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ชื่อเร่ือง การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน เพื่อ
พฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
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การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง  บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน 

ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา  เพื่อน าไปสู่การพ ัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  และเพื่อ

เปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา

ปีที ่1 ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน  กลุ่มตัวอย่างเป็น

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ จ.อุทยัธานี ที่เรียนในรายวิชาท้องถ่ินของเรา 

ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive sampling) 

จากนกัเรียนที่ลงเรียนในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมที่ตนเองสนใจ จ านวน 38 คน ด าเนินการทดลองโดย

ใช้แบบแผนการวิจยัแบบหนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนเรียนและหลังหลังเรียน  (One - group Pretest- 

Posttest Design) ส ถิติ ที่ ใ ช้ ใ นก าร ทด สอ บส มม ติ ฐ าน คื อ  t-test for dependent 

sample ผลการวิจยัพบว่า 1. ผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน  ใน

รายวิชาท้องถ่ินของเรา มีผลการประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้โดยผู้ เชี่ยวชาญ  ตามเกณฑ์

คุณภาพเป็นที่ยอมรบัได้ 2.ผลการพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนกัเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05            
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The purposes of this research were as follows: (1) to develop a  learning unit 

on a locally important person to develop good citizenship characteristics; and (2) to 

compare the good citizenship characteristics of the students both before and after the 

implementation of the learning unit on localiy important person for the purpose of 

developing good citizenship characteristics. The participants of the study consisted of 

thirty eight students in Muttayomsuksa one at Thapthan Anusorn School in  Uthai Thani 

province and in the second semester of the 2018 academic year.  The sample was 

selected by purposive selection from students who enrolled in elective subjects. The 

one-group pretest-posttest was used in the study. The data obtained was analyzed by a 

t-test for dependent sample. The results of this study were as follows: 1. The learning 

unit on locally important people to develop the positive citizenship characteristics and 

the evaluation results were accepted by the professionals.  2. The good citizenship 

characteristics of the students after studying through  learning units of locally important 

people to for develop good citizenship characteristics that were higher than before 

learning at a 0.5 level of significance. 

 
Keyword : Learning Unit, Good citizenship characteristics, Locally important people  
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 

สังคมไทยในปัจจุบนัเป็นยุคที่สังคมมีการเปล่ียนแปลงมากมายหลายด้าน เพื่อให้ทันกับ
การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกิดขึน้ทัว่โลก โดยปัจจัยส าค ัญที่เป็นต ัว
รองรบัและเป็นเง่ือนไขผลักดนัความก้าวหน้า ก็คือ พลเมืองของประเทศ หากประเทศใดมีพลเมือง
ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประเทศนัน้ย่อมมีศ ักยภาพในการพัฒนา
ประเทศให้ทดัเทียมกบัประเทศอ่ืน ในทางตรงข้าม หากประเทศใดพลเมืองยังไม่ได้รับการพ ัฒนา
เท่าที่ควร ประเทศนัน้ก็จะไม่สามารถปรบัตวัสู่การพฒันาสังคมที่ยัง่ยืนได้ กระแสการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึน้ ส่งผลให้สังคมไทยเผชิญกบัปัญหาที่ซ ับซ้อน นอกจากนีย้ังท าให้คนเกิดการเอารัดเอา
เปรียบ เห็นแก่ตวั ขาดคุณธรรม จริยธรรมอนัดี ขาดระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม และน าไปสู่การเกิดเป็นปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาการลักทรพัย์ หรือปัญหาการค้าของผิดกฎหมาย นั่นแสดงให้เห็นว่า สังคมไทยยังประสบ
ปัญหาจริยธรรมของคนเส่ือมโทรมลง จึงได้มีการให้ความส าค ัญเก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองมากขึน้ ดงัจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
พ.ศ. 2560 - 2564 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, น. 20) ที่
มีการก าหนดเปา้หมายและแนวทางการพฒันาที่ส าคญัประการหนึ่ง กล่าวไว้ว่า “คนไทยมีลักษณะ
เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินยั มีทศันคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็น
พลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรบัตวัได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ และ
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่
พอเพียงและมีความเป็นไทย” จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คน ถือเป็นทรัพยากรที่ส าค ัญ
ที่สุดที่ควรเร่งพ ัฒนาให้มีศ ักยภาพ มีความคิด มีจิตส านึก มีความรับผิดชอบ มีวินัย เคารพ
กฏหมายและเรียนรู้หน้าที่พลเมือง เพราะการเป็นพลเมืองที่ดีมีความส าค ัญต่อการเป ล่ียนแปลง
ของสังคม 

โดยทัว่ไปการให้ความส าค ัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความเป็น
พลเมืองดีและมีความสามารถที่จะปรับต ัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ในสังคมได้นัน้
จ าเป็นต้องมีสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา เข้ามาประสานงานร่วมมือกันเพื่อ
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้คู่คุณธรรม คือเป็นคนเก่งและคนดีควบคู่กันไป เพราะหาก
เด็กและเยาวชนของประเทศเรียนเก่งมีความรู้ ความสามารถ แต่ขาดการประพฤติตนที่ดีในการ
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ด าเนินชีวิตในสังคม เด็กและเยาวชนเหล่านีก็้อาจสร้างความเสียหายหรือเป็นบุคคลที่อันตรายต่อ
สังคมและประเทศชาติได้ หรืออาจใช้ความรู้ไปในทิศทางที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองได้ ฉะนัน้การ
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัง้ความคิดและการประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมจึงมี
ความส าคญัเป็นอย่างย่ิง และผลจากการเห็นความส าค ัญในความเป็นพลเมืองดีมากขึน้ ท าให้
สถาบนัการศึกษาทุกแห่งมีการสนบัสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นทัง้คนเก่งและคนดีควบคู่กันไป 
ตามความมุ่งหมายและหลักการจดัการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่
ระบุไว้ใน มาตรา 6 ซึ่งมีใจความว่า “การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” นัน้แสดงให้เห็นว่าส่ิงส าคญัที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า
พืน้ฐานของการพฒันาคนและการประเทศย่อมนัน้ ขึน้อยู่ที่การจดัการศึกษา 

แนวคิดในการสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดกับประชาชนมีการให้ความส าค ัญมาโดย
ตลอด เพราะพลเมืองเป็นเคร่ืองมือน าพาประเทศให้อยู่รอดและก้าวพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี เม่ือประชาชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแล้ว ย่อมส่งผลต่อการสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณภาพ 
และน าไปสู่การพฒันาให้เกิดรากฐานของสังคมที่เข้มแข็ง  นับว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่ง ยืนอย่าง
แท้จริง กระบวนการพฒันาคนจึงได้ให้ความส าคญัต ัง้แต่ระดบัเยาวชน และขับเคล่ือนการศึกษา
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังค ับ ( เลิศพร อุดม
พงษ์, 2560) การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้รับ
การศึกษา จึงเป็นหน้าที่หลักของสถาบนัการศึกษาอันเป็นปัจจัยที่ท าให้การศึกษามีความส าค ัญ
และมีความจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ โดยจะเห็นได้จากการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ที่มีใจความส าคญั เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกบับทบญัญัติของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ัฒนาสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รกัสามคัคีและร่วมมือผนึกก าลัง มุ่ง สู่การพ ัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ยืน ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 79) ท าให้เห็นว่าการปลูกฝังและพฒันาคนให้มีคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดีนัน้ การจดัการศึกษา คือส่วนส าคญัที่จะช่วยปลูกฝังและพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดีตามที่สังคมต้องการได้ เพราะ ความเป็นพลเมืองมิใช่ลักษณะที่ติดต ัวมาแต่ก าเนิด 
หากแต่ต้องสร้างขึน้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการขัดเกลาทางสังคมโดย
มิได้จดัระบบความคิดก็ไม่อาจเอือ้ต่อการสร้างความเป็นพลเมืองดีได้ ด ังนัน้ การศึกษาในฐานะ
กลไกที่ช่วยบ่มเพาะคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีจึงต้องท าหน้าที่ดงักล่าว 
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การจดัการศึกษาเพื่อสร้างความพลเมือง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ 
ตระหนกัและมัน่ใจในการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ทกัษะเก่ียวกับความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย เกิดทัศนคติ และแรงจูงใจ ในการกระท าหรือมีพฤติกรรมที่แ สดงถึง วิถีแห่ ง
ประชาธิปไตย (ศรนัยุ หมัน้ทรพัย์, 2551, น. 5) ฉะนัน้การจดัการเรียนการสอน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ มี
ความส าคญั และเชื่อมโยงไปสู่การจดัการศึกษาเพื่อการสร้างพลเมืองทัง้ในและนอกสถานศึกษา   
นกัการศึกษาอย่าง จอห์น ดิวอี ้(John Dewey)  เห็นว่าการศึกษาเป็นเคร่ืองมือที่ส าค ัญในการ
จรรโลงสังคม โดยเฉพาะการช่วยให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่ดี  มีความรู้ มีข้อมูลข่าวสารสามารถ
เข้าใจความเป็นไปของสังคมได้ การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองตามแนวคิดนีจ้ึง มุ่งไปที่
ความเป็น สหวิทยาการ ไม่เน้นท่องจ า แต่ละวิชาให้เน้นที่ความหลากหลาย และความเก่ียวข้องกับ
ชีวิตมนุษย์ เก่ียวข้องกบัปัญหาสังคม ไม่ใช่เรียนเพื่อรู้หนงัสือ แต่เพื่อสร้างความเจริญงอกงามทาง
ความคิด และระบบคุณค่า ซึ่งกระบวนการศึกษาจะต้องให้ความส าค ัญเป็นพิเศษ (ทิพย์พาพร 
ตนัติสุนทร, 2557, น. 19-20) การจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง จึง เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก โดยครูผู้สอนท าหน้าที่ เป็นเพียง ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
ด้วยการวางแผนการจดัการเรียนรู้ จดับรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ การค ัดเลือกกิจกรรมและส่ือ
วสัดุที่เหมาะสมมาใช้พฒันาพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการต ัง้ค าถามเพื่อกระตุ้ นให้
ผู้เรียนมีโอกาสในการคิด วิเคราะห์ ซึ่งการเปิดพืน้ที่ให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นการฝึกให้เด็ก
เข้ามามีบทบาทในการคิดเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ (กรวรรณ เกียรติไกรวัลศิริ, 2557 , น. 
39) 

การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ส่ิงที่ส าคญัและอยู่ในความ
สนใจของสังคมเสมอมา ส่งผลให้มีการพฒันาปรบัปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อความต้องการ
สร้างพลเมืองของยุคสมยั และความเหมาะสมตามสถานการณ์บ้านเมือง และมีผู้ตระหนักใน
ความส าคญัของการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองมาโดยตลอด จึงท าให้มีนักวิชาการหลายท่านได้
ท างานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี จะพบว่ามีการจัดการเรียนรู้
เพื่อพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในหลายรูปแบบ อย่างเช่น วีณา วงศ์ศรีเผือก (2553 , 
น. 96) ได้ศึกษาพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านการประหยัดของนักเรียน โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และน าส่ิงที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น  มีความร่วมมือ และสนใจที่จะเรียนรู้ เข้าใจใน
บทเรียนมากย่ิงขึน้ และการจดักิจกรรมโครงงานยังเป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
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รู้จกัแสวงหาความรู้ ลงมือปฏิบตัิ และได้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการประหยดั แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดีด้านการประหยดัของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร 
ไกรสมสาตร์ (2557, น. 47) ที่ศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในมิติความแตกต่าง ของ
นกัเรียน โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้เลือก
และสร้างกระบวนการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างลุ่มลึกตามความสนใจด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้
ก าหนดหวัข้อในการท าโครงงานให้นกัเรียนอาศยัทกัษะทางปัญญาหลายๆ ด้าน ทัง้ที่ เป็นทักษะขัน้
พืน้ฐานในการแสวงหาความรู้และทกัษะขัน้สูงที่จ าเป็นในการคิด และสามารถน าผลการเรียนรู้ไป
ใช้ในชีวิตจริงได้ ส่งผลต่อคะแนนความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตัิคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี
ในมิติความแตกต่างของนกัเรียนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้ งานวิจยัที่กล่าวถึงข้างต้นท าให้เห็นว่าการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีนัน้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คื อ 
เป็นการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก โดยครูผู้สอนท าหน้าที่ เป็นเพียง ผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ ด้วยการวางแผนการจัดการเรียนรู้ จ ัดบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ การ
คดัเลือกกิจกรรมและส่ือวสัดุที่เหมาะสมมาใช้พฒันาผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมถึง
การต ัง้ค าถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีโอกาสในการคิด วิเคราะห์ ซึ่งการเปิดพืน้ที่ให้ผู้ เรียนเข้ามามี
ส่วนร่วมจะช่วยพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีได้ ด้วยเหตุนีจ้ึงเป็นเหตุผลให้ผู้ วิจ ัยมีความ
สนใจในวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เนื่องจากการสอนแบบโครงงานนัน้เป็นการ
ฝึกให้ผู้เรียนเกิดความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทดลอง ปฏิบัติค้นคว้า ทัง้ยังท าให้รู้จ ัก
การแก้ปัญหา ทัง้นี ้กรมวิชาการ (2544, น. 1) ยงัได้กล่าวถึง การสอนแบบโครงงานว่า เป็นการ
สอนที่เน้นผู้เรียนมีความส าคญัที่สุด เพราะเป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ
คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล มีกระบวนการท างานและสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ครูมี
บทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2553 
หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา ได้ก าหนดให้จัดการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคญัที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่ รู้
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิตามแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว 
คือ การจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าค ัญ ซึ่ง มีที่มาจากปรัชญาและทฤษฎีของ จอห์น ดิว อี ้
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(Jone Dewey) ที่ชีใ้ห้เห็นว่า การเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางนัน้ ต้องให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีความรบัผิดชอบ การเรียนรู้จะเกิดจากการที่ ผู้ เรียนนัน้มี
ประสบการณ์ตรงในเร่ืองที่เรียนมา (ส าลี รกัสุทธี, 2544, น. 7) นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับงานของ 
ถวลัย์ มาศจรสั (2549, น. 16) ที่กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน คือ การเน้น
ผู้เรียนเป็นหลัก จดัการเรียนโดยผ่านกิจกรรมที่เกิดจากความสนใจศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติจริ ง
ของผู้เรียน ที่มีการจดัระบบ เพื่อให้ได้ค าตอบที่ตนเองต้องการเรียนรู้อย่างลึกซึง้  ทุกข ัน้ตอนจาก
ประสบการณ์จริงด้วยตนเองหรือด้วยกลุ่มความสนใจของผู้ เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภาสุดา ภาคาผล (2556, น. 124) ที่ได้ศึกษา ผลของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาสังคม
ศึกษาโดยใช้กิจกรรมการบริการสังคมที่มีต่อมโนทศัน์และพฤติกรรมจิตสาธารณะ ท าให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล มีกระบวนการท างานและท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ซึ่ง
แนวคิดและงานวิจยัข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษา
สามารถพฒันาผู้เรียนให้ เกิดการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล มีกระบวนการท างาน และท างาน
ร่วมกบัผู้อ่ืนได้ จึงท าให้ผู้วิจยัสนใจที่จะจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐานเพื่อ
พฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนกัเรียน 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ครู
ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคญั ครูผู้สอนจึงต้องท าความเข้าใจและพฒันา แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
หรือหาวิธีการจดัการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองที่ เรียน มีทักษะ
ในการเรียนรู้ ในด้านการคิดไปสู่ทกัษะด้านพฤติกรรม มีเจคติ และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ดี ซึ่งที่ผ่านมาครูผู้สอนมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในแบบเดิมๆ ที่ครูเป็นผู้ให้ความรู้เพียง
อย่างเดียว เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่อาจตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้ (ธวรรณรัตน์ สารพ ัด , 
2554, น. 1) 

การจดัการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในปัจจุบัน 
ผู้สอนและสถานศึกษามีโอกาสจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบัสภาพท้องถ่ินตามความต้องการ โดย
โดยจดัการศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชุมชน ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจดักระบวนการเรียนรู้
แก่ผู้เรียน สามารถน าแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมาใช้ในการจดัการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ได้มีการฝึกปฏิบตัิ คิดเป็น ท าเป็น เกิดองค์ความรู้ที่มาจากแหล่งเรียนรู้ใ นชุมชน 
(ลัดดา ศิลาน้อย, 2545, น. 65) การจดัการเรียนรู้ในรายวิชาท้องถ่ินของเราซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ครูสังคมศึกษาจึงมีหน้าที่ส าค ัญในการจัดการ
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เรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียน ซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีนัน้มิได้มีขึน้เฉพาะภายในห้องเรียนเท่านัน้ การให้
ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร และท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนยังมีส่วนส าค ัญในการพัฒนา
นกัเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ในฐานะครูสังคมศึกษาและผู้สอนรายวิชาท้องถ่ิน
ของเรา ในโรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ จังหวัดอุทัยธานี ผู้ วิจ ัยพบปัญหาที่เกิดขึน้กับนักเรียนและมี
แนวโน้มที่ น่าเป็นห่วงมากขึน้  ได้แก่ ด้านการเรียน นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง มา
โรงเรียนสาย เข้าเรียนไม่ตรงเวลา ไม่เข้าห้องเรียน และไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านกิจกรรม 
นกัเรียนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ขาดความกล้าแสดงออกและไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นในทางที่ ถูกต้อง ด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทะเลาะวิวาท ขาดความ
เอือ้เฟือ้ เผ่ือแผ่ ไม่เคารพ กฎระเบียบวินยัของสังคม  ไม่มีจิตสาธารณะ เป็นต้น ผู้วิจ ัยได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัและความจ าเป็นในการพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนกัเรียน เพื่อแก้ไข
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนกัเรียนที่เกิดขึน้ในโรงเรียน และเพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร
ของโรงเรียนที่มีเปา้หมายในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้บูรณาการกบัท้องถ่ินและสนองกับพ ันธ
กิจของโรงเรียน ที่มุ่งเน้นพฒันาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ , 2555b, น. 2 -3) ผู้ วิจ ัยจึง มุ่งที่จะน า
รูปแบบการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือบุคคลต้นแบบในท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดทักษะในการ
ปฏิบตัิงาน และเป็นการเรียนรู้จากส่ิงใกล้ตวัเพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิจริง ซึ่ง เป็นการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และในจงัหวดัอุทยัธานีมีบุคคลส าคญัที่ได้รบัการยกย่อง นัน่คือ สืบ นาคะเสถียร อดีต
หวัหน้าเขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จงัหวดัอุทยัธานี เป็นบุคคลต้นแบบที่ได้ สะท้อนการเป็น
แบบอย่างของความเป็นพลเมืองดีได้ในหลายๆ ด้าน มีความเสียสละ และสร้างคุณประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติไว้อย่างมาก การศึกษาผ่าน บทเรียนจากบุคคลต้นแบบในท้องถ่ิน จะท าให้ผู้ เรียนได้
เห็นถึงตวัอย่างและเข้าใจถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีได้ช ัดเจนย่ิงขึน้ ฉะนัน้ พ ัฒนาหน่วย
การเรียนรู้จึงเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของ
โรงเรียน อีกทัง้ยงัช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลเมืองดี
ของโรงเรียนและสังคมต่อไป  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่ จะพ ัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคล
ส าคญัในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา ผ่านการศึกษาบทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร เพื่อ
พฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีโดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน  
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ค าถามวิจัย 
หน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา เพื่อน าไปสู่การพ ัฒนาคุณลักษณะความเป็น

พลเมืองดี ควรเป็นอย่างไร  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา 

เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน 
ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จ.อุทัยธานี    
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 166 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ จ.อุทัยธานี ที่
เรียนในรายวิชาท้องถ่ินของเรา ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)จากนักเรียนที่ลงเรียนในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมที่ตนเองสนใจ 
จ านวน 38 คน 

เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัย 

รายวิชาท้องถ่ินของเรา เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจยัเลือกใช้ชีวประวตัิสืบ นาคะเสถียร มาจดัท าเป็น บทเรียน เร่ือง บุคคล
ส าคญัในท้องถ่ิน เนื่องจากสืบ นาคะเสถียรเป็นบุคคลต้นแบบในท้องถ่ิน ในการจัดการเรียนรู้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ิงใกล้ตวั มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้รบัประสบการณ์ตรงและเกิดทักษะในการ
ปฏิบตัิงาน ซึ่งเอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน 
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ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจยัจะด าเนินการวิจยัตามหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน รายวิชา
ท้องถ่ินของเรา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ 2 ช ั่วโมง รวมเป็นเวลา
ทัง้หมด 20 ช ัว่โมง  

ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาท้องถ่ินของ

เรา เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี หมายถึง คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ควร

เสริมสร้างและพฒันาให้กบันกัเรียน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่ง
วดัโดยใช้แบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี แบบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ ท าการทดสอบก่อน
และหลังการจดัการเรียนรู้ และคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ต้องการให้เกิดขึน้ในต ัวผู้ เรียนมี 
3 ประการ ดงันี ้ 

1. พลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบ คือ การตระหนักว่าตนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ
สังคม มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและชุมชน ต ัง้ใจเรียนและท างาน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั 

2. พลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะ คือ การมีส่วนร่วมในการท าคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีความรบัผิดชอบต่อสังคม และมีความปรารถนาที่จะช่วย เหลือผู้ อ่ืน 
ชุมชน สังคม ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

3. พลเมืองดีที่ยึดหลักความเสมอภาค คือ การไม่ยึดตนเองเป็นใหญ่ ยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างของผู้อ่ืนด้วยความเคารพ และการเห็นความส าคญัของคนเท่าเทียมกนั  

2. หน่วยการเรียนรู้ หมายถึง แนวทางการจดัการเรียนรู้ ที่ให้ความรู้ครบวงจรในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง ที่มาจากการน าความคิดรวบยอดมาเชื่อมโยงกนัอย่างเป็นระบบ ในการสร้างหน่วยการ
เรียนรู้ ผู้ วิจ ัยด าเนินการตามรูปแบบการสร้างหน่วยการเรียนรู้ของ ฮาร์ริส และคาร์ (Harris 
Douglas E. Carr and Judy F, 2546) ที่ได้น าเสนอไว้อย่างสมบูรณ์ และน ามาปรบัใช้ในการวิจัยนี ้
ซึ่งสามารถสรุปขัน้ตอนได้ดงันี ้1) ก าหนดหวัเร่ือง 2) ก าหนดผลการเรียนรู้ 3)  ก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ 4) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 5) ก าหนดภาระงาน 6)  ก าหนดเกณฑ์การประเมินและ
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แนวทางการให้คะแนน 7) แสดงผลงานตวัอย่าง หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน จะ
มีองค์ประกอบที่ส าคญั คือ บทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน จ านวน 4 แผน 20 ชั่วโมง ด ังนี  ้แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เร่ือง  สืบ               
นาคะเสถียรกับความเป็นพลเมืองดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เร่ือง  ชีวิต และชีวิตของสืบ                   
นาคะเสถียร แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ชีวิตนกัอนุรกัษ์ป่าไม้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 เร่ือง 
ถอดองค์ความรู้จากสืบ นาคะเสถียร 

บทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร หมายถึง การน าเสนอเร่ืองราวประวัติของ    สืบ 
นาคะเสถียร  นักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ทัง้ ในด้านชี วิตครอบครัว 
การศึกษา การท างาน ผลงาน หรือเร่ืองราวอ่ืนๆที่น่าสนใจ สร้างเป็นบทเรียนเพื่อการศึกษา
คณุลักษณะความเป็นพลเมืองดี ในหน่วยการเรียนรู้เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน ซึ่งนักเรียน
สามารถน าไปเรียนรู้เองได้ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นกัเรียนสามารถแสวงหาและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติด้วยต นเอง 
ท างานที่ได้วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ของต ัวเองในการจัดท า
โครงงาน ครูมีบทบาทเป็นผู้ก ากบัดูแลควบคุมให้การด าเนินกิจกรรมอยู่ในขอบเขต ซึ่ง มีข ัน้ตอนใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงันี ้

1) ข ัน้ก าหนดปัญหา หรือส ารวจความสนใจ เป็นระยะเร่ิมต้นที่ครูผู้สอนต้อง
สังเกต สร้างความสนใจในเร่ืองที่จะเรียนรู้ให้เกิดขึน้ในตวัผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้ เรียนเห็นปัญหา แล้ว
ตกลงร่วมกนัเลือกหวัข้อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพื่อศึกษาอย่างละเอียดต่อไป  

2) ข ัน้ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน ครูผู้สอนแนะน าให้ผู้ เรียนก าหนดขอบเขต
ของโครงงานให้ชดัเจนว่าจะท าโครงงานนัน้เพื่อแก้ปัญหาอะไร ซึ่งท าให้ผู้ เรียนก าหนดโครงงาน
และแนวทางในการด าเนินงานได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 

3) ข ัน้วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน เป็นขัน้ที่ครูผู้สอนมีหน้าที่ต ัง้ค าถาม
เก่ียวกบัเร่ืองที่ก าลังศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกนัหาค าตอบ และผู้เรียนช่วยกันวางแผน สร้างแผนที่
ความคิดหรือก าหนดวิธีการ หรือแหล่งข้อมูลก่อนไปศึกษา โดยการระดมความคิดอภิปรายหรือหา
ข้อสรุป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ และเสนอโครงงานพร้อมแผนการด าเนินงานต่อครูผู้สอน  

4) ข ัน้ลงมือปฏิบตัิงาน เป็นขัน้ที่ ผู้ เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ เขียน
สรุปรายงานผลที่เกิดขึน้จากการวางแผนร่วมกนั ผู้สอนมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา คอยสังเกต ติดตาม 
และให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน 
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5) ข ัน้ประเมินผลระหว่างปฏิบตัิงาน ครูผู้สอนแนะน าให้ผู้ เรียนรู้จักประเมินผล
การด าเนินงานเป็นระยะๆ โดยผู้เรียนประเมินโครงงานของตนเองหรือเพื่อนร่วมประเมิน จากนัน้
ผู้สอนจึงประเมินผลโครงงานตามแบบประเมิน 

6) ข ัน้สรุป รายงานผล และเสนอผลงาน เป็นระยะสุดท้ายของการท าโครงงาน
ของนกัเรียน เป็นระยะที่ครูผู้สอนและผู้เรียนจะได้แบ่งปันประสบการณ์การท างาน และแสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จของการท างาน โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการ
จดัการเรียนรู้ มีการน าเสนอโครงงาน ในรูปแบบรายงาน ป้ายนิเทศแสดงส่ิงที่ศึกษา หรือการจัด
นิทรรศการ 

ความส าคัญของการวิจัย 
เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัครูผู้สอนและผู้ที่ เก่ียวข้อง ในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ใน

รายวิชาท้องถ่ินของเราหรือรายวิชาอ่ืนๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และได้หน่วยการเรียนรู้ที่มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของท้องถ่ิน
ท าให้นกัเรียนได้รบัประสบการณ์ตรงจากการจดัการเรียนรู้ โดยผ่านแหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ินและ
สามารถน าความรู้ที่เกิดไปใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของตนเองและสังคม สามารถเป็น
แนวทางที่เข้าถึงกระบวนการพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  และ เป็นแนวทางน าไปสู่ การปรับปรุงกระบวนการสร้างพลเมืองดีในสังคมอย่าง มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน 

ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ มีการวัดและประเมินผลเพื่อพ ัฒนา
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้ วิจ ัยได้
ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ดงันี ้
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ตวัแปรอิสระ                                                       ตวัแปรตาม 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย 

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ 

 

การจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ใน

รายวิชาท้องถ่ินของเรา เร่ือง บุคคลส าคัญ

ในท้องถ่ิน โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน 
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศึกษา ค้นคว้าและทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่ เก่ียวข้องใน 5 
ประเด็น ดงัต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัความเป็นพลเมืองดี 
1.1 ความหมายของพลเมืองดี 
1.2 คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
1.3 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
1.4 การประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

2. หน่วยการเรียนรู้ 
2.1 ความหมายและลักษณะส าคญัของหน่วยการเรียนรู้ 
2.2 องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ 
2.3 ขัน้ตอนในการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ 
2.4 การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ 

3. การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
3.1 ความหมายและความส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
3.2 ขัน้ตอนการจดัท าโครงงาน  

4. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ จงัหวดัอุทยัธานี 
5. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

5.1 งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบับการพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
5.2 งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ 
5.3 งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
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1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นพลเมืองดี 
1.1 ความหมายของพลเมืองดี 

ค าว่า “พลเมือง” หรือ “พลเมืองดี” มีนักวิชาการได้กล่าวถึง  2 ค านีใ้นลักษณะที่
ใกล้เคียงกนัผู้วิจยัจึงสนใจศึกษาความหมายของค าว่า “พลเมือง” และ “พลเมืองดี” จากทัศนะของ
นกัวิชาการหลายท่าน ดงันี ้

ทสมล ชนาดิศยั (2558 , น. 3)  ได้กล่าวว่า พลเมือง คือ บุคคลที่มีสัญชาติตาม
กฎหมายของประเทศนัน้ๆ ทัง้ยงัเป็นบุคคลที่มีสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ภายใต้กฏหมาย เป็นไปใน
แนวทางเดียวกนักบั ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวฒัน์ (2558, น. 30) ที่กล่าวว่า พลเมือง คือ ผู้ที่ เป็นก าลัง
หรือพลังของบ้านเมือง รวมตวักนัท าเร่ืองดีๆ รวมถึงมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม ซื่อสัตย์ เสียสละ มีเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและเป็นส่วนช่วยให้สังคม และ
ประเทศชาติมีความเจริญ รวมถึง ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555 , น. 30)  กล่าวว่า พลเมือง 
หมายถึง การเป็นสมาชิกของสังคมที่มีอิสรภาพควบคู่กับความรับผิดชอบ และมีสิทธิ  เส รีภาพ
ควบคู่กบัหน้าที่ โดยมีความสามารถในการยอมรับฟังความแตกต่างและเคารพกติกาในการอยู่
ร่วมกนั พร้อมทัง้มีส่วนร่วมต่อความเป็นไปและการแก้ปัญหาในสังคมของตนเอง นอกจากการ
กล่าวถึงความหมายของพลเมืองแล้ว ยงัมีนกัวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบส าค ัญ
และบทบาทของการเป็นพลเมือง อาทิ ฮาร์นิส (Harnish, 2006) ได้ระบุเอาไว้ว่า การเป็นพลเมือง
นัน้จะต้องมีองค์ประกอบส าคญั ได้แก่ พลเมืองจะต้องมีสิทธิและหน้าที่  มีส่วนร่วมทางการเมือง 
และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง นอกจากองค์ประกอบดังกล่าวแล้ว การ
เป็นพลเมืองยงัต้องมีบทบาทที่จะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมแบบพลเมือง (Civic Virtue)  เพื่อให้
บรรลุถึงการรกัษาอุดมคติของการเป็นพลเมือง (Civic Ideal) โดยขึน้อยู่กับอุดมการณ์ที่ใช้ในการ
สร้างชาติ ซึ่ง เนือ้หาของจริยธรรมแบบพลเมืองมักขึน้อยู่กับบริบทของสังคม แต่ถึงอย่างนัน้ 
บทบาททัว่ไปของพลเมืองก็คือ การปกป้องสถาบันต่าง ๆ ที่ตอบสนองอุดมคติของการพลเมือง
ทัง้หลาย (สถาบนัพระปกเกล้า, 2555, น. 6) 

