40 1600 
20 4 40.00 8 80.00 40 1600 
รวม

คะแนน 
74 740 161 1610 870 42700 

เฉลีย่ 3.70 37.00 8.05 80.50   
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ผลการทดสอบทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้านการความคิดสร้างสรรค์ 

 (คิดยืดหยุ่น) ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 

 

นักเรียนคน
ที่ 

ผลการทดสอบทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนด้านความคิดสร้างสรรค์
(คิดยดืหยุ่น) 

ก่อนเรียน หลังเรียน ผลความต่าง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ D1 D2 

1 4 40 8 80 40 1600 
2 3 30 9 90 60 3600 
3 5 50 8 80 30 900 
4 4 40 8 80 40 1600 
5 5 50 9 90 40 1600 
6 3 30 10 100 70 4900 
7 4 40 8 80 40 1600 
8 5 50 8 80 30 900 
9 4 40 9 90 50 2500 
10 5 50 9 90 40 1600 
11 5 50 9 90 40 1600 
12 6 60 8 80 20 400 
13 5 50 10 100 50 2500 
14 4 40 7 70 30 900 
15 4 40 8 80 40 1600 
16 3 30 9 90 60 3600 
17 4 40 8 80 40 1600 
18 5 50 9 90 40 1600 
19 3 30 10 100 70 4900 
20 4 40 8 80 40 1600 

รวมคะแนน 85 850 172 1720 870 41100 
เฉลีย่ 4.25 42.50 8.60 86.00   
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ผลการทดสอบทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้านการความคิดสร้างสรรค์  

(คิดละเอียดลออ) ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาศิลปะ เร่ือง ผลผลิตแห่ง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 

 

นักเรียน
คนที่ 

ผลการทดสอบทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนด้านความคิดสร้างสรรค์
(คิดละเอียดลออ) 

ก่อนเรียน หลังเรียน ผลความต่าง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ D1 D2 

1 2 20 7 70 50 2500 
2 3 30 7 70 40 1600 
3 2 20 7 70 50 2500 
4 4 40 8 80 40 1600 
5 4 40 7 70 30 900 
6 3 30 8 80 50 2500 
7 2 20 8 80 60 3600 
8 3 30 6 60 30 900 
9 2 20 7 70 50 2500 
10 3 30 6 60 30 900 
11 3 30 7 70 40 1600 
12 3 30 8 80 50 2500 
13 4 40 10 100 60 3600 
14 3 30 6 60 30 900 
15 3 30 6 60 30 900 
16 4 40 8 80 40 1600 
17 3 30 7 70 40 1600 
18 4 40 7 70 30 900 
19 3 30 7 70 40 1600 
20 3 30 8 80 50 2500 
รวม

คะแนน 
61 610 145 1450 840 37200 

เฉลีย่ 3.05 30.50 7.25 72.50   
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ภาคผนวก ง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเร่ือง ผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 

2. แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนเพ่ือวดัทกัษะการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์และด้าน
ความคดิสร้างสรรคใ์นรายวิชาศลิปะเร่ืองผลผลิตแหง่ภมูิปัญญาท้องถ่ินในเขตราชเทวี 

3. แบบประเมินความพงึพอใจในการใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ผลผลติแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น               เร่ือง ความรู้เบื้องต้นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                    รายวชิาศิลปะพืน้ฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4                                เวลา 2 ช่ัวโมง 

ผู้สอน นางสาวสิริวมิล ท้วมแสง                              โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระที ่1  ทศันศิลป์            

มาตรฐาน ศ 1.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็น

คุณค่า งานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชีวดัที ่ม. 4/1  วเิคราะห์และเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวนัตก 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. รู้และเขา้ใจความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. วเิคราะห์ อภิปรายท่ีมาและความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได ้

3. สามารถช่วยกนัคน้ควา้สืบคน้ขอ้มูลของแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและปฏิบติังานเป็นกลุ่มได ้

 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน(local wisdom ) หรือภูมิปัญญาชาวบา้นหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี

ชาวบา้นคิดข้ึนไดเ้องและน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา เป็นเทคนิควธีิเป็นองคค์วามรู้ของชาวบา้น ทั้ง

ทางกวา้งและทางลึกท่ีชาวบา้นคิดเอง ท าเอง โดยอาศยัศกัยภาพท่ีมีอยูแ่กปั้ญหาการด าเนินชีวติใน

ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยั ความเหมือนกนัของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ 

เป็นองคค์วามรู้ และเทคนิคท่ีน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ ซ่ึงไดสื้บทอดและเช่ือมโยง

มาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 
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สาระการเรียนรู้ 

ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน 

ภูมิ มีความหมายวา่ พื้น ชั้น พื้นเพ 

ปัญญา หมายความวา่ ความรอบรู้ ความรู้ทัว่ ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิด 

ภูมิปัญญา หมายถึง พื้นความรู้ ความสามารถ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หมายถึง ความสามารถในการใชพ้ื้นความรู้สร้างสรรคง์านเพื่อพฒันาและ

ด ารงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน 

การถ่ายทอดความรู้ หรือ การสอน หมายถึง บอกวชิาความรู้ใหแ้สดงเขา้ใจโดยวธีิบอกหรือท าให้

เห็นเป็นตวัอยา่งเพื่อใหรู้้ดีรู้ชัว่ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local wisdom) ปัจจุบนัยงัไม่มีผูใ้ดให้ความหมายไวอ้ยา่งชดัเจนแต่พอ

ท าความเขา้ใจไดด้งัน้ี หมายถึง ความรู้หรือประสบการณ์ดั้งเดิมของประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บ

การถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษหรือถ่ายทอดต่อกนัจากสถาบนัต่างๆ ในชุมชน เช่น จาก

สถาบนัครอบครัว สถาบนัความเช่ือและศาสนา สถาบนัการเมืองการปกครอง สถาบนัเศรษฐกิจ 

และสถาบนัทางสังคมอ่ืน ๆ นอกจากน้ี กรมการศึกษานอกโรงเรียนใหค้วามหมายค าวา่ “ภูมิปัญญา

ชาวบา้น” นั้นเป็นการเช่ือมโยงไปถึงความรู้ประสบการณ์ตรงของคนในทอ้งถ่ิน ท่ีไดจ้ากการสะสม

ประสบการณ์จากการท างาน การประกอบอาชีพและการเรียนรู้จากธรรมชาติแวดลอ้มต่างๆ และถา้

จะพิจารณาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยแีลว้นั้นหมายถึง เทคนิควทิยา

พื้นบา้นไดด้ว้ย โดยสถานวจิยัสังคมไดใ้หค้  าจ  ากดัความวา่ เทคโนโลยนีั้นเป็นความรู้วา่จะท าส่ิง

ต่างๆ อยา่งไร โดยมีองคป์ระกอบ 2 ประการคือ เคร่ืองมือในการท าส่ิงนั้น ๆ และกระทบกนั

ขั้นตอนในการท าส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงสามารถแยกไดใ้นลกัษณะความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มและความจ าเป็นในทอ้งถ่ิน เช่น การประยกุตใ์ชพ้ลงัคน สัตว ์และ

ธรรมชาติ ตลอดจนองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ินหรือชุมชน ในอนัท่ีจะเป็นทางเลือกใน

การด ารงชีวติของมนุษย ์เช่น การประยกุตใ์ชพ้ลงัคน สัตว ์และธรรมชาติ ตลอดจนองคค์วามรู้ต่างๆ 

ท่ีมีอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ินหรือชุมชน ในอนัท่ีจะเป็นทางเลือกในการด ารงชีวิตของมนุษย ์เช่น การ

ประยกุตแ์นวความคิดท่ีเป็นมรดกของคนไทยในการประกอบอาชีพ โดยใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ิน

เป็นหลกัพิจารณากิจกรรมหรืออาชีพของชุมชน เช่น แถบพื้นท่ีหรือทอ้งถ่ินใดเป็นท่ีราบลุ่ม 
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กิจกรรมของชุมชนก็คือ การท านา หรือการป้ันโอ่งและตุ่มน ้าจากดินเหนียว หรือการแกะสลกัไม้

เป็นเคร่ืองใชต่้าง ๆ โดยใชไ้มท่ี้มีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ในการสัมมนาทางวชิาการ โดยศูนย์

ศิลปวฒันธรรม สถาบนัราชภฏัสุรินทร์ ในเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการสร้างเครือข่าย นั้นไดใ้ห้

ค  าจ  ากดัความของค าวา่ 

                    ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือภูมิปัญญาชาวบา้น (Local wisdom หรือ popular wisdom) คือ

พื้นฐานของความรู้ของชาวบา้นหรือคือความรอบรู้ของชาวบา้นท่ีเรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อ

กนัมาทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงเรียนรู้จากผูใ้หญ่หรือท่ีเป็นความรู้สะสมสืบต่อกนัมา 

ความหมายของภูมิปัญญาไทย 

                 จากการศึกษาความหมายท่ีผูเ้ช่ียวชาญ นกัวชิาการต่าง ๆ ซ่ึงครอบคลุมค าวา่ ภูมิปัญญา 

ภูมิปัญญาพื้นบา้น ภูมิปัญญาชาวบา้น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย สามารถรวบรวมไดด้งัน้ี 

1) ภูมิปัญญา 

                ค  าวา่ ภูมิปัญญา ตรงกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษวา่ wisdom ซ่ึงมีความหมายวา่ความรู้ 

ความสามารถ ความเช่ือ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของ

มนุษย ์

2) ภูมิปัญญาพื้นบา้น 

                ค  าวา่ภูมิปัญญาพื้นบา้น ใหค้วามหมายวา่เป็นองคค์วามรู้ความสามารถและประสบการณ์

ท่ีสั่งสมและสืบทอดกนัมาอนัเป็นความสามารถและศกัยภาพในเชิงแกปั้ญหา การปรับตวัเรียนรู้

และสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อการด ารงอยูร่อดของเผา่พนัธ์ุ จึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 

เผา่พนัธ์ุหรือเป็นวถีิของชาวบา้น 

3) ภูมิปัญญาชาวบา้น 

                ภูมิปัญญาชาวบา้นเกิดจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลกัษณะ

เช่ือมโยงกนัไปหมดในทุกสาขาวชิาไม่แยกเป็นวชิา ๆ แบบท่ีเราเรียน ฉะนั้นวชิาเก่ียวกบัเศรษฐกิจ

อาชีพ ความเป็นอยูเ่ก่ียวกบัการใชจ่้าย กบัการศึกษาวฒันธรรมมนัจะผสมผสานกลมกลืนเช่ือมโยง

กนัไปหมด 
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4) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

                กองวจิยัทางการศึกษา กรมวชิาการ กล่าววา่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local wisdom) หรือภูมิ

ปัญญาชาวบา้น (popular wisdom) เป็นองคค์วามรู้ความสามารถของชาวบา้นท่ีสั่งสมสืบทอดกนัมา

อนัเป็นศกัยภาพหรือความสามารถท่ีจะใชแ้กปั้ญหา ปรับตวั เรียนรู้ และมีการสืบทอดไปสู่คนรุ่น

ใหม่ หรือคือแก่นของชุมชนท่ีจรรโลงชุมชนให้อยูร่อดจนถึงปัจจุบนั 

                ศูนยพ์ฒันาหลกัสูตร กรมวชิาการ กล่าววา่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Locsl wisdom) หรือภูมิ

ปัญญาชาวบา้น (popular wisdom) คือ ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวติของคนเราผา่น

กระบวนการศึกษา สังเกต คิดวเิคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองคค์วามรู้ท่ีประกอบกนั

ข้ึนมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เร่ือง ความรู้ดงักล่าวไม่ไดแ้ยกยอ่ยออกมาใหเ้ห็นเป็นศาสตร์เฉพาะ

สาขาวชิาต่าง ๆ อาจกล่าวไดว้า่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นความรู้ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในสังคม ชุมชน และในตวั

ของผูรู้้เอง หากมีการสืบคน้หาเพื่อศึกษาและน ามาใชก้็จะเป็นท่ีรู้จกักนัเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด 

และพฒันาไปสู่คนรุ่นใหม่ ตามยคุตามสมยัได ้

5) ภูมิปัญญาไทย 

                ภูมิปัญญาไทย เป็นผลของประสบการณ์สั่งสมของคนท่ีเรียนรู้จากปฏิสัมพนัธ์กบั

ส่ิงแวดลอ้ม ปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มชนเดียวกนัและระหวา่งกลุ่มชุมชนหลาย ๆ ชาติพนัธ์ุ รวมไปถึง