นอกจากนีย้งัมีผู้ที่กล่าวถึงค าจ ากดัความและความหมายของพลเมืองในลักษณะที่
แตกต่างออกไป อาทิ กระมล ทองธรรมชาติ (2547, น. 214) กล่าวไว้ว่า “พลเมืองดี” คือ พลเมือง 
ดีจะต้องปฏิบตัิตนได้อย่างเหมาะสมและเป็นตวัอย่างของสมาชิกอ่ืนๆ  ด้วยการที่จะปฏิบัติตนเป็น 
พลเมืองดีนัน้จะต้องรู้จกัหลักการอยู่ร่วมกนั รู้จกักติกาของสังคม ตลอดจนเข้าใจวิธีการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุข คุณลักษณะของพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ธวชั ทนัโตภาส และ คณะ (2552, น. 
80) ได้ให้ความหมายของการเป็นพลเมืองที่ดีว่า การเป็นพลเมืองที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและมีศีลธรรม ต้องมีส่วนร่วมกบักิจกรรมชุมชน ต้องมีความรู้เร่ืองการเมือง และจะต้องเป็น
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คนที่มีอาชีพสุจริต ขยนัขนัแข็ง ประหยดั รู้จกัพอ ซื่อสัตย์ และใช้ปัญญาในการประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิต สอดคล้องกบัวิทยา ปานะบุตร (2550, น. 42) ที่กล่าวไว้ว่าพลเมืองดี หมายถึง พลเมือง
ที่ประพฤติปฏิบตัิดีต่อกนัระหว่างบุคคลต่างๆ รวมทัง้กระท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ท้องถ่ินที่อยู่อาศ ัย และส อดคล้องกับ กรมการศึกษานอกโรงเ รียน (254 6 , น. 18)  ที่ได้ใ ห้
ความหมายของพลเมืองดี คือ ประชาชนไทยทุกคนมีหน้าที่ส าค ัญในการเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมากษัติย์เป็นประมุข และร่วม
ธ ารงไว้ซึ่ง ประ เพณีวัฒนธรรมที่ดีง าม ซึ่ง เป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้  และยังมีการกล่าวถึง
ความหมายของพลเมืองดีในประเด็นอ่ืนๆเพิ่มเติม อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2554, น. 154) ได้ให้ความหมายของพลเมืองดี ไว้ว่า เป็นคุณลักษณะของพลเมืองที่
เหมาะสมกับสังคมนัน้ๆ หรือที่สังคมนัน้ๆคาดหวังเพื่อน าไปสู่ความสามารถในการปกครอง
ประเทศตนเอง  

จากทศันะของนกัวิชาการหลายท่านข้างต้น ท าให้เห็นว่า “พลเมือง” หรือ “พลเมือง
ด”ี มีการใช้ค าเหล่านีแ้ตกต่างกนัออกไป ในงานวิจยันีก้ารท าความเข้าใจถึงความหมายของความ
เป็นพลเมืองดีนัน้ อาจต้องพิจารณาร่วมกบับริบทของสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน ผู้ วิจ ัยจึง
เลือกใช้ค าว่า “พลเมืองดี” ซึ่งสามารถสรุปความหมายได้ว่า พลเมืองดี หมายถึง การที่บุคคลรู้จัก
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของสังคม รู้จกัสิทธิ หน้าที่และบทบาทของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน ให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์ต่อชาติ ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม มีความจงรกัภกัดีต่อพระมหากษัตริย์ และเป็นผู้มีจิตส านึกในการพฒันาประเทศ  
 

1.2 คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองดีต้องมีการก าหนดถึงคุณลักษณะของพลเมืองดีที่
ต้องการเอาไว้ด้วย โดย ทิพย์พาพร ตนัติสุนทร (2558, น. 55-57) ได้กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองดี 
มีความแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาที่ต้องปรับต ัวให้เข้าอยู่ในระบอบสังคม โดยเฉพาะระบอบ
ประชาธิปไตยไม่ได้เป็นสังคมธรรมชาติ คนจึงต้องเลิกเห็นแก่ต ัว ต้องพูดกันให้รู้เ ร่ือง มีเหตุผล มี
วินยั ในตนเอง ต้องมีความอดทน เคารพสิทธิผู้อ่ืน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง ของ โคเกน 
(Cogan, 1997, p. 12-15) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยที่เป็นสากล 
และสามารถสรุป คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้ดงันี  ้

1) การเป็นผู้มีความรู้ และเข้าใจการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเมือง  
2) มีความรกัในเสรีภาพและมีความรบัผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3) เข้าใจเร่ืองหลักสิทธิมนุษยชนและยอมรบัในความแตกต่างทางวฒันธรรม 
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4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
5) เคารพกฏหมายและยึดหลักสันติวิธีในการแก้ปัญหา 
6) รกัษาส่ิงแวดล้อมและยึดถือประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก 

ทสมล ชนาดิศยั (2558, น. 7) ได้กล่าวถึง พลเมืองที่สามารถปฏิบัติ “กิจที่ ต้องท า” 
และ “กิจที่ควรท า” ได้อย่างสมบูรณ์ โดยประพฤติตนตามหลักฏหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และจริยธรรมอนัดีงาม เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเร่ืองให้แก่ตนเองและประเทศชาติ ซึ่งก า หนด
เป็นคุณลักษณะพลเมือง ที่ เป็นไปในแนวทางเดียวกับ ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ (2558 , น. 36) 
สามารถสรุป ได้ดงันี ้

1) ตระหนกัถึงศกัดิ์ศรี สิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน  
2) ยึดหลักกฏหมาย เคารพกฏระเบียบ 
3) มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
4) มีความยุติธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
5) มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชนและสังคม 

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555, น. 30-36) ได้ให้ค าอธิบายถึงสังคมที่ปกครองโดย
ระบอบประชาธิปไตย มีการให้น า้หนกัคุณสมบตัิความเป็นพลเมืองที่แตกต่างกันไป สามารถสรุป
คุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทัง้สิน้ 6 ประการ คือ 

1) มีความรบัผิดชอบตนเองและพึ่งพาตนเองได้ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพล หรือ
อ านาจของผู้อ่ืน 

2) เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเอง และไม่ไปละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผู้อ่ืน 
3) ยอมรบัและเคารพความแตกต่างของกนัและกันเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

และต้องไม่ใช้ความรุนแรง 
4) เคารพหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ทุกคนมีศ ักดิ์ศรีของความ

เป็นเจ้าของประเทศ 
5) เคารพกติกาและยอมรบัผลของการละเมิดกติกา 
6) ตระหนกัว่าตนเองเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสังคม จึงต้องรับผิดชอบต่อสังค ม 

มองตนเองเชื่อมโยงกบัสังคม เห็นตนเองเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา และมีส่วนร่วมในการลงมือแก้ไข
ปัญหานัน้ 
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อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่ระบุคุณลักษณะของพลเมืองดีเอาไว้ค่อนข้างหลากหลายและ
น่าสนใจ ได้แก่ งานของ เวสต์ไซด์เมอร์ (Westheimer, 2015) ได้น าเสนอแบบของพลเมือง (Kind 
of citizen) ไว้ 3 ลักษณะ ดงันี ้

1)  พลเมือง ที่มีความรับผิดชอบ (Personally Responsible Citizen)  โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี ้เช่น รบัผิดชอบต่อตนเองและชุมชน ต ัง้ใจท างาน ต ัง้ใจท าหน้าที่ของตนเอง ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ปฏิบตัิตามกฎหมาย เป็นต้น 

2) พลเมืองที่มีส่วนร่วม (Participatory Citizen) โดยมีพฤติกรรมบ่งชี  ้ เช่น เข้า
ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน และสังคม ช่วยเหลืองานผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจ เป็น
ต้น 

3) พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม ( Justice-Oriented Citizen)  โดยมี
พฤติกรรมบ่งชี ้เช่น ร่วมตัง้ค าถาม ค้นหาสาเหตุของปัญหาต่างๆที่ เกิดขึน้ในสังคม สนใจรับรู้
ข่าวสารความเคล่ือนไหวของสังคม สืบค้นหรือน าเสนอประเด็นที่ไม่เป็นธรรมในสังคม เป็นต้น  

สายชล สัตยานุรกัษ์ (2558 , น. 286 -287) ได้กล่าวถึง การเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทย ให้มีคุณลักษณะใหม่จะต้องด าเนินพร้อมกนั 4 ด้าน ดงันี ้

1) การเสริมสร้างจารีตทางความรู้แบบใหม่ คือ การมีทัศนะวิพากษ์บนฐานทาง
ความรู้ที่กว้างขวางหลากหลาย เชื่อมโยงความรู้ได้ และคิดเองเป็น สามารถก ากับตรวจสอบการใช้
อ านาจรฐั ทุน และส่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีความรู้ในการจัดต ัง้หรือสร้างสถาบัน
การเมืองที่เอือ้ต่อการต่อรองและการต่อสู้อย่างสันติ และการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธวิธีการ
ในการต่อสู้กดดนัทางการเมืองอย่างฉลาดและสันติ 

2) การเสริมสร้างวฒันธรรมจิตใจแบบใหม่ คือ การสร้างพลเมืองไทยให้มีจิต
สาธารณะ รกัความเป็นธรรม ใจกว้าง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับคนที่
แตกต่างอย่างสงบ ยอมรบัในความถูกต้องดีงาม 

3) การเสริมสร้างความส านึกในสิทธิและหน้าที่ในความหมายใหม่  คือ การรู้ใน
สิทธิพลเมืองและหน้าที่พลเมือง ที่จะแสวงหาความรู้แบบปลดปล่อยและความรู้ที่กว้างขวาง
หลากหลาย เพื่อให้พลเมืองไทยสามารถใช้สิทธิและท าหน้าที่ต่อส่วนรวมอย่างฉลาดแล ะ
สร้างสรรค์ รวมทัง้สิทธิและหน้าที่ในการก ากบัตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ทุน ส่ือ 

4) การเสริมสร้างพลเมืองไทยที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ คือ การตระหนักว่า
ทุกคนเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์ที่ เหมือนกัน น าไปสู่การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมไทย ให้เป็น
วฒันธรรมแห่งความเสมอภาค และท าให้พลเมืองไทยปฏิเสธความรุนแรงต่อมนุษย์ในทุกรูปแบบ 
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จากแนวคิดข้างต้นมีนกัวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ดีไว้หลายทศันะ ทัง้ที่แตกต่างและสอดคล้องกนั ในงานวิจัยนี ผู้้ วิจ ัยสามารถสรุปและสังเคราะห์
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงการสังเคราะห์คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ความสอดคล้องกับแนวคิด 
ของนักวิชาการ 

สรุปความ
สอดคล้อง 

ทิพ
ย์พ

าพ
ร (

25
58
) 

ทส
มล
 (2

55
8)

 

ศุภ
ณั
ฐ (

25
58
) 

สา
ยช
ล (

25
58
) 

ปริ
ญ
ญ
า (

25
55
) 

เว
สไ
ซเ
มอ
ร์ (

20
15
) 

โค
เก
น (

19
97
) 

1) มีความรู้และมีความเข้าใจต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 - -  - -  3 

2)  ยึ ด ห ลั ก เ ส รี ภา พ  มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อบทบาท  หน้า ท่ีของ
ตนเองและผู้ อ่ืน 

       7 

3)  มีค ว า มส า มา ร ถ ในก า ร คิ ด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา 

- - - - - -  1 

4) เ ค า ร พกฏหมา ย แล ะคว า ม
ยุติธรรม 

-   -    5 

5) รักษาสิ่งแวดล้อม - - - - - -  1 
6) มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาในสังคม 

-      - 5 

7) เคารพสิทธิผู้ อ่ืน เคารพควา ม
แตกต่าง ความเสมอภาคและการ
เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ 

 - -   -  4 

 
จากตาราง 1 ผู้วิจยัสามารถสรุปสังเคราะห์คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ได้ด ังนี ้

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของนกัวิชาการมากที่สุด 7 คน คือ 
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดียึดหลักเสรีภาพ มีความรบัผิดชอบต่อบทบาท หน้าที่ของตนเอง
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และผู้อ่ืน รองลงมามีความสอดคล้องกบัแนวคิดของนกัวิชาการ 5 ท่าน คือ คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีที่เคารพกฎหมาย และ มีจิตสาธาณะ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม มีความ
สอดคล้องกบัแนวคิดของนกัวิชาการ 4 ท่าน คือ คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่เคารพสิทธิ ผู้ อ่ืน 
เคารพความแตกต่าง ความเสมอภาคและการเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของนกัวิชาการ 3 ท่าน คือ คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่มีความรู้และมีความเข้าใจต่อ
การเปล่ี ยนแปล งทางสัง คม แล ะมีความสอดคล้ องกับแนวคิดของนักวิชาการ 1 ท่าน คื อ 
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และ รักษา
ส่ิงแวดล้อม  

ในงานวิจยันีผู้้วิจยัต้องการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ สะท้อนจาก
การศึกษาชีวประวตัิบุคคลส าคญัในท้องถ่ิน คือ สืบ นาคะเสถียร ซึ่งสามารถสรุปได้ 3 ประการ คือ   
1) พลเมืองดีที่มีความรบัผิดชอบ 2) พลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะ 3) พลเมืองดีที่ยึดหลักความเสมอ
ภาค 

1.3 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

ความเป็นพลเมืองมิใช่ลักษณะที่ติดต ัวมาแต่ก าเนิด หากแต่ต้องสร้างขึน้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการขดัเกลาทางสังคมโดยมิได้จัดระบบความคิดก็
ไม่อาจเอือ้ต่อการสร้างความเป็นพลเมืองดีได้ ด ังนัน้ การศึกษาในฐานะกลไกที่ช่วยบ่มเพาะ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีจึงต้องท าหน้าที่ดงักล่าว  

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง เป็นการจดัการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ ตระหนัก
และมั่นใจ ในการเ ป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ทักษะเ ก่ียวกับความเป็นพลเมือง ในระบอบ
ประชาธิปไตย เกิดทัศนคติ และแรงจูงใจ ในการกระท าหรือมีพฤติกรรมที่แ สดงถึง วิถีแห่ ง
ประชาธิปไตย (ศรันยุ หมัน้ทรัพย์, 2551 , น. 5)  ฉะนัน้การจัดการเรียนรู้ จึง เป็นส่วนหนึ่งที่ มี
ความส าคญั และเชื่อมโยงไปสู่การจดัการศึกษาเพื่อการสร้างพลเมืองทัง้ในและนอกสถานศึกษา 
การน าเสนอในหวัข้อนี ้จะมุ่งเน้นไปที่ท าความเข้าใจหลักการส าค ัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

กระบวนการเรียนรู้มีความส าคญัต่อการสร้างพลเมือง โดยส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพ ัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองดี โดยมี
ใจความว่า การจดัการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ควรจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และลงมือปฏิบตัิ เพื่อให้ผู้เรียนมีทกัษะรอบด้าน เพื่อประโยชน์
ของตนเองและสังคม นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้ เป็นพลเมืองที่ดี  โดย
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จะต้องด าเนินการทัง้ในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานและระดบัอุดมศึกษา ซึ่งในระด ับการศึกษาขัน้
พืน้ฐานกระบวนการจดัการเรียนการสอนควรเป็นกิจกรรมในเชิงปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับระด ับและ
ช่วงวยัของนกัเรียน เน้นกระบวนการกลุ่มและฝึกฝนให้เกิดทักษะพืน้ฐานของ ความเป็นพลเมือง                     
มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้อ่ืน นึกถึงส่วนรวม และรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนผ่านการท าโครงการหรือโครงงานกิจกรรมต่างๆ ก็จะช่วยผู้ เรียนพัฒนาตนเองให้เป็น
พลเมืองดีได้ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 12-18)  

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2559 , น. 39 -40) ได้กล่าวถึงการศึกษาเพื่อความเป็น
พลเมืองและตวัอย่างจากต่างประเทศไว้ว่า การเห็นคนเท่าเทียมกัน การยอมรับในความแตกต่าง 
การเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ อ่ืนและการรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นลักษณะของพลเมือ งใน
ระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่เร่ืองที่จะเกิดขึน้มาได้เองตามธรรมชาติหากจะต้องมีการเรียนรู้และ
ฝึกฝนความเป็นพลเมืองจึงจะเกิดขึน้มาได้ โดยยกตัวอย่างวิธีการของการศึกษาเพื่อความเป็น
พลเมืองในประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศเยอรมนี ส่ิงแรกที่เด็กจะต้องเรียนในโรงเรียนอนุบาล
คือ เม่ือมีความขดัแย้งหรือมีการทะเลาะกนั ห้ามตีกนั เม่ือทะเลาะกนัครูจะจบัแยกกันทันที และจะ
ให้เรียนรู้กติกาพืน้ฐานประการแรกของการอยู่ร่วมกันในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย คือ ถ้า
ขดัแย้งกนั ห้ามใช้ความรุนแรง เม่ือขึน้ช ัน้ประถมศึกษา เด็กจะเรียนรู้เร่ืองของความรับผิดชอบ ซึ่ง
เป็นส่ิงที่ก ากบัการใช้สิทธิเสรีภาพ โดยจะถูกฝึกฝนให้รับผิดชอนตนเอง รับผิดชอบต่อผู้ อ่ืน และ
รบัผิดชอบต่อสังคมทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ แต่ต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพ
คนอ่ืน และท าส่ิงใดจะต้องค านึงถึงอยู่เสมอว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม สังคมจะดีขึน้หรือแย่
ลงก็อยู่ที่การกระท าของคนในสังคม เด็กในประเทศที่มีการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง จึงมีสิทธิ
เสรีภาพมากขึน้ตามวยัที่โตขึน้ พร้อมๆกบัมีความรบัผิดชอบมากขึน้ตามไปด้วย และไม่ใช่เรียนรู้แต่ 
การแข่งขนั (Competition) แต่จะต้องเรียนรู้เร่ืองการประนีประนอม (Compromise) และการ
ท างานร่วมกบัคนอ่ืน (Cooperation) เพราะประชาธิปไตย คือการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงต้องสอน
ให้เด็กเรียนรู้ที่จะแก้ไขความขดัแย้ง เรียนรู้ที่จะตกลงกนั และเรียนรู้ที่จะท างานและอยู่ร่วมกบัผู้อ่ืน 

นอกจากนี ้ศรนัยุ หมัน้ทรพัย์ (2551, น. 12-13) ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาเพื่อ
การสร้างพลเมืองไทย ในหวัข้อเร่ือง แนวทางตามกระบวนการเรียนรู้ ในประเด็นหลัก 4 ประเด็น 
ดงันี ้

1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมือง เป็นเร่ืองที่ เก่ียวข้องกับการเรียนรู้
ส่ิงที่เป็นนามธรรม การเรียนการสอนจึงต้องใช้กิจกรรมเพื่อเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย การ
เรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองที่ไม่สอดคล้องกบัวฒันธรรม ความคิดและส่ิงแวดล้อมที่เป็นอยู่ ต้องอาศัย
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กระบวนการเรียนการสอนที่ไม่ท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกค ับข้องใจ กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเคยชิน วฒันธรรม และพฤติกรรม ต้องอาศยัการปรบัพฤติกรรมเพื่อปอ้งกนัทศันคติทางลบ 

2. การปรบัทศันคติและความเข้าใจต่อระบอบประชาธิปไตยและอ านาจแห่ง
พลเมือง จ าเป็นต้องได้รบัการแก้ไขและซึ่งเป็นหน้าที่ของครูผู้สอน กระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
การปรบัแก้ความเข้าใจและทศันคติที่ถูกต้อง คือ การสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อจัดระเบียบความคิด 
จ าแนกความเข้าใจต่อความถูกต้อง และเรียนรู้ส่ิงที่ เป็นรากฐานของคุณธรรม เพื่อให้ผู้ เรียนได้ 
ปรบัแต่งความคิดอย่างเป็นขัน้ตอน 

3. การสร้าง “ชุมชน” ให้เป็นพืน้ที่แห่งการเรียนรู้ ส ร้างจิตส านึกสาธารณะและ
การคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ความร่วมมือของชุมชนและการสนับสนุนของท้องถ่ิน เป็นหัวใจ
ส าคญัต่อการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมือง ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชนต่อการสร้างพลเมืองนี ้
จะกลับมาเป็นกระบวนการพฒันาประชาธิปไตย และสร้างการเมืองภาคพลเมืองของทุกคนใน
ชุมชน 

4. ปัจจยัส าคญัในการจดักระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
4.1) การเรียนรู้ในห้องเรียน มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี  ใช้การเรียนรู้

ผ่านปัญหาสาธารณะ ให้เหตุการณ์จ าลองช่วยกระตุ้ นแนวคิดประชาธิปไตย สร้างโอกาส ท า
กิจกรรมร่วมกบับุคคลอ่ืน มีการแลกเปล่ียนความคิดระหว่างกนั 

4.2)  การสนับสนุนทางวิชาการและพัฒนาทางสั งคมโดยโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลาง การสนบัสนุน กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพ ันธ์ระหว่างชุมชน
และผู้เรียน  

4.3) การสนบัสนุนให้ครอบครวั ชุมชน ครูและโรงเรียนต้องเชื่อมโยงสัมพ ันธ์
กนั สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนมีความเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นและ
เข้ามีส่วนร่วมในชุมชนและทางการเมือง ซึ่งในหลักการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูผู้สอน คือ ผู้ที่ มี
บทบาทส าคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้ 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจยัจึงเห็นว่า การจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง คือ 
การจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั โดยครูผู้สอนท าหน้าที่เป็นเพียง ผู้อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ ด้วยการวางแผนการจดัการเรียนรู้ จ ัดบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน การ
คดัเลือกกิจกรรมและส่ือวสัดุที่เหมาะสมมาใช้พฒันาผู้ เรียน เพื่อใ ห้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมถึง
การต ัง้ค าถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีโอกาสในการคิด วิเคราะห์ ซึ่ง เป็นการเปิดพืน้ที่ให้ผู้ เรียนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
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1.4 การประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกับการประเมินคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดี พบว่ามีแนวทางการประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ดงันี  ้

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนที่
ครูผู้สอนจะต้องจดัท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพฒันาผู้เรียนเป็นส าค ัญ นอกจากนีผ้ลจากการประเมิน
จะต้องน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรบัติดตาม ก ากบั สนบัสนุน และพัฒนาการเรียนรู้  พ ัฒนาการเรียน
การสอน ดงันัน้ การวดัและประเมินผลการเรียน จึงเน้นไปที่การวดัและการประเมินผลในชัน้เรียน 
ซึ่งจะน าไปสู่การชีใ้ห้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงของผู้ เรียน และสภาพจริงของการเรียนการสอนจาก
พฤติกรรมที่ ผู้ เรียน ได้แสดงออก (Student Performance) สะท้อนให้ เห็นความสามารถที่
หลากหลาย และสอดคล้องกบัความสามารถที่แท้จริงจากการปฏิบัติต ัดสินใจ หรือการแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง โดยพิจารณาจากคุณภาพของชิน้งาน หรือการปฏิบัติ ที่ เป็นผลผลิต/ ร่องรอย
หลักฐานการเรียนรู้ของผู้ เรียนว่าเป็นไปตามผลการเรียนรู้หรือไม่ ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์การปฏิบตัิตนโดยใช้วิธีการและเคร่ืองมือที่
หลากหลายและเกณฑ์การประเมินที่ชดัเจน ทัง้นีเ้ม่ือผู้เรียนได้รบัการพ ัฒนาแล้วจะต้องบรรลุตาม
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 
2557, น. 40-41) และได้ออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ส าหรบัครูผู้สอนเพื่อการวัดและ
ประเมินผลในระดบัชัน้เรียน ได้ดงันี ้

1) ก าหนดผลการเรียนรู้/คุณลักษณะที่จะประเมิน 
2) วิเคราะห์พฤติกรรมส าคญัจากผลการเรียนรู้เพื่อก าหนดหลักฐานการเรียนรู้ 
3) เลือกใช้วิธีการเคร่ืองมือให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมที่จะประเมิน 
4) ก าหนดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม (Scoring Rubrics) 

เบอร์นาเดธ ((Bernadette Sun Ch, 2002) ได้ศึกษาเร่ืองเร่ืองเก่ียวกับการสอนให้มี
ความเป็นพลเมืองทัง้จิตใจและจิตวิญญาณ  โดยใช้การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในการบริการ
สังคมเพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองโดยใช้เคร่ืองมือคือข้อมูลจากการตอบแบบส ารวจ และการ
สัมภาษณ์นกัเรียน สัมภาษณ์ครู 

แด็มและคณะ (Dam, Geijsel, Reumerman, และ Ledoux (2010, p.369) ได้
น าเสนอในประเด็นเก่ียวกบัการพฒันาเคร่ืองมือวดัความเป็นพลเมืองของนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 
11-16 ปี เพื่อให้เข้าใจถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย โดยแบบสอบถาม
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ในการวดัพฤติกรรมการเป็นพลเมืองของนกัเรียน เป็นเคร่ืองมือส าหรบัการวัดความสามารถในการ
เป็นพลเมือง ส าหรบับุคคลเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 11-16 ปี 

ซาร่า รีเวลลี  (Sara Rivelli, 2010) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับความรู้  ความสนใจ 
เก่ียวกบัความเป็นพลเมืองโดยเป็นการศึกษาเปรียบเทียบของนักเรียนในชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตเมืองโบลซาโนกบัเมืองปาโดวา  ประเทศอิตาลี  โดยใช้เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม
ส าหรับนักเรียนซึ่ง มี  2 ภาษา ได้แก่ ภาษาเยอรมันและภาษาอิตาลี  แบบสอบถามเป็นการ
สัมภาษณ์ที่เป็นทางการในชัน้เรียน 

ฮบัดอราฮิม นาเวฮบับราฮิม (Abdolrahim Navehebrahim, 2011)  ได้ท าการศึกษา
ความแตกต่าง ของ เพศหญิง และ เพศชายในเ ร่ืองพฤติ กรรมเก่ียวกับพล เมืองใน โรง เรียน
ประถมศึกษา ประเทศอิหร่าน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่วัด 4 องค์ประกอบของทักษะการ
เป็นพลเมือง คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านองค์ความรู้ ด้านคุณค่า และด้านประชาธิปไตย  
แบบสอบถามมีจ านวน 50 ข้อ 2 ระดบั  

นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้ศึกษาการประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีเพิ่มเติม
จากงานวิจยัในประเทศ โดยท าการศึกษาในประเด็นการใช้เคร่ืองมือวัดคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

ศิริพร ไกรสมสาตร์ (2557, น. 26-27) ได้ศึกษา การพ ัฒนาคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีในมิติการเคารพความแตกต่างของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 โดยใช้การเรียนรู้แบบ
โครงงาน  ในงานวิจยันีมี้การประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีโดยใช้เคร่ืองมือ  3 ฉบับ 
ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ในมิติการเคารพความแตกต่าง แบบวัดทัศนคติในมิติการเคารพ
ความแตกต่าง และแบบสอบถามการปฏิบัติตนในมิติการเคารพความแตกต่าง เพื่อเก็บข้อมูล
เก่ียวกบัด้านความรู้ การปฏิบตัิ และทศันคติที่มีต่อการเคารพความแตกต่าง การเคารพสิทธิ ผู้ อ่ืน
และการเคารพความเสมอภาค 

น าพงศ์ สุขสบาย (2556, น. 91) ได้ศึกษา การพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ดทีี่พึงประสงค์ของ ประชาคมอาเซียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ของ
นกัเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ในงานวิจยันีมี้การประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีโดยมี
เคร่ืองมือ คือ แบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่พึงประสงค์ของประชาคมอาเซียนด้านเจต
คติ ซึ่งมีค าถามลักษณะเป็นสถานการณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงถึงความมีคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ดีที่พึงประสงค์ของกลุ่มอาเซียนในด้านเจตคติ เป็นแบบวดัแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
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สุจิตรา วนัทอง (2554, น. 67)  ได้ศึกษา การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจยัเป็นฐาน เพื่อพฒันาคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษา ในงานวิจยันีมี้การประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีโดยใช้เคร่ืองมือ  2 
ฉบบั ประกอบด้วย 1.  แบบสอบถามสภาพและลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพ ัฒนา
คุณลั กษณะพล เมืองดีต ามวิ ถีประชาธิปไตยของนักเ รียนประถมศึกษา  2. แบบสอบถาม
คุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนกัเรียนประถมศึกษา (ฉบับครูประเมินนักเรียน) 
ประกอบด้วยข้อค าถามแบบมาตรประมานค่า (rating scale) 5 ระดบั ที่ให้ครูตรวจสอบระดับการ
ปฏิบตัิและระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมการเรียนรู้นัน้ 

อุไรวรรณ ใจค าปัน (2554, น. 49 -52) ได้ศึกษา การใช้ชุดกิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองดีของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่
ฮาว จงัหวดัล าปาง ในงานวิจยันีมี้การประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีโดยใช้เคร่ืองมือ  2 
ฉบบั ประกอบด้วย 1.  แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความเป็นพลเมืองดี และแบบประเมิน
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองดีเป็นแบบปรนัยชนิด เลือกตอบ  4 
ตวัเลือก  2. แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพ ัฒนาความเป็นพลเมืองดี โดย
รายละเอียดของแบบประเมินก าหนด ซึ่งแบบประเมินพฤติกรรมมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  

วีณา วงศ์ศรีเผือก (2553, น. 59-63) ได้ศึกษา  ผลของโปรมแกรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานที่มีต่อการพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ด้านการประหยัดของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 ในงานวิจยันีมี้การประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีโดยใช้เคร่ืองมือ  3 
ฉบบั ประกอบด้วย 1. แบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านการประหยัด มีลักษณะเป็น
ข้อสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 2. แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านการ
ประหยดั ก าหนดโครงสร้างของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ( rating scale)  ให้
นกัเรียนประเมินข้อมูลตามสภาพจริง 3.  แบบบันทึกคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านการ
ประหยดั เพื่อใช้ส าหรบับนัทึกคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านการประหยัด โดยมีรายการ
พฤติกรรมที่เป็นความจริง  
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จากการศึกษางานวิจยัข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการประเมินคุณลักษณะความเป็น  
พลเมืองดี มีการใช้ เคร่ืองมือที่ใกล้ เคี ยงและแตกต่างกัน โดยมีการสร้าง เคร่ืองมือที่ใช้ คื อ              
1) แบบทดสอบ หรือ แบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี แบบวดัแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก 2) แบบวดัทศันคติความเป็นพลเมือง 3) แบบสอบถามการปฏิบัติตน /แบบสัมภาษณ์ ที่มี
ท ัง้ครูและนกัเรียนเป็นผู้ประเมิน 4)  แบบประเมินพฤติกรรม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(rating scale)  และแบบบนัทึกคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

2. หน่วยการเรียนรู้ 
2.1 ความหมายและลักษณะส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ 