โลกทศัน์ท่ีมีต่อส่ิงเหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่าน้ีเคยเอ้ืออ านวยใหค้นไทยแกปั้ญหาไดด้ ารงอยู ่

และสร้างสรรคอ์ารยธรรมของเราเองไดอ้ยา่งมีดุลยภาพกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะในระดบัพื้นฐาน

หรือระดบัชาวบา้น ภูมิปัญญาในแผน่ดินน้ีมิไดเ้กิดข้ึนเป็นเอกเทศแต่มีส่วนแลกเปล่ียนเลือกเฟ้น 

และปรับใหภู้มิปัญญาจากอารยธรรมอ่ืนตลอดมา 

กลุ่มเป้าหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

          ผูเ้รียนหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีรับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผูรู้้ในทอ้งถ่ิน ส่วนมากจะเป็นคนใน

ครอบครัว เป็นญาติโดยสายเลือด เน่ืองจากความรู้บางอยา่ง ผูรู้้ทั้งหลายมกัหวงแหนมาก จะไม่

แพร่งพรายใหค้นอ่ืนๆรู้ ท่ีเป็นอยา่งน้ีเพราะสาเหตุหลายประการคือ 

1. กลวัการแก่งแยง่การท ามาหากิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรู้ท่ีจะตอ้งท าผลผลิตเพื่อคา้ขาย 

2. กลวัเร่ืองช่ือเสียง เกียรติภูมิ และกลวัคนอ่ืนขโมยภูมิปัญญา ถา้ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัคนอ่ืนแลว้

เขาท าดีกวา่ เจา้ต ารับก็จะไม่มีช่ือเสียง 
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3. มีความเช่ือและถือสัจจะจากปู่ ยา่ ตา ทวด ท่ีตอ้งการปกปิดเคล็ดลบัหรือกลวธีิการผลิต 

4. ส่ือและเทคโนโลยยีงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร 

 

สรมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

3. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. มีวนิยั 

2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งมัน่การท างาน 

 

ช้ินงานหรือภาระงาน 

1. ศึกษาความรู้จากใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง แหล่งความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเขตราชเทวี 

2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายความรู้จากท่ีไดศึ้กษาจากใบความรู้ 

3. ใหน้กัเรียนสืบคน้ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อน ามาท าใบงานท่ี 1 เร่ือง

การเขียนเคา้โครงการท าโครงงาน 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

คาบเรียนที่ 1  

ทดสอบก่อนเรียน 

 

คาบเรียนที่ 2  

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูตั้งค  าถาม ถามนกัเรียนวา่นกัเรียนรู้จกัหรือสนใจแหล่งภูมิปัญญาใดบา้ง 
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2. ครูถามถึงความเป็นมาวา่นกัเรียนรู้จกัแหล่งภูมิปัญญานั้นไดอ้ยา่งไรและใหน้กัเรียนลองอธิบาย

คร่าวๆ 

ข้ันจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เพื่อใหน้กัเรียนไดท้ราบ

แนวทางในการเรียนรู้และสามารถวางแผนการท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

2. ครูอธิบายความหมายของค าวา่ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พร้อมยกตวัอยา่งภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินของเขตราชเทวซึีงอยูใ่นเขตเดียวกบัโรงเรียนใหน้กัเรียนฟัง 

3. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8-9 คน ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษารูปแบบการ

ท าโครงงานในใบความรู้ท่ี 1 และศึกษาใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง แหล่งความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเขต

ราชเทวี 

4. นกัเรียนเขา้กลุ่มเพื่อแบ่งหนา้ท่ีและช่วยกนัอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดกนัภายในกลุ่ม 

5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาน าเสนอความรู้จากใบความรู้ท่ีครูไดแ้จกให้ 

ข้ันสรุป 

1. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปความส าคญัของแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีใหน้กัเรียนศึกษา 

2. ครูกระตุน้ความคิดนกัเรียนโดยการซกัถามส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ และเปิด

โอกาสใหน้กัเรียนซกัถามถึงปัญหาในปัจจุบนัท่ีส่งผลกระทบต่อแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. ครูใหน้กัเรียนไปศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมผา่ทางอินเตอร์เน็ตเก่ียวแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเขตราช

เทว ีเพื่อน าไปเขียนใบงานท่ี 1 เร่ืองการเขียนเคา้โครงการท าโครงงานเป็นแนวทางในการน าเสนอ

ขอ้มูลในคาบถดัไป 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง รูปแบบขั้นตอนการท าโครงงาน 

2. ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง แหล่งความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเขตราชเทวี 

3. อินเตอร์เน็ต 
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การวดัและการประเมินผล 

แบบประเมินพฤติกรรม(ปฏิบติังานกลุ่ม) 

พฤติกรรมทีสั่งเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. รับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย    

4. มีขั้นตอนในการท างานอยา่งเป็นระบบ    

5. ใชเ้วลาในการท างานอยา่งเหมาะสม    

รวม  

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
  
 พฤติกรรมท่ีท าเป็นประจ า  ให ้ 3  คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีท าเป็นบางคร้ัง  ให ้ 2  คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีท านอ้ยคร้ัง  ให ้ 1  คะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 
13-15 ดี 
8-12 ปานกลาง 
5-7 ปรับปรุง 
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ใบความรู้ที ่1 เร่ือง รูปแบบข้ันตอนการท าโครงงาน 

 

ลกัษณะส าคัญของโครงงานและจุดมุ่งหมายของการเรียนโครงงาน 

 1. ลกัษณะส าคญัของโครงงาน 

  1.1 เป็นเร่ืองท่ีผูส้นใจ สงสัย ตอ้งการหาค าตอบ ด าเนินการศึกษาคน้ควา้และ

แสวงหาความรู้ และสรุปความรู้ 

  1.2 สามารถน าความรู้จากหลากหลายกลุ่มสาระมาบูรณาการ  

  1.3 มีการน าเสนอโครงงานดว้ยวธีิการต่างๆ เสนอรายงานเป็นรู้เล่ม การอภิปราย 

การจดันิทรรศการ การจดัท าเป็นรูปโปสเตอร์ ฯลฯ 

  1.4 ความรู้หรือส่ิงท่ีคน้พบสามารถน าไปเป็นประโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้

 2. จุดมุ่งหมายของการสอนโครงงาน 

  การสอนโครงงาน เป็นการสอนใหผู้เ้รียนรู้จกัด าเนินการ หรือท างาน ตามล าดบั

ขั้นตอนตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นระบบการท างานตามโครงงานของตนเองนั้นอาจท าเป็น

รายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้การสอนแบบโครงงาน มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ดงัน้ี 

  2.1 รู้จกัท างานเป็นทีม ผูเ้รียนจะตอ้งรู้ซ่ึงกนัและกนั รู้จกัความสามารถ ความถนดั

ความสนใจของเพื่อนร่วมงาน เรียนรู้การท างานกลุ่ม เรียนรู้การอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นประชาธิปไตย

รู้จกัใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั 

  2.2 รู้จกัการคิดสร้างสรรค ์การศึกษาคน้ควา้ รู้จกัคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

สังเคราะห์ คิดประเมินค่า คิดวนิิจฉยั รู้จกัคิดดว้ยตวัเอง การเรียนรู้เน้ือหาควบคู่ไปเป็นกระบวนการ 

  2.3 การแสวงหาความรู้เป็นไปอยา่งอิสระตามความถนดัและความสนใจของ

ผูเ้รียน  
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 ขั้นตอนการท าโครงงาน 

 การท าโครงงานเป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและมีการด าเนินงานหลายขั้นตอน  ตั้งแต่เร่ิมตน้

จนถึงขั้นสุดทา้ย  อาจสรุปล าดบัไดด้งัน้ี 

 1  การคิดและเลือกหวัเร่ือง 

 2  การวางแผน 

 3  การด าเนินงาน 

 4  การเขียนรายงาน 

 5  การน าเสนอผลงาน 

 การคิดและเลือกหัวเร่ือง 

  ผูเ้รียนจะตอ้งคิดและเลือกหวัเร่ืองของโครงงานดว้ยตนเองวา่อยากจะศึกษาอะไร  

ท าไมจึงอยากศึกษา  หวัเร่ืองของโครงงานมกัจะไดม้าจากปัญหา  ค าถาม  หรือความอยากรู้อยาก

เห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ของผูเ้รียนเอง  หวัเร่ืองของโครงงานควรเฉพาะเจาะจงและชดัเจน  เม่ือใคร

ไดอ่้านช่ือเร่ืองแลว้  ควรเขา้ใจและรู้เร่ืองวา่  โครงงานน้ีท าอะไร  การก าหนดหวัเร่ืองของโครงงาน

นั้น  มีแหล่งท่ีจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความคิดและสนใจ  จากหลายแหล่งดว้ยกนั  เช่น  จากการอ่าน

หนงัสือ  เอกสาร  บทความ  การไปเยีย่มชมสถานท่ีต่าง ๆ การฟังบรรยายทางวชิาการ การเขา้ชม

นิทรรศการ  หรืองานประกวดโครงงานทางวทิยาศาสตร์  การสนทนากบับุคลต่าง ๆ หรือจากการ

สังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตวั เป็นตน้  นอกจากน้ีควรค านึงถึงในเร่ืองต่อไปน้ี 

 ความเหมาะสมของระดบัความรู้  ความสามารถของผูเ้รียน 
 วสัดุ  อุปกรณ์  ท่ีใช้ 
 งบประมาณ 
 ระยะเวลา 
 ความปลอดภยั 
 แหล่งความรู้ 
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การวางแผน 

  การวางแผนการท าโครงงาน  จะรวมถึงการเขียนเคา้โครงของโครงงาน  ซ่ึงตอ้งมี

การวางแผนไวล่้วงหนา้  เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งรัดกุมและรอบคอบ  ไม่สับสน  แลว้

น าเสนอต่อผูส้อน  หรือครูท่ีปรึกษา  เพื่อขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการขั้นต่อไป 

  การเขียนเคา้โครงของโครงงาน  โดยทัว่ไปเขียนเพื่อแสดงแนวคิด  แผนงานและ

ขั้นตอนการท าโครงงาน  ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียด  ดงัน้ี 

(1) ช่ือโครงงาน  ควรเป็นขอ้ความท่ีกะทดัรัด  ชดัเจน   
ส่ือความหมายไดต้รง 

(2) ช่ือผูท้  าโครงงาน/ชั้น/ปีการศึกษา 
(3) ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
(4) หลกัการและเหตุผลของโครงงาน  เป็นการอธิบายวา่ 

เหตุใดจึงเลือกท า โครงงานเร่ืองน้ี  มีความส าคญัอยา่งไร  มีหลกัการหรือทฤษฎีอะไรท่ีเก่ียวขอ้ง  

เร่ืองท่ีท าเป็นเร่ืองใหม่หรือมีผูอ่ื้นไดศึ้กษา  คน้ควา้เร่ืองน้ีไวบ้า้งแลว้  ถา้มีไดผ้ลเป็นอยา่งไร  เร่ืองท่ี

ท าไดข้ยายเพิ่มเติมปรับปรุงจากเร่ืองท่ีผูอ่ื้นท าไวอ้ยา่งไร  หรือเป็นการท าซ ้ าเพื่อตรวจสอบผล 

  (5)  จุดมุ่งหมาย/วตัถุประสงค ์ ควรมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวดัได ้ เป็น

การบอกขอบเขตของงานท่ีจะท าไดช้ดัเจนข้ึน 

  (6)  สมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้  (ถา้มี)  สมมติฐานเป็นค าตอบ  หรือ

ค าอธิบายท่ีคาดไวล่้วงหนา้  ซ่ึงอาจจะถูกหรือไม่ก็ได ้ การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุมีผล มีทฤษฎี  

หรือหลกัการรองรับ  และท่ีส าคญัคือเป็นขอ้ความท่ีมองเห็นแนวทางในการด าเนินการทดสอบได ้ 

นอกจากน้ีควรมีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดว้ย 

  (7)  วธีิด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน  จะตอ้งอธิบายวา่จะออกแบบการ

ทดลองอะไร  อยา่งไร  จะเก็บขอ้มูลอะไรบา้ง  รวมทั้งระบุวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชมี้อะไรบา้ง 

  (8)  แผนปฏิบติังาน  อธิบายเก่ียวกบัก าหนดเวลาตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินการ

ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
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  (9)  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

  (10)  เอกสารอา้งอิง 

 การด าเนินงาน  

  เม่ือท่ีปรึกษาโครงงานใหค้วามเห็นชอบเคา้โครงของโครงงานแลว้  ต่อไปก็เป็น  

ขั้นลงมือปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีไดร้ะบุไว ้ ผูเ้รียนตอ้งพยายามท าตามแผนงานท่ีวางไว ้ เตรียม

วสัดุอุปกรณ์และสถานท่ีใหพ้ร้อม  ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  ค านึงถึงความประหยดั

และปลอดภยัในการท างาน  ตลอดจนการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ วา่ไดท้  าอะไรไปบา้ง  ไดผ้ลอยา่งไร  

มีปัญหาและขอ้คิดเห็นอยา่งไร  พยายามบนัทึกใหเ้ป็นระเบียบและครบถว้น 

 การเขียนรายงาน 

  การเขียนรายงานเก่ียวกบัโครงงาน  เป็นวธีิส่ือความหมายวธีิหน่ึงท่ีจะใหผู้อ่ื้นได้

เขา้ใจถึงแนวคิด  วธีิการด าเนินงาน  ผลท่ีได ้ ตลอดจนขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบั

โครงงานนั้น  การเขียนโครงงานควรใชภ้าษาท่ีอ่านแลว้เขา้ใจง่าย  ชดัเจนและครอบคลุมประเด็น

ส าคญั ๆ ทั้งหมดของโครงงาน 

 การน าเสนอผลงาน 

  การน าเสนอผลงานเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการท าโครงงาน  เป็นวธีิการท่ีจะท าให้

ผูอ่ื้นไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงผลงานนั้น  การน าเสนอผลงานอาจท าไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัความ

เหมาะสมกบัประเภทของโครงงาน  เน้ือหา  เวลา  ระดบัของผูเ้รียน  เช่น  การแสดงบทบาทสมมติ  

การเล่าเร่ือง  การเขียนรายงาน  สถานการณ์จ าลอง  การสาธิต  การจดันิทรรศการ     ซ่ึงอาจจะมีทั้ง

การจดัแสดงและการอธิบายดว้ยค าพูด  หรือการรายงานปากเปล่า  การบรรยาย  การใช ้ CAI  

(Computer Assisted Instruction)  การใช ้Multimedia Computer/  Homepage  แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือ  

ผลงานท่ีจดัแสดงตอ้งดึงดูดความสนใจของผูช้ม  มีความชดัเจน  เขา้ใจง่าย  และมีความถูกตอ้งของ

เน้ือหา 
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การประเมินผลโครงงาน  

ดิเรก ศรีสุโข (อา้งถึงในสมหวงั พิริยานุวฒัน์, 2528) จ าแนกการประเมินผลโครงงาน

ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ประเมินผลตามเป้าหมายของโครงงาน เป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบระหวา่งก่อน

และหลงัโครงงาน หรือเทียบระยะเวลาไป 

2. ประเมินผลการด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นแผนการประเมินผล 

ดงันั้น การประเมินผลโครงงานใดๆ ควรประเมินใหค้รบทั้ง 3 ขั้น ไดแ้ก่ การประเมินผล

การเตรียมด าเนินงาน การประเมินผลการด าเนินงาน การประเมินผลเม่ือโครงงานเสร็จเรียบร้อย

แลว้ซ่ึงจะท าใหรู้้ความกา้วหนา้ของการท างานทุกระยะ รู้ปัญหาหรือขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อปรับปรุง

แกไ้ขไดถู้กจุด และทนัท่วงที ส าหรับการประเมินโครงงาน ครูผูส้อนควรมีกรอบแนวทางในการ

ประเมิน แบ่งออกเป็น 4 เร่ือง ดงัน้ี 

1. ประเมินอะไรซ่ึงจะเป็นการประเมินตั้งแต่การเลือกหวัขอ้ เน้ือหาสาระ กระบวนการ

ท างาน กระบวนการเรียนรู้ ผลงานหรือช้ินงานท่ีเกิดข้ึน 

2. ประเมินเม่ือใด โดยทัว่ไปแลว้ควรแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ช่วง คือเร่ิมตน้ ระหวา่ง

และหลงัจากเสร็จส้ินโครงงานแลว้ 

3. ประเมินโดยวธีิใด วธีิการท่ีใชใ้นการประเมินอาจเป็นรายงาน ช้ินงาน ผลงานแบบ

บนัทึกแบบวดั แบบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความสามารถ ทกัษะกระบวนการ แฟ้มสะสมงาน

หรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นร่องรอยหลกัฐานท่ีสามารถวดัได ้เป็นตน้ 

4. ประเมินโดยใคร ผูป้ระเมินควรเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด ทั้งแต่ตวันกัเรียนเอง เพื่อนๆ ครู 

ผูป้กครอง เป็นตน้ 

 การประเมินผลเป็นหวัใจของการเรียนการสอน  ท่ีสะทอ้นสภาพความส าเร็จของการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน  ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัประเมินผลวา่กิจกรรมท่ีท าไปนั้นบรรลุตาม
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จุดประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่  อยา่งไร  ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบคืออะไรบา้ง  ไดใ้ชว้ธีิการแกไ้ข

อยา่งไร  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากการท าโครงงานน้ี 

ผู้ประเมินโครงงาน 

  อาจด าเนินการดว้ยบุคคล  ต่อไปน้ี   

  (1)  ผูเ้รียนประเมินตนเอง 

  (2)  เพื่อนช่วยประเมิน 

  (3)  ผูส้อนหรือครูท่ีปรึกษาประเมิน 

  (4)  ผูป้กครองประเมิน 

  (5)  บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีสนใจและมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
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ใบความรู้ที่ 2 เร่ือง แหล่งความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตราชเทว ี

แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตราชเทวี 

1. บางกอกดอลล ์

  งานฝีมือประดิษฐป์ระดอยเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีคนไทยเราท าไดดี้ไม่แพช้าติใดศิลปหตัถกรรมท่ี

ตอ้งใชค้วามละเอียดประณีตสูง อยา่งเช่นการประดิษฐตุ์ก๊ตาฝีมือคนไทย ก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ี

นานาชาติใหก้ารยอมรับอยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะตุก๊ตา บางกอกดอลล ์ของคุณหญิงทองกอ้น จนั

ทวมิล นั้นนบัเป็นส่วนท่ีสร้างช่ือเสียงใหก้บัประเทศไทย ไม่นอ้ยเลยทีเดียว 

               ตุก๊ตาบางกอกดอลล ์นบัหม่ืนตวัถูกบรรจงตกแต่งข้ึนมาในหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะ

เป็น ตุก๊ตาโขน ละครร า ชีวิตชาวไทยในชนบท และชาวเขาเผา่ต่างๆ รวมถึงการผลิดข้ึนตามวาระ

พิเศษ หรือตามความตอ้งการของผูส้ั่งท า ซ่ึงการผลิตแต่ละขั้นตามวาระพิเศษ หรือตามความ

ตอ้งการของผูส้ั่งท า ซ่ึงการผลิตแต่ละขั้นตอนลว้นแต่ท าดว้ยมือทั้งส้ินดว้ยความสวยงามและคุณค่า

ความเป็นเอกลกัษณ์ไทย “ตุก๊ตาบางกอกดอลล์” จึงถูกน าไปเป็นของขวญัส าหรับบุคคลส าคญัระดบั

ประมุขของประเทศ รวมทั้งแขกบา้นแขกเมืองท่ีมาเยอืนเมืองไทยในหลายคร้ังหลายครา อีกทั้งยงั

เคยพิชิตรางวลัชนะเลิศการประกวดตุก๊ตาพื้นเมืองนานาชาติ คร้ังท่ี 3 ซ่ึงจดัข้ึน ณ ประเทศโปแลนด์

เม่ือปี 2521 จึงกล่าวไดว้า่ ตุก๊ตาบางกอกดอลลเ์ป็นท่ีรู้จกัของนานาชาติและนกัสะสมมานานนบัสิบ

ปีแลว้ 

                นอกจากน้ี ตุก๊ตาบางกอกดอลล ์ยงัถูกน าไปจดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑต่์างๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ เช่น ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส นครชิคาโก ในสหรัฐอเมริกา และกรุงนิวเดลฮี

ประเทศอินเดีย ส่วนในประเทศไทยเองไดแ้ก่ท่ี พิพิธภณัฑว์งัสวนผกักาด พิพิธภณัฑโ์รงเรียน

วชิราวธุวทิยาลยั และวทิยาลยัครูในจงัหวดัฉะเชิงเทรา นครสวรรค ์นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ 

รวมทั้งมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน และมหาวิทยาลยัสงขลานครินร์ จงัหวดัปัตตานี 

                ความวจิิตรงดงามของตุก๊ตาบางกอกดอลล ์มิใช่เพียงการสร้างแบบใหมี้รูปลกัษณ์ดู

สมจริงเท่านั้น แต่ยงัพร่ังพร้อมดว้ยเคร่ืองประดบั – เคร่ืองแต่งกายท่ีออกแบบไดอ้ยา่งสวยงามลงตวั 

นบัเป็นผลิตผลทางศิลปกรรมทั้งจากช่างฝีมือท่ีมีความรู้ความช านาญสูง และศิลปินอีกหลายท่านท่ีมี

ส่วนร่วมในการประดิษฐ์ผลงาน อาทิ หลวงวศิาลศิลปกรรม (เช้ือ ปัทมจินดา) นายเรวติั เสนียว์งศ ์ณ 

อยธุยา นายชิต เหรียญประชา ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี และนายประชุม มะนะ ผลงานเป็นจ านวน
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นบัหม่ืนๆ ช้ินท่ีผลิตข้ึน ณ บางกอกดอลล ์แห่งน้ี มีทั้งส่วนท่ีผลิตข้ึนเพื่อการจ าหน่ายและจดัแสดง

ซ่ึงมีตวัอยา่งใหผู้เ้ขา้เยีย่มชมไดพ้บตุก๊ตาไทยในรูปแบบต่างๆ มากมายรวมทั้งยงัมีมุมของตุก๊ตา

นานาชาติแสดงไวอี้กดว้ย 

                ท่ีตั้ง : 85 ซ.รัชฎภณัฑ ์(หมอเหล็ง) ถ.ราชปรารภ แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400 

                โทร. 0-2245-3008 แฟ็กซ์. 0-2245-3929 

2. ผา้ไหมบา้นครัว ชุมชนบา้นครัวเหนือ 

ถา้ “จิม ทอมป์สัน” คือต านานการประสบความส าเร็จของคนขายผา้ไหม ชุมชนบา้นครัวเหนือ ก็

เป็นส่วนหน่ึงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความยิง่ใหญ่ของเขาเช่นกนัเป็นเวลานานหลายสิบปีท่ีชุมชนแห่งน้ียดึ

อาชีพทอผา้ไหมกนัทุกครัวเรือน ฝีมือการทอผา้ไหมไดรั้บการยอมรับจาก จิม ทอมป์สัน ท่ีเขา้มา

เลือกซ้ือเพื่อน าไปจ าหน่ายท่ีร้าน พื้นเพของชาวบา้นในชุมชนบา้นครัวเหนือเป็นชาวจามท่ีอพยพเขา้

มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) โดย

มาตั้งถ่ินฐานอยูริ่มคลองมหาราชซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีพระองคพ์ระราชทานให้และไดอ้าสาเขา้ร่วมรบขบั

ไล่ขา้ศึกท่ียกทพัมารุกรานกรุงรัตนโกสินทร์ อาชีพดั้งเดิมของชาวจามก็คือการท าประมงและการ

ทอผา้ไหมพื้นเมืองแต่ฝีมือการทอผา้ไหมของชาวบา้นในชุมชนแห่งน้ีจะมีความโดดเด่นมากกวา่ 

และไดสื้บทอดมาหลายชัว่คนนบัตั้งแต่ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

                การทอผา้ไหมของชุมชนแห่งน้ีในยคุแรกจะทอเป็นผา้ขาวมา้ ผา้โสร่ง ต่อมาเม่ือ จิม 

ทอมป์สัน ไดเ้ขา้มาประกอบธุรกิจผา้ไหมส่งออกไปต่างประเทศ ก็ไดช่้วยพฒันาปรับปรุงออกแบบ

ลวดลายสีสันและใชฝี้มือการทอจากชาวชุมชนเป็นหลกัซ่ึงจุดเด่นของผา้ไหมของชุมชนแห่งน้ีก็คือ

เน้ือผา้จะมีคุณภาพสูง เส้นไหมจะเน้ือแน่นละเอียด สีจะสดสวย ใชง้านคงทนเป็นท่ีถูกอกถูกใจและ