ความหมายของหน่วยการจดัการเรียนรู้ ได้มีนกัวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ไว้ในทิศทางเดียวกนั ที่ส่ือถึงแนวทางการจดัการเรียนรู้ที่ครบวงจร มีความเชื่อมโยงและสัมพ ันธ์กัน 
ซึ่งวฒันาพร ระงับทุกข์ (2545b, น. 130) และดวงเดือน อ่อนน่วม (2548, น. 29) ได้ให้ความหมาย
ของ หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกนัว่า หน่วยการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้ที่ครบวงจรในเร่ืองหนึ่ง 
ซึ่งเกิดจากการจ าแนกเนือ้หาความรู้ของแต่ละสาระ หรือรายวิชาออกเป็นเร่ือง หรือหัวข้อเร่ือง และ
แต่ละเร่ืองนัน้ให้ความรู้ครบวงจร ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักับ วิช ัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พ ัฒ
ผล (2552, น. 99) และ นพเก้า ณ พทัลุง (2550, น. 13) ที่เพิ่มเติมในเร่ืองของ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามความสนใจ ความต้องการของผู้ เรียน โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงั โดยการยึดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปา้หมาย และใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งนอกจากนีย้งัมีอีกหลายแนวคิดจากนกัวิชาการท่านอ่ืน ที่กล่าวถึงความหมาย
ของหน่วยการเรียนรู้ไว้ในมุมมองที่แตกต่างออกไป อาทิ  ชนาธิป พรกุล (2546 , น. 55)  ได้ให้
ความหมาย ของหน่วยการเรียนรู้ไว้ว่า หน่วยการเรียนรู้ หมายถึง มวลประสบการณ์แบบบูรณา
การที่หลักสูตรสถานศึกษาคาดหวงัให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละระด ับชัน้ 
จดัไว้หลายหน่วยเรียงตามล าดบัแต่ละหน่วยควรบูรณาการสาระของวิชาให้ครบถ้วนหรือมากกว่า
เท่าที่จะท าได้และควรก าหนดเวลาที่สอนไว้ด้วย 

นอกจากความหมายของหน่วยการเรียนรู้แล้วลักษณะส าค ัญของหน่วยการเรียนรู้ก็
เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคญัในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้
กล่าวถึงลักษณะส าคญัของหน่วยการเรียนรู้เอาไว้ อาทิ 

ฮาร์ริส และคาร์ (Harris Douglas E. Carr and Judy F, 2546) ได้กล่าวถึงลักษณะ
ส าคญัของหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ว่า หน่วยการเรียนรู้ที่ดีต้อง ใช้ข้อมูล เนือ้หา
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สาระในการสอน เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจ ความคิดรวบยอดในเร่ืองต่างๆ การเรียนการสอนใน
หน่วยควรให้โอกาสนักเรียนได้มีโอกาสท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในรูปแบบ ศิลปิน 
นกัเขียน นกัประวตัิศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์ นกัคณิตศาสตร์ สร้างหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน และท้องถ่ิน ควรมีการประเมินแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการ
สอนด้วย 

เฮ็นสัน (Henson, 2001, p. 47)  ได้กล่าวว่า ลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี  ควร
เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
แตกต่างกนั สามารถบูรณาการการเรียนรู้กบัชีวิตจริงได้ กระบวนการเรียนู้ ที่ เน้นการลงมือปฏิบัติ 
ส่งผลถึงพฤติกรรมการท างานร่วมกนั 

ส านกังานระบบบริหารงานบุคลากร และนิติการ (2549, น. 121) ได้กล่าวถึงลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ดีควรมีหวัเร่ืองหน่วยการเรียนรู้ กว้างพอที่จะให้ผู้ เรียนได้ท้าทายความสามารถ
และมีความหมายต่อผู้เรียน มีความคิดรวบยอดหลักครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบ
ให้ผู้เรียนได้ลงมือ ค้นหาข้อมูล เจาะลึกวิธีปฏิบัติ ส รุปความรู้ และน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ 
ตอบสนองเปา้หมายการเรียน 

นาตยา ปิลันธนานนท์ (2546, น. 51) ได้ให้ข้อเสนอลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี 
มีคุณภาพ ควรมีลักษณะ 2 ประการ ด ังนี  ้1)  หน่วยการเรียนรู้ควรให้ความท้าทาย น่าสนใจ 
สอดคล้องกบัประสบการณ์ชีวิตจริงของนกัเรียน ให้ความรู้สึกว่าหน่วยการเรียนรู้นัน้มีชีวิต นักเรียน
สามารถที่จะเข้าถึงส่ิงที่จะเรียนรู้ได้ สามารถน าความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ไปใช้ได้ เรียนแล้วสนุก
มีกิจกรรมได้ฝึกหลากหลายรูปแบบ ที่ไม่อดัแน่นไปด้วยเนือ้หาให้ท่องจ า หรือให้ท าแต่แบบฝึกหัด 
นกัเรียนควรได้รบัทัง้ความสนุก และความรู้ไปในเวลาเดียวกัน 2)  หน่วยการเรียนรู้ควรเอือ้ให้เกิด
การวางแผนการเรียนที่เป็นการบูรณาการในกลุ่มสาระใดสาระหนึ่งหรือข้ามกลุ่มสาระ อาจ
ประกอบด้วยหวัข้อต่างๆ หลายหัวข้อย่อยๆ ลงไปได้ เช่น จากหน่วยการเรียนรู้แยกย่อยไปเป็น
หวัข้อ จากหวัข้อหนึ่งๆ แยกย่อยเป็นบทเรียน ด ังนัน้เป้าหมายการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
หนึ่งๆ จึงสะท้อนผลผลิตจากการเรียนที่ให้องค์ความรู้กว้างขวางและหลากหลาย 

ธ ารง บวัศรี (2532, น. 254) ได้กล่าวถึงลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี ว่า ควรมี
ความสอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียน มีการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างชัดเจน และ
มุ่งสู่จุดเดียวกนั เพื่อสะดวกต่อการวดัและประเมินผล  ผู้สอนและผู้ เรียนต้องทราบถึงจุดเร่ิมต้น
และสิน้สุดการเรียน  มีการจดักิจกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมองเห็นถึงจุดมุ่งหมายปลายทาง และสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ตามสภาพที่เป็นอยู่ 
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และลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ที่ดีจะเอือ้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ ด ังนี  ้  1)  เป็นการเรียน
การสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าค ัญจึงช่วยให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผสมผสาน
กลมกลืนกนั  2) ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท ากิจกรรมที่หลากหลายแบะมีผลต่อพ ัฒนาการของ
ผู้เรียน 3) ตอบสนองความแตกต่างและความต้องการของผู้ เรียน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย 4)  ท าให้ผู้ เรียนมองเห็นภาพส่ิ งที่ เรียนเป็นส่วนรวม และมีการน าเอา
เนือ้หาวิชามาผสมผสานกนั  5) กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน  

จากแนวคิดของนักวิชาการ ข้างต้น สรุปได้ว่า หน่วยการเรียนรู้ หมายถึง มวล
ประสบการณ์รูปแบบต่างๆ ที่พฒันาขึน้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมศ ักยภาพผู้เรียน ซึ่งแต่ละ
หน่วยจะมีแผนการจดัการเรียนรู้ ให้ความรู้แบบครบวงจร ใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ ตาม
ความเหมาะสม มีการก าหนดรายละเอียดต่างๆของหน่วยการเรียนรู้ให้มีความชัดเจน ครอบคลุม
และมีการบูรณาการประสบการณ์การเรียนรู้กบัชีวิตจริงและเชื่อมโยงกัน ตามความเหมาะสมของ
เนือ้หา จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้ ตามความสนใจของผู้ เรียน 
ครูผู้สอนมีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เพื่อ
พฒันาผู้เรียนให้เต็มศกัยภาพและเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 

2.2 องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ 
วิชยั วงษ์ใหญ่ และ มารุต พฒัผล (2552, น. 106-110) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ

หน่วยการเรียนรู้ไว้หลายองค์ประกอบ ดงันี ้  
1. ผลการเรียนรู้ เป็นส่ิงที่มุ่งหวงัหรือคาดหวัง ว่าจะเกิดการเรียนรู้ที่ เข้าใจอย่าง

ลึกซึง้ และสะท้อนองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ความคิดรวบยอด กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

2. ความคิดรวบยอด เป็นส่ิงส าคญัที่ต้องเขียนให้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ 
3. สาระการเรียนรู้ ควรเขียนเป็นรายข้อ 
4. สมรรถนะ เป็นส่ิงที่คาดหวงัที่จะให้เกิดขึน้จากหน่วยการเรียนรู้ 
5. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นส่ิงที่ได้มาจากผลการเรียนรู้ 
6. จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นส่ิงที่ใกล้ต ัวผู้ เรียน ที่จะต้องท ากิจกรรมให้บรรลุ

จุดประสงค์ที่ก าหนด ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านคุณลักษณะ  
7. การออกแบบกิจกรรม เน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติพ ัฒนากระบวนการ

คิด และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ที่สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด  
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8. ส่ือการเรียนรู้ เป็นตวักลางช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึน้ เส ริมเด็กเก่ง และ
ช่วยเหลือเด็กที่เรียนช้า 

9. การประเมินผลและการออกแบบวิธีการและเคร่ืองมือประเมินผล เน้นการ
ประเมินผลตามสภาพจริง ใช้ผู้ประเมินหลายๆ คน ใช้เคร่ืองมือหลากหลายชนิด และประเมิน
หลายๆ ครัง้ 

ส าหรบังานของ นนัท์นภสั รตันศิลป์ชยั (2553, น. 300-303) ได้กล่าวว่า หน่วยการ
เรียนรู้ควรมีองค์ประกอบส าคญั ดงันี ้

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ต้องสะท้อนให้เห็นถึงสาระสาคญั หรือประเด็นสาคัญหลัก
ในหน่วยการเรียนรู้นัน้ๆ 

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั ต้องมีความสัมพ ันธ์ เชื่อมโยงกันและน ามาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมได้ ซึ่งอาจมาจากกลุ่มสาระเดียวกนั หรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.  สาระส าค ัญ /ความคิดรวบยอด  ได้จากการ วิเคราะห์แก่นความ รู้แต่ล ะ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั หรือผลการเรียนรู้ รวมถึงสาระการเรียนรู้ ที่ ผู้ เรียนจะได้รับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั หรือผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 

4. สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้แกนกลาง และสาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน  

5. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน วิเคราะห์ได้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ซึ่งเป็นผลจากการน ามาตรฐานมาเรียนรู้/ต ัวชีว้ ัด หรือผลการเรียนรู้ มาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

6. คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ วิเคราะห์ได้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน เขตพืน้ที่การศึกษา สถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง เป็นผลจากการน ามาตรฐาน
การเรียนรู้/ตวัชีว้ดั หรือผลการเรียนรู้ มาจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

7. ชิน้งาน/ภาระงาน ต้องสะท้อนถึงความสามารถของผู้ เรียนจากการใช้ความรู้
และทกัษะที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ต ัวชีว้ ัด หรือผลการเรียนรู้ โดยผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ 

8. การวดัและประเมินผล ก าหนดวิธีการวดัและประเมินผล ตลอดจนเกณฑ์การ
ประเมินที่เชื่อมโยงกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั หรือผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนและผู้เรียนควรร่วมกนัสร้างเกณฑ์การประเมินชิน้งาน/ภาระงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อ
เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
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9. กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการน าเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ 
ซึ่งจะน า ผู้ เรียน ไปสู่การสร้าง ชิน้งาน ภาระง าน เกิดทักษะ  (สมรรถนะส าค ัญของ ผู้ เรียน ) 
กระบวนการตามธรรมชาติวิชา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัชีว้ดั หรือผลการเรียนรู้ ซึ่งก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ 

10. เวลาเรียน/จ านวนชัว่โมง จะต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับจ านวนมาตรฐานการเรียนรู้ /ต ัวชีว้ ัดที่ปรากฏในหน่วยการเรียนจาก
โครงสร้างรายวิชา 

วฒันาพร ระงับทุกข์ (2545a, น. 133-134) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของหน่วยการ
เรียนรู้ไว้ว่า หน่วยการเรียนรู้ที่ดีน ัน้จะต้องมีองค์ประกอบทัง้หมด 8 ประการ ด ังนี  ้1)ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 2) ระดบัชัน้ 3) ระยะเวลาในการสอน 4) หวัข้อย่อยในการสอน 5)  จุดประสงค์การสอน 6) 
กิจกรรมการเรียนรู้ 7) ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 8) การวดัและประเมินผล ซึ่ง มีความใกล้เคียงกับงาน
ของรุจิร์ ภู่สาระ (2545, น. 110) ที่ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ที่ ต้องมีมากกว่า
หวัข้อของเนือ้หา แม้ว่าหน่วยการเรียนรู้อาจมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ แต่หน่วยการเรียนเรียนรู้
ส่วนใหญ่จะต้องประกอบด้วย หัวเร่ือง ปรัชญา จุดมุ่งหมาย เนือ้หา กิจกรรมส าหรับครูและ
นกัเรียน และวิธีการวดัและประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ 

เฮ็นสัน (Henson, 2001, p. 47) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ไว้ดงันี ้
1. ก าหนดแนวคิด เป็นการแสดงถึงความเชื่อของผู้สอน ที่จะสะท้อนถึงเป้าหมาย

ของโรงเรียน ธรรมชาติของผู้เรียน วิธีการเรียนรู้ และเปา้หมายของชีวิต โดยตัง้ เป็นลักษณะค าถาม
เพื่อก าหนดแนวคิด เช่น ผู้เรียนต้องเรียนเนือ้หานีเ้พราะอะไร 

2. เปา้หมาย เป็นการกล่าวถึงความคาดหวงัทัว่ไปในการเรียน เช่น การเรียนเร่ือง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อาจก าหนดเป้าหมายว่า ผู้ เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนมากขึน้  

3. เนือ้หา เป็นส่ิงจ าเป็นในการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ในการสอนแต่
ละครัง้ เนือ้หาต้องมีความส าคญัต่อสังคม สอดคล้องต่อความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

4. กิจกรรม ลักษณะกิจกรรมที่ดีควรเป็นกิจกรรมเดียว แต่มีความสอดคล้อง
กบัวตัุประสงค์ในการสอนแต่ละครัง้ เช่น กิจกรรมการน าเสนอหน้าชัน้เรียนควรสอดคล้องกับวัตถุ
ปรสงค์เร่ืองการพูด บุคลิกภาพ และความกล้าแสดงออก 

5. การประเมิน จะต้องมีความหลากหลาย เช่น การทดสอบ การเขียน การสอบ
ปากเปล่า การโต้วาที การท าโครงงาน การอภิปราย เป็นต้น ซึ่งอาจเรียกว่า การประเมินผลงาน 
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หรือการประเมินกระบวนการ เป็นการบรรยายถึงประสิทธิภาพจากการสอนหรือจากหน่วยการ
เรียนรู้ วิเคราะห์ส่วนต่างๆของหน่วยการเรียนรู้ การมองความสัมพ ันธ์ภาย ในหน่วยการเรียนรู้ 
ลักษณะการประเมินอาจใช้การต ัง้ค าถาม เช่น จุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้มีความส าค ัญ
หรือไม่ การจดักิจกรรมช่วยให้บรรลุจดัประสงค์หรือไม่ เป็นต้น 

จากแนวคิดของนกัวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบของหน่วยการ
เรียนรู้จะประกอบด้วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ระด ับชัน้ จุดมุ่งหมาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ ต ัวชีว้ ัด หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  สาระการ
เรียนรู้ ก าหนดเวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล  

 
2.3 ขัน้ตอนในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 

นกัวิชาการหลายท่านได้เสนอขัน้ตอนในการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ไว้ ในหลากหลาย
รูปแบบทัง้ที่สอดคล้องและแตกต่างกนั ดงันี  ้