เป็นท่ีนิยมของชาวต่างประเทศเป็นอยา่งมาก จนกระทัง่ไดรั้บการคดัเลือกใหใ้ชเ้ป็นเคร่ืองแต่งกาย

ของนกัแสดงในภาพยนตร์ยิง่ใหญ่อยา่ “เบนเฮอร์” รวมทั้งบุคคลท่ีมีช่ือเสียงอยา่ง โรเบิร์ด เคเนต้ี ก็

ยงัใหค้วามสนใจ จึงท าใหอ้าชีพทอผา้ไหมในสมยันั้นเจริญรุ่งเรืองมาก 

                เม่ือปี พ.ศ.2510 เหตุการณ์การหายตวัของ จิม มอมป์สัน ท่ีประเทสมาเลเซีย ท าใหส่้งผล

กระทบต่อการด าเนินงานของชุมชนแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก หลายครอบครัวหนัไปประกอบอาชีพอ่ืน
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ประกอบกบัสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป จึงท าใหใ้นปัจจุบนัน้ีเหลือครัวเรือนอยูเ่พียงจ านวนหน่ึง

เท่านั้นท่ียงัคงยดึอาชีพการทอผา้ไหม เน่ืองจากขั้นตอนการเตรียมเส้นไหมตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงการ

ทอส าเร็จเป็นผืนผา้ตอ้งอาศยัความช านาญ ความอดทน และมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ียุง่ยาก 

                อยา่งไรก็ดีการทอผา้ไหมของชาว ชุมชนบา้นครัวเหนือ ยงัคงคุณภาพความงดงาม และ

ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ไวไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองแมว้า่กาลเวลาจะผา่นมาถึงปัจจุบนั นอกจากนั้นยงัไดมี้การ

ปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองไม่วา่จะเป็นการคิดลายผา้ท่ีสวยงาม และเนน้เร่ืองการใชสี้สัน

มากกวา่ท่ีอ่ืน อาทิ ผา้ไหมฟูก ผา้สายฝน ผา้ลายน ้า ผา้ด้ินฟูก ลายสายรุ้ง และลายหินอ่อน ลว้นแต่

เป็นเสน่ห์ท่ีท าใหง้านผา้ไหมทอของชุมชนแห่งน้ีดูแปลกตากวา่ใคร 

                ชุมชนบา้นครัวเหนือ ตั้งอยูท่ี่ริมคลองแสนแสบ ซ.เกษมสันต ์3 เขตราชเทวี นกัท่องเท่ียว

ท่ีสนใจต านานการผลิตผา้ไหมของชุมชนบา้นครัวเหนือไดทุ้กวนัตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. โดย

ติดต่อท่ีคุณวรรณี มนูทศัน์ (โทรศพัท ์0-81246-9089) ซ่ึงชุมชนแห่งน้ียงัอนุรักษก์ารทอผา้ไหมไวค้ง

เดิมไม่เปล่ียนแปลง โดยยงัใชแ้รงงานฝีมือทุกขั้นตอน ไม่วา่จะเป็นการฟอกสี การยอ้มสีจนไปถึง

การทอ ซ่ึงท่ีน่ียงัใชร้ะบบการทอดว้ยก่ีแบบดงัเดิม และหากถูกใจผา้ไหมผนืใดก็สามารถเลือกซ้ือได้

ดว้ย 

 

3. เรือไทยราชเทว ี 

ด าเนินกิจการโดยนายสุรัฐ จิระรัตนวงศ ์ซ่ึงประดิษฐ์เรือไทยจ าลองมากวา่ 8 ปีเป็นร้านท่ีรวบรวม

งานหตัถกรรม เรือจ าลองของไทยทุกชนิด ทั้งรูปทรงเล็กและรูปทรงใหญ่ นายสุรัฐฝึกหดัการ

ประดิษฐเ์รือจ าลองดว้ยตนเอง ออกแบบสัดส่วนของเรือจากหนงัสือปรับปรุงและพฒันาจนมี

ลกัษณะเฉพาะของตน ลกัษณะเด่นของเรือไทยราชเทวคืีอ ทุกช้ินส่วนบรรจงประดิษฐด์ว้ยขนาด

มาตรฐานท่ีเท่ากนัทุกล า รายละเอียดเหมือนจริง ประเภทของเรือไดแ้ก่ เรือส าเภามหาสมบติั เรือ

ส าเภาโบราณ เรือส าเภาไทย เรือส าเภายุโรป เรือรบ เรือกระแชง เรือหางแมงป่อง ไดรั้บการรับรอง

ใหเ้ป็นผลิตภณัฑ ์5 ดาวในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑข์องเขตราชเทว ีจ  าหน่ายส่งออกหลาย

ประเทศสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือเรือส าเภา 
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ใบงานที่ 1 เร่ืองการเขียนเค้าโครงการท าโครงงาน 

(ช่ือโครงงาน) 
1. ช่ือโครงงาน....................................................................................................................... 
2. ช่ือผู้ท าโครงงาน 

1) ...................................................... 2)  .............................................................. 
3) ...................................................... 4)  .............................................................. 
5) ...................................................... 6) ............................................................... 

3. ช่ือทีป่รึกษาโครงงาน…………………………………………………………………….. 
4. ทีม่าและความส าคัญของโครงงาน    

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

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

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

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

..................................................................................................................................... 
5. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

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

6. เป้าหมายของการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

7. วธีิด าเนินงาน 
1) วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 

…………………………………………………………………………….……….. 
…………………………………………………………………………………..…. 

2) แนวการศึกษาคน้ควา้ 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
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8. แผนการปฏิบัติงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี วสัดอุปุกรณ์ ผู้ รับผิดชอบ 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
9. ระยะเวลาด าเนินงาน 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี.......................  เดือน.......................................... พ.ศ............................. 
ส้ินสุดวนัท่ี...........................  เดือน.........................................  พ.ศ............................. 
 

10. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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11. เอกสารอ้างองิ 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
    
 

ลงช่ือ........................................................ผูเ้สนอโครงงาน 
             (......................................................) 
               ............/............................../.......... 
 
   ลงช่ือ.......................................................อาจารยท่ี์ปรึกษา 
            (......................................................) 

                             ............/............................./............. 
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บันทกึหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 

ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการแกไ้ข 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

ลงช่ือ__________________________________ 

(_________________________________) 

ผูส้อน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลผลติแห่งภูมปัิญญาท้องถิ่น         เร่ือง ศึกษาแหล่งภูมปัิญญาท้องถิ่นในเขตราชเทวี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                  รายวชิาศิลปะพืน้ฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4                   เวลา 1 ช่ัวโมง 

ผู้สอน นางสาวสิริวมิล ท้วมแสง                 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวดั 

สาระที ่1  ทศันศิลป์            

มาตรฐาน ศ 1.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็น

คุณค่า งานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชีวดัที ่ ม. 4/1  วเิคราะห์และเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบ

ตะวนัตก 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถบอกและอธิบายความเป็นมาของภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินของตนได ้

2. นกัเรียนไดท้ดลองฝึกการสร้างงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนเอง 

3. นกัเรียนสามารถร่วมกนัศึกษาวางแผนในการท างานในการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาแหล่งภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเกิดจากการสืบสานสืบทอดประสบการณ์จากรุ่นถึงรุ่นเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีสั่งสมกนัมาเป็นเวลานานถา้ถูกละเลยขาดการยอมรับและถูกท าลายลงก็จะสูญหายไป

ไร้ซ่ึงภูมิปัญญาของตนเองท าใหค้นในทอ้งถ่ินไม่มีศกัด์ิศรี ขาดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน 

ดงันั้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีเยาวชนรุ่นหลงัตอ้งช่วยกนัรักษา 
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สาระการเรียนรู้ 

แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเขตราชเทวี 

1. บางกอกดอลล ์

  งานฝีมือประดิษฐป์ระดอยเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีคนไทยเราท าไดดี้ไม่แพช้าติใดศิลปหตัถกรรมท่ี

ตอ้งใชค้วามละเอียดประณีตสูง อยา่งเช่นการประดิษฐตุ์ก๊ตาฝีมือคนไทย ก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ี

นานาชาติใหก้ารยอมรับอยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะตุก๊ตา บางกอกดอลล ์ของคุณหญิงทองกอ้น จนั

ทวมิล นั้นนบัเป็นส่วนท่ีสร้างช่ือเสียงใหก้บัประเทศไทย ไม่นอ้ยเลยทีเดียว 

               ตุก๊ตาบางกอกดอลล ์นบัหม่ืนตวัถูกบรรจงตกแต่งข้ึนมาในหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะ

เป็น ตุก๊ตาโขน ละครร า ชีวิตชาวไทยในชนบท และชาวเขาเผา่ต่างๆ รวมถึงการผลิดข้ึนตามวาระ

พิเศษ หรือตามความตอ้งการของผูส้ั่งท า ซ่ึงการผลิตแต่ละขั้นตามวาระพิเศษ หรือตามความ

ตอ้งการของผูส้ั่งท า ซ่ึงการผลิตแต่ละขั้นตอนลว้นแต่ท าดว้ยมือทั้งส้ินดว้ยความสวยงามและคุณค่า

ความเป็นเอกลกัษณ์ไทย “ตุก๊ตาบางกอกดอลล์” จึงถูกน าไปเป็นของขวญัส าหรับบุคคลส าคญัระดบั

ประมุขของประเทศ รวมทั้งแขกบา้นแขกเมืองท่ีมาเยอืนเมืองไทยในหลายคร้ังหลายครา อีกทั้งยงั

เคยพิชิตรางวลัชนะเลิศการประกวดตุก๊ตาพื้นเมืองนานาชาติ คร้ังท่ี 3 ซ่ึงจดัข้ึน ณ ประเทศโปแลนด์

เม่ือปี 2521 จึงกล่าวไดว้า่ ตุก๊ตาบางกอกดอลลเ์ป็นท่ีรู้จกัของนานาชาติและนกัสะสมมานานนบัสิบ

ปีแลว้ 

                นอกจากน้ี ตุก๊ตาบางกอกดอลล ์ยงัถูกน าไปจดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑต่์างๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ เช่น ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส นครชิคาโก ในสหรัฐอเมริกา และกรุงนิวเดลฮี

ประเทศอินเดีย ส่วนในประเทศไทยเองไดแ้ก่ท่ี พิพิธภณัฑว์งัสวนผกักาด พิพิธภณัฑโ์รงเรียน

วชิราวธุวทิยาลยั และวทิยาลยัครูในจงัหวดัฉะเชิงเทรา นครสวรรค ์นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ 

รวมทั้งมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน และมหาวิทยาลยัสงขลานครินร์ จงัหวดัปัตตานี 

                ความวจิิตรงดงามของตุก๊ตาบางกอกดอลล ์มิใช่เพียงการสร้างแบบใหมี้รูปลกัษณ์ดู

สมจริงเท่านั้น แต่ยงัพร่ังพร้อมดว้ยเคร่ืองประดบั – เคร่ืองแต่งกายท่ีออกแบบไดอ้ยา่งสวยงามลงตวั 

นบัเป็นผลิตผลทางศิลปกรรมทั้งจากช่างฝีมือท่ีมีความรู้ความช านาญสูง และศิลปินอีกหลายท่านท่ีมี

ส่วนร่วมในการประดิษฐ์ผลงาน อาทิ หลวงวศิาลศิลปกรรม (เช้ือ ปัทมจินดา) นายเรวติั เสนียว์งศ ์ณ 

อยธุยา นายชิต เหรียญประชา ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี และนายประชุม มะนะ ผลงานเป็นจ านวน
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นบัหม่ืนๆ ช้ินท่ีผลิตข้ึน ณ บางกอกดอลล ์แห่งน้ี มีทั้งส่วนท่ีผลิตข้ึนเพื่อการจ าหน่ายและจดัแสดง

ซ่ึงมีตวัอยา่งใหผู้เ้ขา้เยีย่มชมไดพ้บตุก๊ตาไทยในรูปแบบต่างๆ มากมายรวมทั้งยงัมีมุมของตุก๊ตา

นานาชาติแสดงไวอี้กดว้ย 

                ท่ีตั้ง : 85 ซ.รัชฎภณัฑ ์(หมอเหล็ง) ถ.ราชปรารภ แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400 

                โทร. 0-2245-3008 แฟ็กซ์. 0-2245-3929 

2. ผา้ไหมบา้นครัว ชุมชนบา้นครัวเหนือ 

ถา้ “จิม ทอมป์สัน” คือต านานการประสบความส าเร็จของคนขายผา้ไหม ชุมชนบา้นครัวเหนือ ก็