นนัท์นภสั รตันศิลป์ชยั (2553, น. 303-304) ได้กล่าวว่า การจดัท าหน่วยการเรียนรู้มี
แนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ มีองค์ประกอบส าค ัญ 3 ประการ คือ 1)  ควรท า
ความเข้าใจกบัหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ินของเขตพืน้ที่การศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ร ับผิดชอบ และ
องค์ประกอบที่ส าคญัของหน่วยการเรียนรู้ 2) ควรรู้ว่าในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่จะจัดการ
เรียนรู้นัน้ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั หรือผลการเรียนรู้ จ านวนเท่าใด สาระการ
เรียนรู้ที่ได้จากค าอธิบายรายวิชา สมรรถนะส าค ัญของผู้ เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) ควรรู้วิธีออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งสามารถ
จดัท าได้หลายลักษณะต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ัด หรือผลการเรียนรู้ เป็นเป้าหมาย
ส าคญัในการพฒันาผู้เรียน หน่วยการเรียนรู้ สามารถออกแบบได้ 2 วิธี  คือ 1)  ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ เร่ิมจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ต ัวชีว้ ัดหรือผลการเรียนรู้ และ 2)  ออกแบบ
หน่วยงานการเรียนรู้ เร่ิมต้นจากการก าหนดประเด็น/หัวเร่ืองจากสภาพปัญหาหรือส่ิงที่ ผู้ เรียน
สนใจ 

2. วางแผนและจดัท าหน่วยการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องน าต ัวชีว้ ัดหรือผลการเรียนรู้ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รบัผิดชอบมาพิจารณาว่าในแต่ละต ัวชีว้ ัดหรือผลการเรียนรู้ เม่ือน ามา
จดัการเรียนรู้ ผู้เรียนควรรู้อะไรและควรท าอะไรได้ ควบคู่กับการวิเคราะห์สมรรถนะส าค ัญของ
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ผู้เรียนว่าจะน าพาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะใดจากสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานก าหนดไว้ 

นพเก้า ณ พทัลุง (2550, น. 87) กล่าวถึง ข ัน้ตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ไว้
ดงันี ้

1. ก าหนดส่ิงที่ผู้เรียนควรรู้และสามารถท าได้เม่ือจบบทเรียน 
2. ก าหนดหลักฐานเพื่อประเมินความเข้าใจของผู้เรียน 
3. ก าหนดชิน้งานส าหรบัการเรียนการสอน 
4. ต ัง้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
5. เขียนแนะน าหน่วยการเรียนรู้ที่ต ัง้ขึน้ 
6. ก าหนดเวลาและสถานที่ปฏิบตัิกิจกรรม 
7. ก าหนดวิธีที่ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปฏิบตัิกิจกรรม 
8. ก าหนดส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ และทรพัยากรที่ต้องใช้ในหน่วยการเรียนรู้ 
9. สรุปย่อรายละเอียดต่างๆในหน่วยการเรียนรู้ 
10. ทดลองใช้และปรบัปรุง 

ฮาร์ริส และ คาร์ (Harris Douglas E. Carr and Judy F, 2546) ได้เสนอขัน้ตอนใน
การจดัท าหน่วยการเรียนรู้ ไว้ดงันี ้

1. ก าหนดหวัเร่ืองหรือประเด็นค าถามหลัก พิจารณาว่าหวัเร่ืองอะไร หรือประเด็น
ค าถามใดที่ควรใช้เป็นแก่นสาระส าค ัญของหน่วยการเรียนรู้นัน้ หัวเร่ืองหรือประเด็นค าถาม
ดงักล่าวอาจมาจากข้อสงสัย หรือความสนใจของผู้ เรียน ปัญหาในชุมชน ความต้องการของ
ท้องถ่ิน ความคาดหวงัในหลักสูตรท้องถ่ิน หรือในมาตรฐานการเรียนรู้ระดบัชาติ 

2. พิจารณาเลือกมาตรฐาน มีมาตรฐานการเรียนรู้ระด ับชาติ หรือมาตรฐานใน
หลักสูตรท้องถ่ินใดบ้างที่สอดคล้องกบัส่ิงที่จะสอนในหน่วยการเรียนรู้นัน้ มาตรฐานเหล่านัน้อาจ
เป็นมาตรฐานของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรืออาจเลือกจากหลายสาขาวิชา  

3. พิจารณาเลือกจุดประสงค์ในหลักสูตรท้องถ่ิน ควรน าจุดประสงค์ในหลักสูตร
ท้องถ่ินที่สอดคล้อง สัมพนัธ์กบัมาตรฐานที่เลือกมาประกอบการพิจารณาในการวางแผนการสร้าง
หน่วยการเรียนรู้ 

4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนมิใช่
เพียงเพื่อชกัจูง หรือกระตุ้ นความสนใจของผู้ เรียนเท่านัน้ แต่ต้องเป็นกิจกรรมที่ส่ง เสริมและ
พฒันาการเรียนรู้ไปสู่มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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5. ก าหนดชิน้งาน และภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติชิน้งาน และการปฏิบัติงาน
ลักษณะใดที่เป็นหลักฐานบ่งบอกให้ทราบถึงความส าเร็จของการเรียน และเป็นเคร่ืองแสดงว่า
ผู้เรียนได้พฒันาการเรียนรู้ถึงมาตรฐานที่ต ัง้ไว้ 

6. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ควรมีการก าหนดเกณฑ์ที่ช ัดเจนในการต ัดสินว่ า
ผู้เรียนมีพฒันาการในด้านต่างๆ ทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ และจิตใจอยู่ในระด ับใด เม่ือพิจารณาจาก
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้นัน่ 

7. เขียนค าอธิบายคุณภาพงานที่ปฏิบัติ เขียนอธิบายรายละเอียดของชิน้งาน 
หรือการปฏิบัติงานที่คาดหวัง  ค าอธิบายนัน้ต้องให้ความกระจ่ างว่าคุณภาพง าน หรือการ
ปฏิบตัิงานในแต่ละเกณฑ์ที่ต ัง้ไว้ควรมีลักษณะอย่างไร 

8. ก าหนดแนวการให้คะแนนเขียนสรุปแนวการให้คะแนนไว้ส าหรับผู้ เรียนหรือ
ผู้ปกครองจะได้ใช้เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ที่ก าหนด 

9. สะสม และแสดงผลงานตวัอย่างที่ได้มาตรฐาน แสดงผลงานที่ได้มาตรฐานให้
ผู้เรียนได้เห็น เพื่อให้นักเรียนทราบว่าผลงาน และผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานมีลักษณะ
อย่างไร 

จากข้อมูลข้างต้น นกัวิชาการได้กล่าวถึงข ัน้ตอนในการสร้างหน่วยการเรียนรู้เป็นไป
ในทิศทางที่สอดคล้องกนั ในงานวิจยันีผู้้วิจยัจึงสร้างหน่วยการเรียนรู้ตามรูปแบบของฮาร์ริส และ 
คาร์ (Harris Douglas E. Carr and Judy F, 2546) ที่ได้น าเสนอไว้อย่างสมบูรณ์ และน ามาปรับ
ใช้ในงานวิจยันี ้ สามารถสรุปเป็นขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ก าหนดหวัเร่ือง เป็นการเลือกประเด็นส าค ัญ หรือเป็นประเด็นที่ ผู้ เรียนสนใจ 
ปัญหาในชุมชน หรือ ความต้องการของท้องถ่ิน เพื่อที่จะใช้เป็นสาระส าคญัของหน่วยการเรียนรู้ 

2. ก าหนดผลการเรียนรู้ ก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกบัเนือ้หาในหน่วยการเรียนรู้ 
3. ก าหนดจุดประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และออกแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนือ้หาและ

ความสนใจของผู้เรียน จดักิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาการ
เรียนรู้ไปสู่มาตรฐาน และจุดประสงค์ที่ต ัง้ที่ก าหนดไว้ 

5. ก าหนดภาระงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการจดัการเรียนรู้ บ่งบอกถึงความส าเร็จ
ของการเรียน และแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ตามาตรฐาน 
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6. ก าหนดเกณฑ์การประเมินและแนวทางการให้คะแนน ควรมีการก าหนดเกณฑ์
ที่ชดัเจนในการตดัสินว่าผู้เรียนมีพฒันาการในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ และจิตใจอยู่ใน
ระดบัใด เม่ือพิจารณาจากมาตรฐาน และจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ 

7. แสดงผลงานตวัอย่าง เป็นการแสดงผล งานของผู้ เรียน เม่ือผู้ เรียนท างาน
ส าเร็จตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่ผู้สอนวางไว้ 

 
2.4 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เป็นการน า เอาสาระการเ รียนรู้รายปีหรือรายภาค           
ที่ก าหนดไว้มาบูรณาการจดัท าเป็นหน่วยการเรียนรู้หน่วยย่อยๆ เพื่อความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู้ และผู้ เรียนได้เรียนรู้ในลักษณะองค์รวม หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย ประกอบด้วย
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และจ านวนเวลา ส าหรับการจัดการเรียนรู้ซึ่ง เม่ือเรียนครบ
ทุกหน่วยย่อยแล้วผู้เรียนสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ทุกสาระการเรียนรู้ อาจ บูรณาการทัง้ภายใน
และระหว่างสาระการเรียนรู้หรือเป็นการบูรณาการเฉพาะเร่ืองตามลักษณะสาระการเรียนรู้ หรือ
เป็นการบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ เรียน โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ที่ มี
ความเก่ียวเนื่องสัมพนัธ์กนั มีข ัน้ตอนการพฒันาและแนวทางการด าเนินการ ด ังนี ้(ลัดดา ศิลาน้อย
, 2553, น. 11-13) 

1. ศึกษาสภาพบริบทชุมชน ได้แก่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ แผนที่  สภาพที่ต ัง้
อาณาเขตติดต่ อ ลักษณะทาง กายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสั งคม วัฒนธรร ม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในชุมชน บุคคลสาคญัในชุมชน ส่ิงแวดล้อมในชุมชน วิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหัวเร่ืองและบูรณาการสอดแทรกกับ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั และสาระการเรียนรู้ 
3. ก าหนดผังมโนทศัน์ เป็นการน าเอาตวัชีว้ดัที่มีความใกล้เคียงกันในแต่ละสาระ 

จดักลุ่มไว้ด้วยกนั พร้อมทัง้เชื่อมโยงให้เห็นความเก่ียวข้องกนัระหว่างสาระการเรียนรู้ให้สอดแทรก
กบัหวัเร่ือง 

4. ก าหนดตารางหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยย่อย แผนการจัดการ
เรียนรู้ เนือ้หาสาระของหน่วยการเรียนรู้ รวมทัง้เวลาเรียนในแต่ละเนือ้หา 

5. ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ก าหนดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ก าหนดส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ก าหนดการวดัและประเมินผล เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ ในหน่วย
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การเรียนรู้ เป็นไปตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าค ัญ มุ่ง สู่การ
ปฏิบตัิด้วยตนเอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนกัเรียนให้มากที่สุด 

6. เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นการน าหน่วยการ
เรียนรู้ที่จดัท าไปสู่ผู้เรียน ในขัน้นีผู้้วิจยัต้องออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาเป็นแนวทางใน
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

จากการศึกษาความหมายของ ลักษณะส าค ัญของหน่วยการเรียนรู้ องค์ประกอบ
ของหน่วยการเรียนรู้ ลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี  ข ัน้ตอนในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ และ
ประโยชน์ของหน่วยการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ว่า การพ ัฒนาหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง แนว
ทางการจดัการเรียนรู้ ที่ให้ความรู้ครบวงจรในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  ที่มาจากการน าความคิดรวบยอด
มาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และก าหนดหัวเร่ืองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่น าไปสู่
กระบวนการสร้างชิน้งาน เกิดทกัษะ เป็นไปตามความสนใจของผู้เรียน ผู้สอน และท้องถ่ิน  

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
3.1 ความหมายและความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการหลาย
รูปแบบ มาผสมผสานกนัระหว่างกระบวนการกลุ่ม การสอนคิด การสอนแก้ปัญหา การสอนเน้น
ทกัษะกระบวนการ มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตัิ ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้สนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานยังมีนักวิชาการ
หลายท่านได้กล่าวไว้ อาทิ บุญเลีย้ง ทุมทอง (2550, น. 71) กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่สามารถท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้จกัการศึกษา การค้นคว้า และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นัน้สามารถน ามาปรบัและประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนโดยโครงงาน
ตามสถานการณ์ที่ครูจดัให้ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัได้ การจดัการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกบัแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าค ัญ สอดคล้องกับงานของ       
ภาสุดา ภาคาผล (2556, น. 45) และดารตัน์ พงษ์สุวรรณ์ (2554, น. 8) ที่กล่าวในประเด็น การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เป็นการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความถนดัและความสามารถของผู้เรียนโดยผู้เรียนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าใน
หวัข้อหรือประเด็นที่ตนเองสนใจ เพื่อหาค าตอบหรือผลเก่ียวกบัหวัข้อหรือประเด็นนัน้ๆ ภายใต้การ
ดูแล การให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการให้ความช่วยเหลือจากครูในการท าโครงงาน จากนัน้
จึงลงมือปฏิบตัิตามที่วางแผนไว้ จนได้ข้อสรุป ค าตอบ หรือผลการศึกษา แล้วจึงท าการน าเสนอ
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ผลงาน ในขณะที่ถวลัย์ มาศจรสั (2549, น. 16) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็น
การเรียนโดยผ่านกิจกรรมที่เกิดจากความสนใจศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติจริงของผู้ เรียน ที่มีการ
จดัระบบและกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน เพื่อให้ได้ค าตอบที่ตนเอง
ต้องการเรียนรู้อย่างลึกซึง้ ทุกข ัน้ตอนจากประสบการณ์จริงด้วยตนเองหรือด้วยกลุ่ มความสนใจ
ของผู้เรียน รวมถึงมาลัย สิงหะ (2544, น. 5) กล่าว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานไว้ว่า การ
จดัการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือท า จากการเลือกหัวข้อ
ที่สนใจศึกษา ปฏิบตัิงานด้วยตนเองมีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้สรุปความรู้ ออกแบบการ
น าเสนอและประเมินผลงานร่วมกนั 

ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
มีนกัวิชาการหลายท่านได้น าเสนอความส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

เป็นฐานในประเด็นต่างๆ ที่แตกต่างกนั อาทิ 
บุญเลีย้ง ทุมทอง (2550, น. 84) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

ท าให้เห็นถึงความส าค ัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในประเด็น
ดงัต่อไปนี ้

1. นกัเรียนได้เลือกประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง  
2. นกัเรียนเลือกและหาวิธีการ ตลอดจนแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง 
3. นกัเรียนลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง  
4. นกัเรียนสามารถบูรณาการทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ หรือส่ิงแวดล้อม

รอบตวัในขณะที่เรียนรู้ด้วยโครงงาน 
5. นกัเรียนเป็นผู้สรุปด้วยตนเองหรือสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
6. นกัเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผู้อ่ืน 
7. เป็นการหาค าตอบ ข้อสงสัยใช้ทกัษะการเรียนรู้และปัญหาหลายด้าน 
8. เป็นวิธีการสอนที่บูรณาการหลักสูตรกบัการจดัการเรียนรู้ได้อย่างกลมกลืน 
9. เป็นกระบวนเรียนรู้ที่สร้างให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต  
10. เป็นวิธีการสอนที่เกิดจากความสนใจ ใคร่รู้ค าตอบของตวัผู้เรียนเอง  
11. เป็นวิธีการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างลึกซึ่ง มีระบบขัน้ตอนและต่อเนื่อง  
12. เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
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นฤมล ยุตาคม (2543, น. 37-38) ให้เหตุผลของความส าคญัในการใช้การเรียนรู้โดย
การท าโครงงานไว้ดงันี ้

1. การเรียนรู้โดยการท าโครงงาน ช่วยปิดช่องว่างระหว่างการน าความรู้ไปใช้ใน
ชัน้เรียนกบัการใช้ในชีวิตจริงนอกห้องเรียน เป็นการจัดให้ผู้ เรียนจ าเป็นต้องฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น 
การส่ือสาร การท างานร่วมกบัผู้อ่ืน 

2. ในการท างานเป็นกลุ่มในการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้ เรียนจ าเป็นต้องใช้ทักษะ
การวางแผน การจดัระบบงาน การประนีประนอม การให้ความคิดเห็นและสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
ซึ่งทกัษะเหล่านีเ้ป็นทกัษะที่ส าคญัในชีวิต ผู้เรียนจะได้พฒันาทกัษะเหล่านีต้ามความสามารถและ
สอดคล้องกบัวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคน 

3. กิจกรรมการเรียนรู้โดยการท าโครงงานช่วยให้ผู้ เรียนที่มีอัตราการเรียนรู้และ
รูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกนัได้พ ัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้เรียนและใช้เวลาได้นานขึน้ในการพฒันาทกัษะเหล่านัน้ 

4. การเรียนรู้โดยการท าโครงงานช่วยให้ผู้เรียนได้พ ัฒนาทักษะต่าง ๆ เนื่องจาก
เขารู้ว่ามีความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ทกัษะนัน้ ๆ มากกว่าการเรียนรู้ไปตามขัน้ตอนโดยการจดจ า 

5. การเรียนรู้โดยการท าโครงงานช่วยให้ผู้ เรียนมีโอกาสสอนกันเอง จึง เป็นการ
เพิ่มแหล่งการเรียนรู้ให้กบัผู้เรียนแต่ละคน 

6. การเรียนแบบร่วมมือบรรยากาศการเรียนจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนร่วมมือกัน 
และให้กรอบการท างานร่วมกนัเพื่อแก้ปัญหา และเรียนรู้ทักษะมากกว่าการให้ผู้ เรียนแข่งข ันกัน
เร่ืองคะแนน 

ธีรชยั ปูรณโชติ (2531, น. 4)  ได้กล่าวถึงความส าค ัญ และประโยชน์ของการท า
โครงงาน สรุปได้ ดงันี ้

1. ช่วยส่งเสริมให้จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และการเรียนการสอน สัมฤทธ์ิผลโดย
สมบูรณ์ย่ิงขึน้ 

2. ช่วยให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในกระบวนการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  

3. ช่วยพฒันาเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน 
4. ช่วยพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และความเป็นผู้มีวิจารณญาณ 
5. ช่วยพฒันานกัเรียนให้เกิดความเชื่อมัน่ในตนเอง 
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6. ช่วยพฒันานักเรียนให้เป็นผู้ที่คิดเป็น ท าเป็น และมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

7. ช่วยพฒันาความรบัผิดชอบและสร้างวินยัในตนเอง ให้เกิดขึน้กับนักเรียนช่วย
ให้นกัเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีคุณค่า 

จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้เลือกและสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามความสนใจด้วยตนเอง เน้นทักษะกระบวนการ มุ่งให้ผู้ เรียนได้ลงมือ
ปฏิบตัิ ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้สนบัสนุนให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้นักเรียนอาศัย
ทกัษะทางปัญญาหลายๆ ด้าน ทัง้ที่เป็นทกัษะขัน้พืน้ฐานในการแสวงหาความรู้และทักษะขัน้สูงที่
จ าเป็นในการคิด ได้สรุปความรู้ และออกแบบการน าเสนอ ประเมินผลงานร่วมกัน สามารถน าผล
การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

 
3.2 ขัน้ตอนการจัดท าโครงงาน 

การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เป็นการสอนที่ มุ่ง เน้นให้นักเรียนได้เรียนในส่ิงที่
นกัเรียนสนใจโดยให้นกัเรียนเป็นกลุ่มหรือรายบบุคคลได้เป็นผู้วางแผนในการท ากิจกรรมเอง และ
ด าเนินงานให้ส าเร็จตามโครงการนัน้ โดยครูเป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านัน้ ซึ่ง มีข ัน้ตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน 4 ขัน้ตอน ดงันี ้(กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2544, น. 27-28) 

1) ข ัน้ก าหนดความมุ่งหมาย ข ัน้นีค้รูจะเป็นผู้ชีแ้นะให้นกัเรียนตัง้ความมุ่งหมาย
ของการเรียนว่า จะเรียนเพื่ออะไร 

2) ข ัน้วางแผนหรือวางโครงการ นกัเรียนจะช่วยกันวางแผนว่าท าอย่างไรจึงจะ
บรรลุตามความมุ่งหมายที่ต ัง้ไว้ จะใช้วิธีการใดในการกิจกรรม 

3) ข ัน้ด าเนินการ เป็นขัน้ที่นกัเรียนลงมือท ากิจกรรมหรือลงมือแก้ปัญหาตามแผน
ที่วางไว้ ครูคอยส่งเสริมให้นกัเรียนได้กระท า ได้คิดและตัดสินใจด้วยตนเองให้มากที่สุดและควร
ชีแ้นะให้นกัเรียนรู้จกัวดัผลการท างานเป็นระยะๆ 

4) ข ัน้ประเมินผล นกัเรียนเป็นผู้ประเมินผลกิจกรรม หรือโครงงานที่ท านัน้ว่า
บรรลุตามความมุ่งหมายที่ต ัง้ไว้หรือไม่ มีข้อบกพร่องอย่างไร และควรแก้ไขอย่างไร 
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สุคนธ์ สินธพานนท์ (2550, น. 54-55) ได้น าเสนอขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบโครงงานซึ่งมีทัง้บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน โดยแบ่งออกเป็น 6 ข ัน้ ดงันี ้

1) ข ัน้ก าหนดปัญหาหรือความสนใจ ผู้สอนเสนอสถานการณ์หรือต ัวอย่างที่ เป็น
ปัญหาและกระตุ้นให้ผู้เรียนหาวิธีการแก้ปัญหาหรือยัว่ยุให้ผู้เรียนมีความต้องการใคร่เรียนรู้ในเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่ง 

2) ข ัน้ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน ผู้สอนแนะน าให้ผู้เรียนก าหนดจุดมุ่งหมาย
ให้ชดัเจนว่าเรียนเพื่ออะไร จะท าโครงงานนัน้เพื่อแก้ปัญหาอะไร ซึ่งท าให้ผู้ เรียนก าหนดโครงงาน
และแนวทางในการด าเนินงานได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 

3)  ข ัน้วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ให้ผู้ เรียนวางแผนแก้ปัญหา ซึ่ง เป็น
โครงงานเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้แล้วเสนอแผนการด าเนินงานให้ผู้สอนพิจารณา ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
และข้อเสนอแนะ การวางแผนโครงงานของผู้ เรียน ผู้ เรียนเขียนโครงงานตามหัวข้อซึ่ง มีหัวข้อ
ส าคญัตามแบบฟอร์ม (ประยุกต์ตามความเหมาะสม) 

4)  ข ัน้ลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหา ให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหาตาม
แผนการที่ก าหนดไว้โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษา คอยสังเกต ติดตาม แนะน าให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต เก็บ
รวบรวมข้อมูล บนัทึกผลด าเนินการด้วยความมานะอดทน มีการประชุมอภิปราย ปรึกษาหารือกัน
เป็นระยะๆ ผู้สอนจะเข้าไปเก่ียวข้องเท่าที่จ าเป็น ผู้เรียนเป็นผู้ใช้ความคิด ความรู้ ในการวางแผน
และตดัสินใจท าด้วยตนเอง 

5) ข ัน้ประเมินผลระหว่างปฏิบตัิงาน ผู้สอนแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลก่อน
ด าเนินการระหว่างด าเนินการและหลังด าเนินการ คือรู้จกัพิจารณาว่าก่อนที่จะด าเนินการมีสภาพ
เป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร ระหว่างที่ด าเนินงานตามโครงงานนัน้ ยังมีส่ิงใดที่ ผิดพลาดหรือเป็น
ข้อบกพร่องอยู่ ต้องแก้ไขอะไรอีกบ้าง มีวิ ธีแก้ไขอย่างไร เม่ือด าเนินการไปแล้วผู้ เรียนมีแนวคิด
อย่างไร มีความพึงพอใจหรือไม่ ผลของการด าเนินการตามโครงงาน ผู้ เรียนได้ความรู้อะไร ได้
ประโยชน์อย่างไร และสามารถน าความรู้นัน้ไปพฒันาปรบัปรุงให้ดี ย่ิงขึน้ หรือเอาความรู้นัน้ไปใช้
ในชีวิตได้อย่างไร โดยผู้เรียนประเมินโครงงานของตนเองหรือเพื่อนร่วมประเมินจากนัน้ผู้สอนจึง
ประเมินผลโครงงานตามแบบประเมิน ซึ่งผู้ปกครองอาจจะมีส่วนร่วมในการประเมินด้วยก็ได้  

6) ข ัน้สรุป รายงานผล และเสนอผลงาน เม่ือผู้เรียนท างานตามแผนและเก็บข้อมูล
แล้วต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและเขียนรายงานเพื่ อน าเสนอผลงาน ซึ่งนอกเหนือจาก
รายงานเอกสารแล้ว อาจมีแผนภาพ กราฟ แบบจ าลอง หรือของจริงประกอบการน าเสนอ อาจจัด
ได้หลายรูปแบบ เช่น จดันิทรรศการ การแสดงละคร ฯลฯ  
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ลัดดา ภู่เกียรติ (2544, น. 21) ได้สรุปไว้ว่าการท าโครงงานมีข ัน้ตอนหลักๆ อยู่  4 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ข ัน้เสนอปัญหา (Need and Problem) เป็นขัน้ที่นกัเรียนพบเห็นปัญหาต่างๆ
ในชีวิตประจ าวนั ที่เก่ียวข้องและเหมาะสมกบัความสามารถหรือครูอาจจะเป็นผู้ชีแ้นะให้นักเรียน
เกิดปัญหาก็ได้ 

2) ข ัน้วางแผน (Planing) โดยการวางแผนและจดัเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ใน
โครงงาน วิธีการในการท างาน และระยะเวลาของการท างาน 

3) ข ัน้ลงมือปฏิบตัิงานตามแผน (Doing) ในขัน้นีน้ ักเรียนจะต้องลงมือท างาน
ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ในขัน้ที่ 2 หากมีปัญหาใดต้องรีบปรึกษาครูผู้ดูแลประจ าโครงงาน 

4) ข ัน้สรุปและประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เป็นการสรุปที่ได้จาก
การท าโครงงานว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดและท าการประเมินตามแผนที่ได้ก าหนดไว้
ด้วย 

คอร์โมนา (Carmona, 1991, p. 45) ได้กล่าวถึงข ัน้ตอนการสอนแบบโครงงานไว้ว่า 
มีกระบวนการใหญ่ๆ 3 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

ขัน้แรก เป็นการวางแผนการท างาน จะเป็นการท างานร่วมกันในห้องเรียน  เพื่อ
ปรึกษาหารือ โดยครูจะเป็นผู้ให้แนวทางของโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนเลือกตามความสนใจ 

ขัน้ที่สอง จะเป็นการลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆจะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ออกมาสู่โลกภายนอกห้องเรียน  ในขัน้ นีค้ รูควรสร้างแรงจูงใจแก่
ผู้เรียน เพื่อไม่ให้เกิดความท้อถอยจากงานที่ต้องท า 

ขัน้สุดท้าย เป็นการตรวจสอบโครงงานซึ่งครูผู้สอนจะมีบทบาทมากในการ
ช่วยเหลือผู้เรียนตัง้แต่เร่ิมแรกเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้เรียนเข้าใจในส่ิงที่ท าจนถึงการรวบรวมข้อมูลในรูป
โครงงานต่อไป ข ัน้ตอนของการสอนแบบโครงงานข้างต้นอาจแบ่งเป็นตอนโดยละเอียด ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ก าหนดหวัข้อและขอบเขตของโครงงาน ผู้ เรียนร่วมปรึกษาหารือถึง
หวัข้อและขอบเขต โดยรวบรวมข้อมูลจากการอภิปราย แสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ของ
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 

ขัน้ที่ 2 ก าหนดขอบเขตของผลงานที่จะได้จากการปฏิบัติโครงงานอย่าง
ชดัเจน 

ขัน้ที่ 3 ก าหนดขัน้ตอนการท าโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล  พิจารณาว่าวัสดุ
อุปกรณ์ใดบ้างที่จ าเป็นต้องใช้ แบ่งหน้าที่รบัผิดชอบของผู้เรียนแต่ละคนให้ชดัเจน 
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ขัน้ที่ 4 วิเคราะห์ทกัษะทางภาษาและเลือกใช้วิธีการให้สอดคล้องกันในการ
ปฏิบตัิโครงงาน 

ขัน้ที่ 5 ขัน้รวบรวมข้อมูล  ผู้ เรียนร่วมกันรวบรวมข้อมูลที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
ข้อมูลอาจจะได้มาจากภายในห้องเรียนและข้อมูลนอกห้องเรียน ผู้เรียนอาจจะแยกกันรวบรวมเป็น
กลุ่มเป็นคู่หรือรายบุคคลก็ได้ 

ขัน้ที่ 6 รวบรวมแล ะวิเค ราะห์ข้อมูล  ผู้ เ รียนน าข้อ มูลที่ไ ด้ทัง้หมดมา
เปรียบเทียบและเรียบเรียงเพื่อน าเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

ขัน้ที่ 7 น าเสนอผลงาน อาจอยู่ในรูปแบบของการเขียนรายงาน  วีดิท ัศน์ 
หนงัสือพิมพ์ของโรงเรียน อภิปรายสรุปผล 

ขัน้ที่ 8 ประเมินผลโครงงาน ทัง้ผู้เรียนและครูร่วมกันประเมินผลโดยดูจาก
ขัน้ตอนการปฏิบตัิโครงงานสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ที่ต ัง้ไว้หรือไม่ และพิจารณาว่าภาษาทักษะที่
ใช้ในการส่ือสารที่ผู้เรียนได้รบับรรจุอยู่ในขัน้ตอนการปฏิบตัิตามโครงงานหรือไม่  อาจจะพิจารณา
จากการอภิปราย แสดงความคิดเห็นถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงงานและสามารถ
ปรบัใช้ในอนาคตได้ 

ริบ และไวดลั (Ribe, 1993, p. 15) ได้เสนอขัน้ตอนการเรียนการสอนโครงงานไว้ 
ดงันี ้

1) ข ัน้สร้างบรรยากาศในชัน้เรียน เป็นขัน้เตรียมความพร้อมให้สมาชิกในกลุ่มมี
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการท างานโดยอาจใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  

2) ข ัน้กระตุ้นให้เกิดความสนใจ เป็นขัน้การสร้างความสนใจให้เกิดขึน้แก่ผู้ เรียน 
อาจใช้การระดมสมอง 

3) ข ัน้เลือกหวัข้อ เป็นขัน้อภิปรายและการสังเคราะห์ข้อ มูลต่างๆ เพื่อประมวล
เป็นหวัข้อโครงงาน 

4) ข ัน้สร้างโครงร่างของโครงงาน เป็นขัน้วางแผนและก าหนดขอบเขตของ
โครงงาน วิเคราะห์ข ัน้ตอนการท างาน จดัเตรียมอุปกรณ์ เป็นต้น 

5)  ข ัน้ลงมือปฏิบัติตามหัวข้อเร่ือง เป็นขัน้การด าเนินการตามโครงร่างของ
โครงงานตามหน้าที่รบัผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม 