เป็นส่วนหน่ึงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความยิง่ใหญ่ของเขาเช่นกนัเป็นเวลานานหลายสิบปีท่ีชุมชนแห่งน้ียดึ

อาชีพทอผา้ไหมกนัทุกครัวเรือน ฝีมือการทอผา้ไหมไดรั้บการยอมรับจาก จิม ทอมป์สัน ท่ีเขา้มา

เลือกซ้ือเพื่อน าไปจ าหน่ายท่ีร้าน พื้นเพของชาวบา้นในชุมชนบา้นครัวเหนือเป็นชาวจามท่ีอพยพเขา้

มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) โดย

มาตั้งถ่ินฐานอยูริ่มคลองมหาราชซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีพระองคพ์ระราชทานให้และไดอ้าสาเขา้ร่วมรบขบั

ไล่ขา้ศึกท่ียกทพัมารุกรานกรุงรัตนโกสินทร์ อาชีพดั้งเดิมของชาวจามก็คือการท าประมงและการ

ทอผา้ไหมพื้นเมืองแต่ฝีมือการทอผา้ไหมของชาวบา้นในชุมชนแห่งน้ีจะมีความโดดเด่นมากกวา่ 

และไดสื้บทอดมาหลายชัว่คนนบัตั้งแต่ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

                การทอผา้ไหมของชุมชนแห่งน้ีในยคุแรกจะทอเป็นผา้ขาวมา้ ผา้โสร่ง ต่อมาเม่ือ จิม 

ทอมป์สัน ไดเ้ขา้มาประกอบธุรกิจผา้ไหมส่งออกไปต่างประเทศ ก็ไดช่้วยพฒันาปรับปรุงออกแบบ

ลวดลายสีสันและใชฝี้มือการทอจากชาวชุมชนเป็นหลกัซ่ึงจุดเด่นของผา้ไหมของชุมชนแห่งน้ีก็คือ

เน้ือผา้จะมีคุณภาพสูง เส้นไหมจะเน้ือแน่นละเอียด สีจะสดสวย ใชง้านคงทนเป็นท่ีถูกอกถูกใจและ

เป็นท่ีนิยมของชาวต่างประเทศเป็นอยา่งมาก จนกระทัง่ไดรั้บการคดัเลือกใหใ้ชเ้ป็นเคร่ืองแต่งกาย

ของนกัแสดงในภาพยนตร์ยิง่ใหญ่อยา่ “เบนเฮอร์” รวมทั้งบุคคลท่ีมีช่ือเสียงอยา่ง โรเบิร์ด เคเนต้ี ก็

ยงัใหค้วามสนใจ จึงท าใหอ้าชีพทอผา้ไหมในสมยันั้นเจริญรุ่งเรืองมาก 

                เม่ือปี พ.ศ.2510 เหตุการณ์การหายตวัของ จิม มอมป์สัน ท่ีประเทสมาเลเซีย ท าใหส่้งผล

กระทบต่อการด าเนินงานของชุมชนแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก หลายครอบครัวหนัไปประกอบอาชีพอ่ืน
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ประกอบกบัสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป จึงท าใหใ้นปัจจุบนัน้ีเหลือครัวเรือนอยูเ่พียงจ านวนหน่ึง

เท่านั้นท่ียงัคงยดึอาชีพการทอผา้ไหม เน่ืองจากขั้นตอนการเตรียมเส้นไหมตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงการ

ทอส าเร็จเป็นผืนผา้ตอ้งอาศยัความช านาญ ความอดทน และมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ียุง่ยาก 

                อยา่งไรก็ดีการทอผา้ไหมของชาว ชุมชนบา้นครัวเหนือ ยงัคงคุณภาพความงดงาม และ

ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ไวไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองแมว้า่กาลเวลาจะผา่นมาถึงปัจจุบนั นอกจากนั้นยงัไดมี้การ

ปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองไม่วา่จะเป็นการคิดลายผา้ท่ีสวยงาม และเนน้เร่ืองการใชสี้สัน

มากกวา่ท่ีอ่ืน อาทิ ผา้ไหมฟูก ผา้สายฝน ผา้ลายน ้า ผา้ด้ินฟูก ลายสายรุ้ง และลายหินอ่อน ลว้นแต่

เป็นเสน่ห์ท่ีท าใหง้านผา้ไหมทอของชุมชนแห่งน้ีดูแปลกตากวา่ใคร 

                ชุมชนบา้นครัวเหนือ ตั้งอยูท่ี่ริมคลองแสนแสบ ซ.เกษมสันต ์3 เขตราชเทวี นกัท่องเท่ียว

ท่ีสนใจต านานการผลิตผา้ไหมของชุมชนบา้นครัวเหนือไดทุ้กวนัตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. โดย

ติดต่อท่ีคุณวรรณี มนูทศัน์ (โทรศพัท ์0-81246-9089) ซ่ึงชุมชนแห่งน้ียงัอนุรักษก์ารทอผา้ไหมไวค้ง

เดิมไม่เปล่ียนแปลง โดยยงัใชแ้รงงานฝีมือทุกขั้นตอน ไม่วา่จะเป็นการฟอกสี การยอ้มสีจนไปถึง

การทอ ซ่ึงท่ีน่ียงัใชร้ะบบการทอดว้ยก่ีแบบดงัเดิม และหากถูกใจผา้ไหมผนืใดก็สามารถเลือกซ้ือได้

ดว้ย 

 

3. เรือไทยราชเทว ี 

ด าเนินกิจการโดยนายสุรัฐ จิระรัตนวงศ ์ซ่ึงประดิษฐ์เรือไทยจ าลองมากวา่ 8 ปีเป็นร้านท่ีรวบรวม

งานหตัถกรรม เรือจ าลองของไทยทุกชนิด ทั้งรูปทรงเล็กและรูปทรงใหญ่ นายสุรัฐฝึกหดัการ

ประดิษฐเ์รือจ าลองดว้ยตนเอง ออกแบบสัดส่วนของเรือจากหนงัสือปรับปรุงและพฒันาจนมี

ลกัษณะเฉพาะของตน ลกัษณะเด่นของเรือไทยราชเทวคืีอ ทุกช้ินส่วนบรรจงประดิษฐด์ว้ยขนาด

มาตรฐานท่ีเท่ากนัทุกล า รายละเอียดเหมือนจริง ประเภทของเรือไดแ้ก่ เรือส าเภามหาสมบติั เรือ

ส าเภาโบราณ เรือส าเภาไทย เรือส าเภายุโรป เรือรบ เรือกระแชง เรือหางแมงป่อง ไดรั้บการรับรอง

ใหเ้ป็นผลิตภณัฑ ์5 ดาวในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑข์องเขตราชเทว ีจ  าหน่ายส่งออกหลาย

ประเทศสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือเรือส าเภา 



  134 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

3. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. มีวนิยั 

2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งมัน่การท างาน 

 

ช้ินงานหรือภาระงาน 

1. จดัท ารูปเล่มโครงงานจากการท่ีไดไ้ปศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

กระบวนการการจัดการเรียนรู้ 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูซกัถามถึงภาระงานท่ีไดม้อบหมายจากสัปดาห์ท่ีแลว้วา่นกัเรียนไดข้อ้มูลเพิ่มเติม มีขอ้สงสัย

หรือพบปัญหาอยา่งไรบา้ง 

ข้ันจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูใหน้กัเรียนในกลุ่มน าเสนอขอ้มูลเพิ่มเติมหลงัจากท่ีนกัเรียนไดไ้ปศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล

เพิ่มเติม 

2. ครูยกตวัอยา่งปัญหาของคนในสังคมปัจจุบนัท่ีไม่ค่อยเล็งเห็นถึงความส าคญัของความส าคญัของ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตน 

3. ครูอธิบายแนวทางการท างานและการแบ่งหนา้ท่ีในการลงพื้นท่ีแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในเขตราชเทวี 
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4. ครูจดักิจกรรมเกมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนโดยใหน้กัเรียนแต่

ละคนก าหนดผลิตภณัฑข์องตวัเองมา 1 ช้ิน และใหน้กัเรียนออกแบบตราสัญลกัษณ์ใหส่ื้อถึง

ผลิตภณัฑท่ี์นกัเรียนออกแบบไวโ้ดยน าช่ือของตวัเองมาออกแบบเป็นตราสัญลกัษณ์ 

5. ครูใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี1 เร่ืองการก าหนดหวัขอ้โครงงานใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มก าหนดปัญหา

หรือหวัขอ้โครงงานท่ีนกัเรียนภายในกลุ่มมีความสนใจ 

ข้ันสรุป 

1. ครูเดินส ารวจการท างานของนกัเรียน คอยช้ีแนะและแนะน าแนวทางใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้

โครงงานท่ีนกัเรียนเลือก 

2. ครูสรุปการท างานในการลงศึกษาพื้นท่ีแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการเขียนเล่ม

โครงงานใหน้กัเรียนฟังอีกคร้ัง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเขตราชเทวี 

2. อินเตอร์เน็ต 

3. หนงัสือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

การวดัและการประเมินผล 

แบบประเมินพฤติกรรม(ปฏิบติังานกลุ่ม) 

พฤติกรรมทีสั่งเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. รับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย    

4. มีขั้นตอนในการท างานอยา่งเป็นระบบ    

5. ใชเ้วลาในการท างานอยา่งเหมาะสม    

รวม  
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เกณฑ์การให้คะแนน 

 พฤติกรรมท่ีท าเป็นประจ า  ให ้ 3  คะแนน 

 พฤติกรรมท่ีท าเป็นบางคร้ัง  ให ้ 2  คะแนน 

 พฤติกรรมท่ีท านอ้ยคร้ัง   ให ้ 1  คะแนน 

 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 

13-15 ดี 

8-12 ปานกลาง 

5-7 ปรับปรุง 

 

แบบประเมินการอภิปรายและการน าเสนอผลงาน 

 

รายการประเมิน พฤติกรรมบ่งช้ี รวม 

5 4 3 2 1 
1. มีการวางแผนการท างาน       
2. มีความพร้อมในการน าเสนอ       
3. ความน่าสนใจในการน าเสนอ       
4. มีความคิดสร้างสรรค ์       
5. ประโยชน์-ความถูกตอ้งของงานน าเสนอ       
 

5 4 3 2 1 
ดีมาก ดี ปานกลาง นอ้ย ตอ้งปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

ลงชื่อ__________________________________ 

(_________________________________) 

   ผู้สอน 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ศิลปะผลผลติแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น         เร่ือง คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               รายวชิาศิลปะพืน้ฐาน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4                เวลา 3 ช่ัวโมง 

ผู้สอน นางสาวสิริวมิล ท้วมแสง               โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระที ่1  ทศันศิลป์            

มาตรฐาน ศ 1.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็น

คุณค่า งานทศันศิลป์   

ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชีวดัที ่ม. 4/1  วเิคราะห์และเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวนัตก 

ม. 4/3  อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมระหวา่งประเทศท่ีมีผลต่องาน

ทศันศิลป์ในสังคม 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สามารถวเิคราะห์และบอกปัญหาของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีนกัเรียนสนใจในประเด็นต่างๆได ้

2. ตระหนกัและเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีตนเองอาศยัอยู ่

3. รู้จกัแกไ้ขปัญหาต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม เพื่อคงคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินลว้นเป็นความรู้ความคิด ความเช่ือท่ีสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติของคนแต่ละ

ทอ้งถ่ินสืบทอดมาจากบรรพบุรุษถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคท์  าใหค้นรุ่นหลงั

เกิดความภาคภูมิใจและตระหนกัถึงคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตน 
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สาระการเรียนรู้ 

ความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ประโยชน์และความส าคญัของภูมิปัญญา ท่ีบรรพ

บุรุษไทยไดส้ร้างสรรคแ์ละสืบทอดมาอยา่งต่อเน่ืองจากอดีตสู่ปัจจุบนั ท าใหค้นในชาติเกิดความรัก

และความภาคภูมิใจ ท่ีจะร่วมแรงร่วมใจสืบสานต่อไปในอนาคต เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถุ

สถาปัตยกรรม ประเพณีไทย การมีน ้าใจ ศกัยภาพในการประสานผลประโยชน์ เป็นตน้ ภูมิปัญญา

ไทยจึงมีความส าคญัดงัน้ี 

ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างชาติใหเ้ป็นปึกแผน่  

พระมหากษตัริยไ์ทยไดใ้ชภู้มิปัญญาในการสร้างชาติ สร้างความเป็นปึกแผน่ใหแ้ก่

ประเทศชาติมาโดยตลอด ตั้งแต่สมยัพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช พระองคท์รงปกครองประชาชนดว้ย

พระเมตตาแบบพอ่ปกครองลูก ผูใ้ดประสบความเดือดร้อนก็สามารถตีระฆงัแสดงความเดือดร้อน

เพื่อขอรับพระราชทานความช่วยเหลือท าใหป้ระชาชนมีความจงรักภกัดีต่อพระองคต่์อประเทศชาติ 

ร่วมกนัสร้างบา้นเรือนจนเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผน่ 

     สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองคท์รงใชภู้มิปัญญากระท ายทุธหตัถีจนชนะขา้ศึกศตัรู และ

ทรงกอบกูเ้อกราชของชาติไทยคืนมาไดพ้ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหวัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล

ปัจจุบนั พระองคท์รงใชภู้มิปัญญาสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเหล่าพสกนิกรมากมาย

เหลือคณานบั ทรงใชพ้ระปรีชาสามารถแกไ้ขวกิฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ จนรอดพน้

ภยัพิบติั หลายคร้ังพระองคท์รงมีพระปรีชาสามารถหลายดา้น แมแ้ต่ดา้นการเกษตร พระองคไ์ด้

พระราชทานทฤษฎีใหม่ใหแ้ก่พสกนิกรทั้งดา้นการเกษตรแบบสมดุลและย ัง่ยนื ฟ้ืนฟู

สภาพแวดลอ้ม น าความสงบร่มเยน็ของประชาชนใหก้ลบัคืนมา สมดงัพระราชประสงคท่ี์ทรงอุทิศ

พระวรกายและพระสติปัญญาในการพฒันาการเกษตรไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย ์      

          สร้างความภาคภูมิใจ และศกัด์ิศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย คนไทยในอดีตท่ีมีความสามารถ

ปรากฏในประวติัศาสตร์มีมาก เป็นท่ียอมรับของนานาอารยประเทศ เช่น นายขนมตม้เป็นนกัมวย

ไทยท่ีมีฝีมือเก่งในการใชอ้วยัวะทุกส่วน ทุกท่าของแมไ้มม้วยไทย สามารถชกมวยไทยจนชนะพม่า

ไดถึ้งเกา้คนสิบคนในคราวเดียวกนั แมใ้นปัจจุบนัมวยไทยก็ยงัถือวา่ เป็นศิลปะชั้นเยีย่ม เป็นท่ีนิยม

ฝึกและแข่งขนัในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบนัมีค่ายมวยไทยทัว่โลก ชาวต่างประเทศท่ี

ไดฝึ้กมวยไทยจะรู้สึกยนิดีและภาคภูมิใจ ในการท่ีจะใชก้ติกาของมวยไทย เช่น การไหวค้รูมวยไทย 
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การออกค าสั่งในการชกเป็นภาษาไทยทุกค า เช่น ค าวา่ "ชก" "นบัหน่ึงถึงสิบ" เป็นตน้ ถือเป็นมรดก

ภูมิปัญญาไทย นอกจากน้ี ภูมิปัญญาไทยท่ีโดดเด่นยงัมีอีกมากมาย เช่น มรดกภูมิปัญญาทางภาษา

และวรรณกรรม โดยท่ีมีอกัษรไทยเป็นของตนเองมาตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยั และววิฒันาการมาจนถึง

ปัจจุบนั วรรณกรรมไทยถือวา่เป็นวรรณกรรมท่ีมีความไพเราะ ไดอ้รรถรสครบทุกดา้น วรรณกรรม

หลายเร่ืองไดรั้บการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา 

ดา้นอาหาร อาหารไทยเป็นอาหารท่ีปรุงง่าย พืชท่ีใชป้ระกอบอาหารส่วนใหญ่เป็นพืช

สมุนไพร ท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินและราคาถูก มีคุณค่าทางโภชนาการ และยงัป้องกนัโรคไดห้ลาย

โรค เพราะส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ขิง ข่า กระชาย ใบมะกรูดใบ

โหระพา ใบกะเพรา เป็นตน้                

สามารถปรับประยกุตห์ลกัธรรมค าสอนทางศาสนาใชก้บัวถีิชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสมคนไทย

ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ โดยน าหลกัธรรมค าสอนของศาสนามาปรับใชใ้นวถีิชีวติไดอ้ยา่ง

เหมาะสม ท าใหค้นไทยเป็นผูอ่้อน-นอ้มถ่อมตน เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ประนีประนอมรักสงบ ใจเยน็ มี

ความอดทน ใหอ้ภยัแก่ผูส้ านึกผดิ ด ารงวถีิชีวิตอยา่งเรียบง่ายปกติสุข ท าใหค้นในชุมชนพึ่งพากนั

ได ้แมจ้ะอดอยากเพราะแหง้แลง้ แต่ไม่มีใครอดตาย เพราะพึ่งพาอาศยักนั แบ่งปันกนัแบบ "พริก

บา้นเหนือเกลือบา้นใต"้ เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีสืบเน่ืองมาจากหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 

เป็นการใชภู้มิปัญญาในการน าเอาหลกัของพระพุทธศาสนามาประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนั และ

ด าเนินกุศโลบายดา้นต่างประเทศ จนท าใหช้าวพุทธทัว่โลกยกยอ่งใหป้ระเทศไทยเป็นผูน้ าทางพุทธ

ศาสนา และเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่องคก์ารพุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก (พสล.)            

สร้างความสมดุลระหวา่งคนในสังคมและธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื          

แนวทางการด ารงรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  1. การคน้ควา้วิจยัควรศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลภูมิปัญญาของไทยในดา้นต่างๆ ท่ีเป็น
ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน มุ่งศึกษาใหรู้้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบนั 
  2. การอนุรักษ ์โดยการปลุกจิตส านึกใหค้นในทอ้งถ่ินตระหนกัถึงคุณค่าแก่นสาระและ
ความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรม
ต่างๆ สร้างจิตส านึกของความเป็นคนทอ้งถ่ินนั้นๆ ท่ีจะตอ้งร่วมกนัอนุรักษภู์มิปัญญาท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน รวมทั้งสนบัสนุนใหมี้พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินหรือพิพิธภณัฑชุ์มชนข้ึน เพื่อแสดง
สภาพชีวติและความเป็นมาของชุมชน อนัจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนทอ้งถ่ินดว้ย  
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3. การฟ้ืนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาท่ีก าลงัสูญหาย หรือท่ีสูญหายไปแลว้มาท าใหมี้
คุณค่าและมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยม  
  4. การพฒันา ควรริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละปรับปรุงภูมิปัญญาใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยัและเกิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยใชภู้มิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพฒันา
อาชีพควรน าความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยมีาช่วยเพื่อต่อยอดใชใ้นการผลิตตลาด และ
การบริหาร ตลอดจนการป้องกนัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
   5. การถ่ายทอด ถ่ายทอดใหค้นในสังคมไดรั้บรู้ เกิดความเขา้ใจ ตระหนกัในคุณค่า 
คุณประโยชน์และปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆ  

6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายการสืบสานและพฒันา
ภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพื่อจดักิจกรรมวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 
  7. การเผยแพร่แลกเปล่ียน โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการเผยแพร่และ
แลกเปล่ียนภูมิปัญญาและวฒันธรรมอยา่งกวา้ขวาง ดว้ยส่ือและวธีิการต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง รวมทั้ง
กบัประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก  
  8. การเสริมสร้างปราชญท์อ้งถ่ิน โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของ
ชาวบา้น  
ผูด้  าเนินงานใหมี้โอกาสแสแสดงศกัยภาพ  ความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี มีการยกยอ่งประกาศ
เกียรติคุณในลกัษณะต่างๆ 

วธีิการมีส่วนร่วมอนุรักษภู์มิปัญญาไทย 
          1. การนิยมในสินคา้ไทย อุดหนุนสินคา้ท่ีผลิตจากภูมิปัญญาไทย 
          2. การเขา้ร่วมในวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยทุกคร้ัง 
          3. การรวมกลุ่มเพื่อร่วมอนุรักษภู์มิปัญญาในดา้นต่างๆ ตามความสนใจ ความสามารถของ
ตนเอง น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 
สรมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

3. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
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คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. มีวนิยั 

2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. มุ่งมัน่การท างาน 

 

ช้ินงานหรือภาระงาน 

1. น าเสนอความรู้จากท่ีไดไ้ปลงพื้นท่ีศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. ใบงานท่ี 2 เร่ือง แนวทางการอนุรักษแ์ละคงคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. สร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะเพื่อต่อยอดความรู้ 

 

กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ 

คาบเรียนที่1 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูใหน้กัเรียนนัง่ตามกลุ่มทบทวนความรู้การน าเสนอในสัปดาห์ท่ีแลว้ 

ข้ันจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนเพื่อน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบโครงงาน ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้

ท่ีไปศึกษา 

2. ครูอธิบายและปลูกฝังในเร่ืองคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พร้อมกบัซกัถามนกัเรียนแต่ละกลุ่มวา่

มีแนวทางการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินของตนไดอ้ยา่งไร 

3. ครูจดักิจกรรมเกมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน โดยใหน้กัเรียน

สลบักลุ่มใหม่ ครูอธิบายกติกา ครูมีค าถาม 2 ขอ้ ใหเ้วลาขอ้ละ 3 นาทีถา้หมดเวลานกัเรียนตอ้งวาง

ปากกาทนัที ใหน้กัเรียนช่วยกนัคิดและเขียนค าตอบใหม้ากท่ีสุดโดยค าตอบตอ้งมีความเป็นไปได ้

ไม่เกินจริง ค าถามมีดงัน้ี 

- 3.1 ถา้ในบริเวณชุมชนของนกัเรียนมีเศษไมเ้ป็นจ านวนมากนกัเรียนคิดวา่เศษไมท่ี้มีอยูจ่ะ

น ามาสร้างเป็น อะไรท่ีมีความแปลกใหม่ไดบ้า้ง ( 3 นาที ) 
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- 3.2 หลงัจากท่ีนกัเรียนไดไ้ปศึกษาผา้ไหมบา้นครัวมา ใหน้กัเรียนบอกประโยชน์ของผา้

ไหมใหไ้ดม้ากท่ีสุด (3 นาที) 

 

ข้ันสรุป 

1. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปความรู้แหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเพื่อนมาน าเสนอและร่วมกนั

อภิปราย 

 

คาบเรียนที่ 2 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูใหน้กัเรียนนัง่ตามกลุ่มเพื่อเตรียมตวัน าเสนอผลงานในรูปแบบโครงงาน 

ข้ันจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ใหน้กัเรียนกลุ่มท่ีเหลือส่งตวัแทนเพื่อน าเสนอขอ้มูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีไปศึกษา 

2. ครูยกตวัอยา่งภูมิปัญญาและตวัอยา่งงานศิลปะท่ีเร่ิมจะสูญหายไป ซ่ึงเกิดจากการไม่เห็นคุณค่า

ของคนในยคุปัจจุบนั 

3. ครูแจกใบงานท่ี 2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความคิดเห็นในการอนุรักษแ์ละคงคุณค่าภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

ข้ันสรุป 

1. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปความรู้และแนวทางการอนุรักษแ์หล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ท่ีไดม้าสร้างเป็นผลงานหรือช้ินงานทางศิลปะเพื่อ

ต่อยอดความรู้ 

 

คาบเรียนที่ 3 

ครูแจกแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเขตราชเทวี 
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2. ส่ือวดีิทศัน์ 

 

การวดัและการประเมินผล 

แบบประเมินพฤติกรรม(ปฏิบติังานกลุ่ม) 

 

พฤติกรรมทีสั่งเกต 
คะแนน 

3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการท างาน    

3. รับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย    

4. มีขั้นตอนในการท างานอยา่งเป็นระบบ    

5. ใชเ้วลาในการท างานอยา่งเหมาะสม    

รวม  

 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 พฤติกรรมท่ีท าเป็นประจ า  ให ้ 3  คะแนน 

 พฤติกรรมท่ีท าเป็นบางคร้ัง  ให ้ 2  คะแนน 

 พฤติกรรมท่ีท านอ้ยคร้ัง   ให ้ 1  คะแนน 

 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 

13-15 ดี 

8-12 ปานกลาง 

5-7 ปรับปรุง 

แบบประเมินการอภิปรายและการน าเสนอผลงาน 
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รายการประเมิน พฤติกรรมบ่งช้ี รวม 

5 4 3 2 1 
1. มีการวางแผนการท างาน       
2. มีความพร้อมในการน าเสนอ       
3. ความน่าสนใจในการน าเสนอ       
4. มีความคิดสร้างสรรค ์       
5. ประโยชน์-ความถูกตอ้งของงานน าเสนอ       
 

5 4 3 2 1 
ดีมาก ดี ปานกลาง นอ้ย ตอ้งปรับปรุง 
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ใบงานที ่2 เร่ือง แนวทางการอนุรักษ์และคงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

หลงัจากท่ีนกัเรียนไดมี้การลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเขตราชเทว ี

นกัเรียนมีแนวทางในการอนุรักษแ์ละคงคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนอยา่งไรบา้ง 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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บันทกึหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 

ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการแกไ้ข 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

ลงช่ือ__________________________________ 

(_________________________________) 

      ผูส้อน 
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ช่ือ__________________________________________ชัน้______________เลขท่ี_____________ 
 

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพ่ือวัดทักษะการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ใน
รายวิชาศิลปะเร่ืองผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตราชเทวี 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงข้อเดียว 

 

1.ข้อใดคือความหมายของค าว่าภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

ก. องค์ความรู้ความสามารถของคนในท้องถ่ินอนัเกิดจากการสัง่สม เลือกสรร และพฒันาสบืทอดไปสูค่น

รุ่นใหม ่

ข. องค์ความรู้ของชาวบ้านท่ีน ามาใช้ในการเอาชนะสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ 

ค. ความรู้ความสารถของคนในท้องถ่ินในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้างรายได้ของคนในอดีต 

ง. ความรู้ ความสามารถ  ความเช่ือในด้านของวฒันธรรมของคนในท้องถ่ิน 

2. อะไรคือข้อดีของการน าภมูิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ก. ลดการใช้จ่ายในการซือ้สินค้า 

ข. ช่วยในการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ินในคงอยู่ 

ค. สามารถลดปริมาณขยะและสร้างรายได้ในชมุชน 

ง. ลดการน าเข้าสินค้าจากตา่งประเทศ 

3. การกระท าใดท่ีแสดงถงึการเห็นคณุคา่และเป็นการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

ก. รณรงค์ให้คนในท้องถ่ินน าภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

ข. เก็บรักษาองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่ไว้อย่างดีไมใ่ห้ผู้อื่นรู้ 

ค. อดุหนนุสนิค้าภมูิปัญญาท้องถ่ินในพืน้ท่ีชมุชนของตนเอง 

ง. น าภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่มาศกึษาและพฒันาให้เหมาะสมกบัสงัคมปัจจบุนั 

4. ภมูิปัญญาท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะพืน้ท่ีใดท่ีหนึง่โดยยงัไมม่ีความแพร่หลายเรียกภมูิปัญญานีว้า่

อย่างไร 

ก. ภมูิปัญญาหลวง 

ข. ภมูิปัญญาชุ่มชน 

ค. ภมูิปัญญาชาติ 

ง. ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
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5. ข้อใดไมใ่ช่ลกัษณะของภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

ก. มีลกัษณะเป็นทัง้ความรู้ ทกัษะ ความเช่ือ และพฤติกรรม 

ข. แสดงถงึลกัษณะท่ีส าคญัของประวตัิบคุคลส าคญั 

ค. มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพฒันาให้เข้ากบัสงัคมปัจจบุนั 

ง. มีความเป็นเอกลกัษณ์ซึง่สอดคล้องกบัสิ่งแวดล้อมในชมุชน 

6. จดุเร่ิมต้นในการผลิตเรือไทยราชเทวีคือข้อใด 

ก. เห็นแบบเรือท่ีหลากหลายจากตา่งประเทศ 

ข. ได้แนวความคิดมากจากเรือท่ีได้พบเจอในการคมนาคมทางน า้ 

ค. เกิดจากความชอบสว่นตวัจึงเร่ิมศกึษาจนเกิดการพฒันาผลิตเรือจ าลองขึน้มา 

ง. ในช่วงนัน้เรือจ าลองเป็นสินค้าท่ีความนิยมและเป็นท่ีต้องการของตา่งชาติ 

7. เรือไทยจ าลองนอกจากจะใช้ตกแตง่เพ่ือใช้เกิดความสวยงามแล้วยงัมีประโยชน์ในด้านใดอีกบ้าง 

ก. ได้ศกึษาสว่นประกอบของเรือชนิดตา่งๆ ซึง่มีเอกลกัษณ์ท่ีมีความแตกตา่งกนั 

ข. สามารถน าไประยกุต์เป็นของเลน่ส าหรับเดก็เพราะสว่นประกอบของเรือสามารถขยบัได้ทกุชิน้ 

ค. วสัดท่ีุใช้ผลิตเรือจ าลองสามารถตอ่ประกอบใหมไ่ด้ 

ง. เรือจ าลองเป็นของท่ีมีคณุคา่แก่การสะสม 

8. ข้อดือความเช่ือของการน าเรือจ าลองมาตกแตง่บ้านเรือน 

ก. ความเช่ือด้านการเดินทาง การค้าขาย 

ข. ความเช่ือเร่ืองศาสนา 

ค. ความเช่ือเร่ืองสขุภาพ ความรัก 

ง. ความเช่ือเร่ืองธุรกิจ  

9. วสัดใุนการท าเรือไทยราชเทวีคือข้อใด 

ก. ไม้ยาง 

ข. ไม้สกั 

ค. ไม้อดั 

ง. ไม้พาเลท 

 

 



  150 

10. ข้อใดคือจดุเดน่ของเรือไทยราชเทวี 

ก. มีความประณีตสวยงาม 

ข. สร้างจากวสัดท่ีุมีอยู่ในชมุชน 

ค. สดัสว่นท่ีตรงตามต้นฉบบัเรือจริง 

ง. ใช้สีจากธรรมชาติ 

11. คนในชมุชนบ้านครัวสว่นใหญ่นบัถือศาสนาใด 

ก. ศาสนาพทุธ 

ข. ศาสนาอิสลาม 

ค. ศาสนาคริสต์ 

ง. ศาสนาฮินด ู

12. ข้อใดคือขัน้ตอนการการทอผ้าไหมบ้านครัว 

ก. น าไหมมาย้อม กรอไหมเข้าหลอดใหญ่และหลอดเลก็ น าเส้นไหมมาขึน้ลวดลาย 

ข. น าไหมมาย้อมด้วยสีธรรมชาติ กรอไหมเข้าหลอดใหญ่และหลอดเลก็ น าเส้นไหมมาขึน้ลวดลาย 

ค. น ารังของตวัไหมมาป่ันเป็นเส้นใย น าไหมมาย้อมด้วยสีธรรมชาติ น าเส้นไหมมาขึน้ลวดลาย 

ง. น ารังของตวัไหมมาป่ันเป็นเส้นใย น าไหมมาย้อม กรอไหมเข้าหลอดใหญ่และหลอดเลก็ น าเส้นไหมมา

ขึน้ลวดลาย 

13. ก่อนจะมาเป็นชมุชนบ้านครัวชมุชนนีเ้คยใช้ช่ือใดมาก่อน 

ก. บ้านผ้าไหมราชเทวี 

ข. บ้านผ้าไหมครัวแขก 

ค. บ้านครัวแขก 

ง. บ้านแขกครัว 

14. ก่ีท่ีใช้ทอผ้าของชาวชมุชนบ้านครัวมาจากประเทศใด 

ก. มาเลเซีย 

ข. เวียดนาม 

ค. จีน 

ง. กมัพชูา 
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15. ชมุชนบ้านครัวตัง้อยู่บริเวณใด 

ก. ริมของแสนแสบ 

ข. ข้างพิพิธภณัฑ์จิม ทอมป์สนั 

ค. ประตนู า้ 

ง. สถานีรถไฟมกักะสนั 

16. ตุ๊กตาบางกอกดอลล์สื่อให้เห็นความเจริญทางด้านใด 

ก. ความเจริญด้านเศรษฐกิจ 

ข. ความเจริญด้านธุรกิจภายในประเทศ 

ค. ความเจริญด้านวฒันธรรมของคนในประเทศ 

ง. ความเจริญด้านการค้าระหว่างประเทศ 

17. เอกลกัษณ์ท่ีควรแก่การรักษาไว้ของตุ๊กตาบางกอกดอลล์คือข้อใด 

ก. การตดัเย็บตุ๊กตาด้วยมือโดยช่างผู้ช านาญ 

ข. การใช้วสัดใุนการสร้างตุ๊กตาท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 

ค. ลกัษณะท่าทาง เคร่ืองแตง่กายถกูต้องตามแบบกรมศิลปากร 

ง. การสัง่ตดัชดุของเคร่ืองแตง่กายและเคร่ืองประดบัน าเข้าจากตา่งประเทศ 

18. หวัโขนท่ีใช้สวมตุ๊กตาบ้านบางกอกดอลล์สร้างสรรค์มาจากกรรมวิธีใด 

ก. ปนูพลาสเตอร์ เปเปอร์มาเช่ การปิดทอง 

ข. ปนูพลาสเตอร์ พ่นสสีเปรย์ ปัน้ดินเหนียว 

ค. ปัน้ดินเหนียว ตดัโฟม ระบายสี 

ง. เปเปอร์มาเช่ ปัน้ดินน า้มนั ระบายสี 

19. ข้อใดคือจดุเดน่ของบ้านตุ๊กตาบางกอกดอลล์ 

ก. ตวัตุ๊กตาสามารถดดัเปลี่ยนท่าได้ 

ข. เป็นสนิค้าสง่ออก 

ค. ศิลปวฒันธรรมของนานาชาติ 

ง. มีเอกลกัษณ์สื่อถงึความเป็นไทย 
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20 จดุเร่ิมต้นในการสร้างช่ือเสียงของตุ๊กตาบางกอกดอลล์มีท่ีมาอย่างไร 

ก. การผลิตตุ๊กตาเพ่ือหารายได้ให้แก่ชมุชน 

ข. มีนกัธุรกิจให้ความสนใจและน าตุ๊กตาไปเป็นของท่ีระลกึจงึเป็นท่ีสนใจของตา่งชาติ 

ค. การผลิตตุ๊กตาท ามือไปจดัแสดงท่ีองค์การสหประชาชาติเพ่ือสื่อถงึสื่อถือเอกลกัษณ์วฒันธรรมความ

เป็นไทย 

ง. ตุ๊กตามีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนจงึใช้เป็นของท่ีระลกึให้กบัตา่งชาติในงานส าคญัตา่งๆ 
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เฉลยแบบทดสอบทักษะการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ 
 
1. ก 
2. ข 
3. ง 
4. ง 
5. ข 
6. ค 
7. ก 
8. ก 
9. ข 
10. ค 
11. ข 
12. ง 
13. ง 
14. ค 
15. ก 
16. ข 
17. ค 
18. ก 
19. ง 
20. ค 
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพ่ือวัดทักษะการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ใน
รายวิชาศิลปะเร่ืองผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตราชเทวี 

 
การวิจัยครัง้นีใ้ช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ (Torrance Test of 

Creative Thinking : TTCT) โดยอาศยัรูปภาพแบบ ก. สร้างขึน้โดย ศ.ดร. อี ทอแรนซ์ แห่ง

มหาวิทยาลยัจอเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือปี  ได้น ามาแปลเป็นภาษาไทยและปรับปรุงพฒันา

เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัซึ่งอารี พนัธ์มณี      ( 2546 : 217-220) ได้น ามาแปลเป็นภาษาไทยและ

ปรับปรุงส าหรับใช้ทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย มีการศกึษาแนวโน้มการตอบสนองต่อ

สิ่งเร้าในแบบทดสอบของนักเรียนและหาค่าความเช่ือมั่นในการให้คะแนน (Reliability of 

Scoring) โดยได้หาคณุภาพของแบบทดสอบและน าไปทดลองกบันกัเรียนจ านวน 3,123 คน ได้คา่

สหสมัพนัธ์คอ่นข้างสงูและมีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั .001 ได้คา่ความเท่ียงตรงอยู่ในเกณฑ์ดี (กรม

ฝึกหดัครู.2521 : 12-46) 

 

ช่ือ__________________________________________ชัน้______________เลขท่ี_____________ 

 

ค าชีแ้จง การท าแบบทดสอบทัง้ 4 กิจกรรม เน้นการวาดภาพให้แปลก นา่สนใจ และวาดจาก

ความคดิของนกัเรียนเอง หรือแสดงเอกลกัษณ์ของภาพ แบบทดสอบทัง้ 4 ชดุ มีเวลาในการ

ทดสอบกิจกรรม เม่ือหมดเวลาแบบทดสอบท่ี 1 จะต้องเร่ิมท าแบบทดสอบชดุถดัไปทนัที ลกัษณะ

แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ โดยอาศยัรูปภาพแบบ ก. ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย 4 ชดุ 

ดงันี ้
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แบบทดสอบชุดที่  1 เปล่ียนรูปร่างให้กลายเป็น....? 10 ข้อ 5 นาที (ทดสอบ

ความคิดริเร่ิม) 

เป็นแบบทดสอบการวาดภาพจากสิ่งท่ีก าหนดให้โดยมีรูปร่างให้ทัง้หมด 10 รูป ให้นกัเรียน

วาดภาพตอ่เตมิลกัษณะใดก็ได้สามารถตอ่เตมิได้ทัง้ในและนอกวงกลมโดนเน้นวา่พยายามคิดและ

วาดภาพท่ีคดิว่าไมเ่หมือนใคร ไมมี่ใครเคยวาดมาก่อน วาดในสิ่งท่ีแปลกใหม ่แตกตา่งไปจากคน

อ่ืนและนา่สนใจ ก าหนดเวลาให้ 5 นาที  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ความคดิริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการคดิสิ่งแปลกใหม ่

ไมซ่ า้ผู้ใด การให้คะแนนความคดิริเร่ิมขึน้อยู่กบัความถ่ีทางสถิตขิองภาพท่ีแตกตา่งไปจากธรรมดา

ในการตอบของกลุม่ตวัอยา่ง ในการให้คะแนนความคิดริเร่ิมให้ดท่ีูภาพเป็นหลกั ส าหรับภาพท่ีซ า้

กนัมากจะได้ 0  คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค าตอบท่ีเดก็ตอบไมซ่ า้ จดัเป็นความคิดท่ีแปลก ได้ 1 

คะแนน ค าตอบท่ีซ า้กนั จดัเป็นความคิดธรรมดาได้ 0 คะแนน ( ถ้ามีภาพซ า้กนัก็ให้คิดเพียงภาพ

เดียว ) 
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แบบทดสอบชุดที่  1 เปล่ียนรูปร่างให้กลายเป็น....? 10 ข้อ 5 นาที (ทดสอบความคิด

ริเร่ิม) 
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แบบทดสอบชุดที่ 2 ต่อจากเดมิ จ านวน 10 ข้อ 3 นาท ี(ทดสอบความคิด

คล่องแคล่ว) 

เป็นแบบทดสอบการวาดตอ่เตมิภาพให้สมบรูณ์จากสิ่งเร้าท่ีก าหนดเป็นลายเส้น

รูปลกัษณะตา่งๆ  10 รูปโดยพยายามคิดและตอ่เตมิภาพให้แปลกใหม ่แปลกแตกตา่งไปจากคน

อ่ืน ภาพท่ีออกมาต้องดอูอกวา่เป็นภาพอะไรก าหนดเวลาให้ 3  นาที พร้อมเขียนช่ือภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ความคดิคลอ่งแคลว่ (Fluency) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการคิดหาค าตอบ

ให้ได้อย่างคล่องแคลว่ รวดเร็วและมีปริมาณการตอบสนองได้มากในเวลาท่ีจ ากดั คะแนน

ความคดิคลอ่งแคลว่ คือ คะแนนท่ีได้จากการวาดภาพท่ีชดัเจน ส่ือความได้ให้ 1 คะแนน ถ้าภาพ

ยงัไมส่มบรูณ์หรือยงัไมไ่ด้วาดเลยให้ 0 คะแนน       ( ถ้ามีภาพซ า้กนัก็ให้คิดเพียงภาพเดียว ) 
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แบบทดสอบชุดที่ 2 ต่อจากเดมิ จ านวน 10 ข้อ 3 นาท ี(ทดสอบความคิดคล่องแคล่ว) 

 

 

 

 

 

1. _____________________         2. _____________________   3._____________________ 

 

 

 

 

 

 

4.______________________          5._______________________    6._____________________ 
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       7._______________________  8._______________________ 

 

 

 

 

 

 

       9._______________________  10._______________________ 
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แบบทดสอบที่ 3 แต่งแต้มสีสัน  ใช้เวลา 20 นาท ี(ทดสอบความคิดละเอียดลออ) 

เป็นแบบทดสอบการวาดภาพ ลงสีหรือแรเงาจากเส้นและรูปร่างท่ีก าหนดให้ ซึง่เส้นและ

รูปร่างท่ีก าหนดให้จะต้องเป็นสว่นส าคญัของภาพ มีความนา่สนใจ ภาพท่ีวาดจะต้องมีความ

สมบรูณ์และสวยงามก าหนดเวลาให้ 20 นาที 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

ความคดิละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดท่ีน ามาตกแตง่

ความคดิครัง้แรกให้สมบรูณ์ แล้วท าให้ภาพชดัเจนและได้ความหมายสมบรูณ์ แตล่ะภาพให้

คะแนนต ่าสดุ 1 คะแนน โดยการนบัคะแนนความละเอียดลออจะนบัจากสว่นของรายละเอียดท่ีใช้

ในการตอ่เตมิภาพจากภาพท่ีก าหนดให้โดยการแรเงา ระบายสี การตกแตง่ภาพเพิ่มเตมิซึง่มีเกณฑ์

การให้คะแนนดงันี ้

  ถ้าวาดสว่นละเอียด 0 – 5 แหง่ ให้คะแนนความคิดละเอียดลออ 1 คะแนน 

ถ้าวาดสว่นละเอียด 6 – 10 แหง่ ให้คะแนนความคิดละเอียดลออ 2 คะแนน 

ถ้าวาดสว่นละเอียด 11 - 15 แหง่ ให้คะแนนความคิดละเอียดลออ 3 คะแนน 

ถ้าวาดสว่นละเอียด 16 - 20 แหง่ ให้คะแนนความคิดละเอียดลออ 4 คะแนน 

ถ้าวาดสว่นละเอียด 21 - 25 แหง่ ให้คะแนนความคิดละเอียดลออ 5 คะแนน 

  ถ้าวาดสว่นละเอียด 26 - 30 แหง่ ให้คะแนนความคดิละเอียดลออ 6 คะแนน 

  ถ้าวาดสว่นละเอียด 31 - 35 แหง่ ให้คะแนนความคดิละเอียดลออ 7 คะแนน 

  ถ้าวาดสว่นละเอียด 36 - 40 แหง่ ให้คะแนนความคดิละเอียดลออ 8 คะแนน 

  ถ้าวาดสว่นละเอียด 40 - 45 แหง่ ให้คะแนนความคดิละเอียดลออ 9 คะแนน 

  ถ้าวาดสว่นละเอียดมากกวา่ 46 แหง่ ให้คะแนนความคิดละเอียดลออ 10 คะแนน 
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แบบทดสอบที่ 3 แต่งแต้มสีสัน  ใช้เวลา 20 นาที (ทดสอบความคิดละเอียดลออ) 
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แบบทดสอบที่ 4 วงรีวงใหม่ ใช้เวลา 5 นาท ี(ทดสอบความคิดยืดหยุ่น) 

เป็นแบบทดสอบการวาดภาพจากสิ่งท่ีก าหนดให้โดยมีรูปรีให้ทัง้หมด 10 รูป ให้นกัเรียน

วาดภาพตอ่เตมิรูปวงกลมลกัษณะใดก็ได้สามารถตอ่เตมิได้ทัง้ในและนอกวงกลมโดนเน้นวา่

พยายามคิดและวาดภาพให้ไมซ่ า้กนั พยายามคิดให้วงรีมีความหลากหลายแตกตา่งกนัออกไปให้

ได้มากทีสดุ วาดในสิ่งท่ีแปลกใหม ่แตกตา่งประเภทกนั พร้อมก าหนดช่ือภาพท่ีวาด ก าหนดเวลา

ให้ 5 นาที  

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ความคดิยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในหารคิดหลากหลายทิศทาง 

หลายประเภท หลายชนิด หลายกลุม่และค าตอบไมไ่ด้จดัอยู่ในกลุม่หรือประเภทเดียวกนั 

 การตรวจให้คะแนนความคดิยืดหยุ่น เชน่ วงกลมวาดเป็นรูปอะไรได้บ้าง ค าตอบเป็นลกู

ฟตุบอล ลกูเทนนิส ลกูกอล์ฟ จานข้าว หน้าปัดนาฬิกา เหรียญสตางค์ ดวงตา ปากถ้วยน า้ พดัลม 

กระดมุ แหวน ดวงไฟรถยนต์ เป็นต้น เม่ือน ามาจดัประเภทสามารถจดัได้ดงันี ้

 - อปุกรณ์กีฬา ได้แก่ ลกูฟตุบอล ลกูเทนนิส ลกูกอล์ฟ 

 - เคร่ืองประดบั ได้แก่ กระดมุ แหวน 

 - เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ได้แก่ ดวงไฟรถยนต์ 

 - เคร่ืองใช้ในบ้าน ได้แก่ จานข้าว หน้าปัดนาฬิกา ปากถ้วยน า้ พดัลม 

 - อวยัวะ ได้แก่ ดวงตา 

 - เงิน ได้แก่ เหรียญสตางค์ 

 ความคดิยืดหยุน่ในตวัอยา่งสามารถแบง่ได้ถึง 7 ประเภท/กลุม่ จะได้คะแนนประเภทหรือ

กลุม่ละ 1 คะแนน รวมเป็น 7 คะแนน 
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แบบทดสอบที่ 4 วงรีวงใหม่ ใช้เวลา 5 นาท ี(ทดสอบความคิดยืดหยุ่น) 

 

 

 

 

 

 

1. _____________________     2. _____________________    3. _____________________ 

 

 

 

 

 

 

4.______________________  5._______________________  6._____________________ 
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       7._______________________  8._______________________ 

 

 

 

 

 

 

       9._______________________  10._______________________ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในรายวิชาศิลปะเรื่องผลผลิตแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
เขตราชเทวี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงงาน 

ค าชี้แจง  โปรดอ่านแบบประเมินแล้วพิจารณาว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงานมากน้อยเพียงใด 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
 

1. 

ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม 
นกัเรียนพอใจกบัขัน้ตอนการสอนแบบโครงงาน 

     

2. นกัเรียนได้ร่วมกนัท างานเป็นกลุม่      
3. นกัเรียนได้ฝึกการท ากิจกรรมอยา่งหลากหลาย      
4. นกัเรียนมคีวามกล้าแสดงออกและมีเหตผุลมากขึน้      
5. นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน      
 

6. 

ด้านการได้รับความรู้จากกระบวนการสอนแบบโครงงาน 
นกัเรียนได้รู้จกัการท างานเป็นทีม 

     

7. นกัเรียนรู้จกัวิธีการคดิและแนวทางแก้ปัญหา      
8. นกัเรียนได้รับความรู้อยา่งหลากหลายจากการท ากิจกรรม      
9. นกัเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง      
10. นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้      

 
11. 

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
นกัเรียนรู้จกัช่วยเหลอืและเอือ้อาทร 

     

12. นกัเรียนมคีวามรัก สามคัคกีนัมากขึน้      
13. นกัเรียนรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
14. นกัเรียนเป็นผู้มีน า้ใจนกักีฬาและเอือ้เฟือ้เผื่อแผ่      
15. นกัเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินยัและความรับผิดชอบ      

16. 
ด้านจติส านึกความตระหนักและเห็นคุณค่า 
นกัเรียนตระหนกัและเห็นความส าคญัของภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

     

17. นกัเรียนรู้สกึหวงแหนภมูิปัญญาท้องถ่ินของตนเอง      
18. นกัเรียนเลง็เห็นถงึปัญหา คดิค้นหาแนวทางการแก้ไข      
19. นกัเรียนชว่ยกนัน าภมูิปัญญาท้องถ่ินมาเผยแพร่ให้คงอยู่      
20. นกัเรียนอยากอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยูส่บืไป      
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ภาคผนวก จ 

ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวสิริวิมล ท้วมแสง 
วัน เดือน ปี เกิด 7 กมุภาพนัธ์ 2534 
สถานที่เกิด จ.นนทบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2551  ระดบัมธัยมศกึษา  

      จาก โรงเรียนสตรีนนทบรีุ   
พ.ศ. 2557  ระดบัปริญญาตรี การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.)  
      สาขาทศันศลิปศกึษา  
      จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2561  ระดบัปริญญาโท การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  
      สาขาวิชาศลิปศกึษา  
      จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 19/3 หมู ่1 ต.วดัชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 11130   
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