6) ข ัน้รายงานผลการปฏิบตัิงานสู่ชัน้เรียน อาจรายงานด้วยการพูดหรือการเขียน 
7) ข ัน้กระบวนการย้อนกลับ เป็นขัน้ของการทบทวนงานที่ได้รบั 
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วลัย พานิช (2549, น. 9-13) ได้น าเสนอบทบาทของครูต่อการสอนแบบโครงงานใน
วิชาสังคมศึกษาโดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) การเลือกหวัข้อที่ต้องการศึกษา เป็นการเร่ิมต้นต่อการก าหนดประเด็นปัญหา
ที่จะศึกษาในการจดัท าโครงงาน ข ัน้ตอนนีค้รูมีบทบาทส าคญัในการเร้าความสนใจให้นักเรียนคิด
อยากท าโครงงาน เป็นการน าสู่การสัมผัสกบัสภาพปัญหาหรือการน าเข้าสู่แนวคิดของการศึกษา
ค้นคว้าประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  ครูอาจเป็นผู้แนะน าหรือข้อเสนอแนะโครงงานให้นักเรียนได้
พิจารณาเลือก เสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุ้ นให้นักเรียนเกิดคว ามคิด ให้เขาได้ต ัง้
ประเด็นค าถามเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ และให้เขาได้เสนอหัวข้อที่สนใจมากที่สุด และอาจน าสนทนา 
อภิปราย ต ัง้ค าถามเพื่อกระตุ้ นให้นักเรียนเกิดแนวคิด เกิดการท้าทาย กระตุ้ นให้นักเรียนเกิด
ความคิด สนใจที่จะศึกษาค้นคว้า การต ัง้ค าถามถือว่าเป็นส่วนส าค ัญในการกระตุ้ นนักเรียนให้
ต้องการหาความรู้ในการค้นคว้า และครูอาจช่วยรวบรวมค าตอบ และอาจสรุปให้นักเรียนพิจารณา
เลือกประเด็นที่จะศึกษา ประเด็นส าคญัของขัน้ตอนนีก็้คือต้องให้นักเรียนคิดว่าเป็นโครงงานของ
เขาเองและครูเป็นเพียงส่วนหน่ึงที่สนบัสนุนมิใช่ให้ข้อมูล  

2) การลงมือด าเนินการ ในขัน้ตอนนีน้ ักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร
โครงงานทัง้หมดในเร่ือง การวางแผนการท างาน การแบ่งหน้าที่  โดยมีกิจกรรมที่ส าค ัญคือ 
การศึกษาเอกสารและข้อมูลต่างๆ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบ อภิปรายหรือ
ข้อเสนอแนะ ส าหรบัการแก้ปัญหาหรือลงมือปฏิบตัิตามแนวทางการแก้ปัญหานัน้ๆ ทัง้นีค้ รูเป็นผู้
แนะน าให้ค าปรึกษาแก่นกัเรียนในการวางแผนด าเนินงานท าโครงงานต้องมีการขยายความหรือท า
ความเข้าใจในหวัข้อ อาจใช้ค าถามเป็นส่ือเปิดประเด็นหาข้อมูลเก่ียวกบัหัวข้อใหญ่ ที่แสดงให้เห็น
ถึงแนวทางการด าเนินงานการท าโครงงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการเนือ้หาความรู้และ
ทกัษะ 

3) การเขียนรายงาน นกัเรียนต้องรวบรวมข้อค้นพบต่างๆ และเสนอแก่เพื่อน
นกัเรียนในชัน้หรือแก่สาธารณชน ในรูปของการเขียนรายงาน จัดนิทรรศการ หรือมีการแสดงผล
งานที่  มิวเซียม ดิสเพลย์ (museum display)  ป้ายนิเทศ วิดีท ัศน์หรือสไลด์ เป็นต้น ในส่วน
โครงงานที่เป็นการแก้ปัญหาของชุมชนนัน้มีบางขัน้ตอนที่มีรายละเอียดที่ต้องขอ กล่าวคือ การลง
มือด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรบัโครงงานที่เน้นการแก้ปัญหาของชุมชนจะต้องมีการสร้าง
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลให้ตรงกบัประเด็นที่ต้องการศึกษา เช่น แบบสอบถามแบบสังเกต แบบ
ส ารวจ เป็นต้น และน าไปใช้ให้ตรงกับกลุ่มที่ต้องการศึกษา และต้องสรุปข้อค้นพบต่างๆ และ
น าเสนอข้อแก้ไขไปยงักลุ่มหรือพืน้ที่เป้าหมาย 
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จากแนวคิดข้างต้นมีนกัวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงข ัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานไว้หลายทศันะ ทัง้ที่แตกต่างและสอดคล้องกนั ในงานวิจัยนี ผู้้ วิจ ัยสามารถสรุป
และสังเคราะห์ข ัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ดงัตาราง  2 

ตาราง 2 แสดงการสังเคราะห์ข ัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
โครงงานเป็นฐาน 

 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการ สรุปความ
สอดคล้อง 

สุค
นธ
์ (2

55
0)

 

วล
ัย (

25
49
) 

ลัด
ดา
 (2

54
4)

 

ศึก
ษา
ธิก
าร
 (2

54
4)

 
 คอ
ร์โ
มน
า (

19
91
) 

 ไร
บ์แ
ละ
ไว
ดัล
  (1

99
3)

 
 

 
 

1) ขัน้ก าหนดปัญหาหรือ 
ส ารวจความสนใจ 

   -   5 

2) ขัน้ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน  - -  -  3 
3) ขัน้วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน  -   -  4 
4) ขัน้ลงมือปฏิบตัิงาน       6 
5) ขัน้ประเมินผลระหว่างปฏิบตัิงาน  - - - - - 1 
6) ขัน้สรุป รายงานผล และเสนอ
ผลงาน 

      6 

 
จากตาราง 2 สรุปได้ว่าการจดัการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานนัน้ มีกระบวนการและ

ขัน้ตอนแตกต่างกนัไปตามแต่ละทฤษฎี เพื่อให้เห็นขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานอย่างละเอียด ในงานวิจยันีผู้้วิจยัจึงเลือกบูรณาการงานแนวคิดของนักวิชาการ ซึ่งสามารถ
สรุปขัน้ตอนการจดักระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่แสดงถึงบทบาทของครูผู้สอนและ
ขัน้ตอนการท าโครงงานของผู้เรียน ได้ 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ข ัน้ก าหนดปัญหา หรือส ารวจความสนใจ เป็นระยะเร่ิมต้นที่ครูผู้สอนต้อง
สังเกต สร้างความสนใจในเร่ืองที่จะเรียนรู้ให้เกิดขึน้ในตวัผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้ เรียนเห็นปัญหา แล้ว
ตกลงร่วมกนัเลือกหวัข้อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพื่อศึกษาอย่างละเอียดต่อไป  
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2) ข ัน้ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน ครูผู้สอนแนะน าให้ผู้ เรียนก าหนดขอบเขต
ของโครงงานให้ชดัเจนว่าจะท าโครงงานนัน้เพื่อแก้ปัญหาอะไร ซึ่งท าให้ผู้ เรียนก าหนดโครงงาน
และแนวทางในการด าเนินงานได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 

3) ข ัน้วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน เป็นขัน้ที่ครูผู้สอนมีหน้าที่ต ัง้ค าถาม
เก่ียวกบัเร่ืองที่ก าลังศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกนัหาค าตอบ และผู้เรียนช่วยกันวางแผน สร้างแผนที่
ความคิดหรือก าหนดวิธีการ หรือแหล่งข้อมูลก่อนไปศึกษา โดยการระดมความคิดอภิปรายหรือหา
ข้อสรุป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ และเสนอโครงงานพร้อมแผนการด าเนินงานต่อครูผู้สอน  

4) ข ัน้ลงมือปฏิบตัิงาน เป็นขัน้ที่ ผู้ เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ เขียน
สรุปรายงานผลที่เกิดขึน้จากการวางแผนร่วมกนั ผู้สอนมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา คอยสังเกต ติดตาม 
และแนะน าผู้เรียน 

5) ข ัน้ประเมินผลระหว่างปฏิบตัิงาน ครูผู้สอนแนะน าให้ผู้ เรียนรู้จักประเมินผล
การด าเนินงานเป็รระยะๆ โดยผู้เรียนประเมินโครงงานของตนเองหรือเพื่อนร่วมประเมิน จากนัน้
ผู้สอนจึงประเมินผลโครงงานตามแบบประเมิน  

6) ข ัน้สรุป รายงานผล และเสนอผลงาน เป็นระยะสุดท้ายของการท าโครงงาน
ของนกัเรียน เป็นระยะที่ครูผู้สอนและผู้เรียนจะได้แบ่งปันประสบการณ์การท างาน และแสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จของการท างาน โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการ
จดัการเรียนรู้ มีการน าเสนอโครงงาน ในรูปแบบรายงาน ป้ายนิเทศแสดงส่ิงที่ศึกษา หรือการจัด
นิทรรศการ 

4. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม โดยตอบสนองหลักสูตรแกนกลาง มีความสอดคล้องกับสภาพท้องถ่ิน 
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ดงันี ้(โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์, 2555a) 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศตามศกัยภาพของผู้เรียน ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง โดยยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
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เป้าหมาย 

หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ พุทธศ ักราข 2555 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา 
มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียนเม่ือจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้

1. มุ่งเน้นพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินยัและปฏิบตัิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มุ่งเน้นพฒันาความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทกัษะชีวิต 

3. มุ่งเน้นพฒันาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลัง
กาย 

4. มุ่งเน้นพฒันาความรกัชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. มุ่งเน้นพฒันาจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยรวมทัง้ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน การอนุรกัษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงที่
ดีงามในสังคม และอยู่รวมกนัในสังคมอย่างมีความสุข 

6. มุ่งเน้นพฒันาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ แสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกบัวัย จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทย 

7. มุ่งเน้นพฒันาทกัษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และ
การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. มุ่งเน้นพฒันาความรู้และทกัษะพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ 
พันธกิจ 

โรงเ รียนทัพทันอนุสรณ์ มุ่ง พ ัฒนานักเ รียนใ ห้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีค วาม รู้
ความสามารถตามาตรฐานการศึกษาขึน้พืน้ฐาน ด้วยระบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลเพื่อ
สร้างวฒันธรรมองค์กร สู่ศตวรรษยุคใหม่ โดยยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ (2555b, น. 6) ได้ระบุกรอบหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขึน้โดยก าหนดให้การจัดการเรียนรู้ข องแต่ละ
รายวิชาบูรณาการเนือ้หาในท้องถ่ินตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตร
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สถานศึกษา และ ส่งเสริมให้นกัเรียนได้ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ ของท้องถ่ินตนเอง ด ังนัน้กลุ่ม
สาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ จึงน าหลักสูตรสถานศึกษามาจัดการเ รียนรู้ตามความ
สอดคล้อง กับต ัวชีว้ ัดชัน้ปี ใ นมาตรฐานการเ รียนรู้โดย ผู้ วิจ ัยไ ด้ศึกษาโครงสร้างหลักสูต ร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีเนือ้หาส าคญั ดงัตาราง 3 

ตาราง 3 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม             
โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รายวิชา ช่ัวโมง หน่วยกิต รายวิชา ช่ัวโมง หน่วยกิต 

พืน้ฐาน 
ส 21101   สังคมศึกษา 1 

 
2 

 
1 

พืน้ฐาน 
ส 21102     สังคมศึกษา 1 

 
2 

 
1 

ส 21103   ประวัติศาสตร์ 1 1 0.5 ส 21104      ประวัติศาสตร์ 1 1 0.5 
เพิ่มเติม 
ส 21201   ท้องถ่ินของเรา                 

 
2 

 
1 

เพิ่มเติม 
ส 21202     ท้องถ่ินของเรา                 

 
2 

 
1 

 

จากตาราง 3 สามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ระด ับชัน้มัธยมศึกษาปี ที่  1 ได้
ก าหนดรายวิชาท้องถ่ินของเราเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งได้จัดท าค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง
รายวิชาไว้ดงัต่อไปนี ้

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส 21202 ท้องถ่ินของเรา 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                      เวลา 40 ช ัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

ศึกษาประ วัติค วาม เป็นมา ท า เล  ที่ต ั ง้ ของท้องถ่ินของตน เอง  แล ะ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะพืน้บ้าน 

ศึกษาประวตัิบุคคลส าคญัของท้องถ่ินและการด าเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมวฒันธรรมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของ
บุคคลใน ท้องถ่ิน  มีความภาคภู มิใ จ รักและผู กพันกับท้องถ่ินของตน  ร่วมมือกันอนุ รักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ และวฒันธรรมของท้องภ่ิน 

ศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ินของตน 
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ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายประวตัิบุคคลส าคญัและความเป็นมาของท้องถ่ิน 
2. ระบุภูมิปัญญาและวฒันธรรมของท้องถ่ินที่ส าคญั 
3. อธิบายความหมายและคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคม  
4. เชื่อมโยงประวตัิชีวิต และการท างานของสืบ นาคะเสถียรกบัความเป็นพลเมืองดี 
5.  ใช้เคร่ืองมือที่หลากหลายในการสืบค้น ข้อมูลประวัติ สืบ นาคะเสถียรจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากลาย  
6. บอกถึงคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
7.  อธิบายถึงความส าค ัญแล ะปฏิบัติตนเป็นพลเ มืองดีที่ มี ความรับผิดชอบ มี          

จิตสาธารณะ และยึดหลักความเสมอภาค 
8. อธิบายความเป็นมาและความส าคญัของการศึกษาประวตัิสืบ นาคะเสถียร  
9. แสดงความคิดเห็นต่อการตระหนกัถึงคุณค่าในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีในการ

ท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  
10. อธิบายวิธีการท าโครงงานและปฏิบัติตามขัน้ตอนการท าโครงงานได้ครบถ้วน

สมบูรณ์  
11. รู้จกัเลือกใช้เคร่ืองมือต่างๆในการสืบค้นข้อมูลในการท าโครงงาน 

รวม 11 ผลการเรียนรู้ 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
5.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

ศิริพร ไกรสมสาตร์ (2557, น. 47-49) ได้ศึกษา การพ ัฒนาคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีในมิติการเคารพความแตกต่างของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 โดยการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มีผลต่อคะแนนความรู้ ทัศนคติ 
และการปฏิบตัิคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในมิติความแตกต่างของนักเรียน โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานมีกระบวนการปฏิบตัิที่เป็นขัน้ตอน มีการพฒันาคุณลักษณะต่างๆที่จ าเป็นต่อ
การท าโครงงาน โดยมีข ัน้ตอนดงัต่อไปนี ้1. ข ัน้น าเสนอ เป็นขัน้ที่ ผู้สอนให้ผู้ เรียนศึกษาใบความรู้ 
ก าหนดสถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์ ต ัง้ค าถามเก่ียวกับสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในแผนการ
จดัการเรียนรู้แต่ละแผน พบว่านกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่เปล่ียนไปในทิศทางที่ดีขึน้ มีความ
กล้าแสดงออกขึน้ภายในกลุ่ม มีความรบัผิดชอบต่องาน และให้ความร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่ม
เวลาท างาน 2. ข ัน้วางแผน เป็นขัน้ที่ผู้เรียนร่วมกนัวางแผน ระดมความคิด อภิปราย ท าให้นักเ รียน



  46 

เกิดความคิดสร้างสรรค์ แลกเปล่ียน โดยการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม ท าให้การท างานบรรลุ
วตัถุประสงค์ที่ต ัง้ไว้ 3. ข ัน้ปฏิบตัิ เป็นขัน้ที่ให้ผู้เรียนปฏิบตัิกิจกรรมทัง้ในห้องเรียน กิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมร่วมกบัชุมชน 4. ข ัน้ประเมินผล เป็นขัน้ที่ผู้เรียนปฏิบตัิกิจกรรม สรุปรายงาน
ผลที่เกิดขึน้ การประเมินผลผู้ประเมินอาจด าเนินการด้วยบุคคลอ่ืนๆ เช่น ผู้ เรียน เพื่อนร่วมชัน้ 
ผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืนที่สนใจและมีส่วนเก่ียวข้อง 

สิริมา กล่ินกุหลาบ (2546, น. 87) ได้ศึกษาค้นคว้าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถในการตดัสินใจของผู้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  1 ที่เรียนคุณธรรมที่ส่ง เสริมการ
เป็นพลเมืองดีตามระบบประชาธิปไตยด้วยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับชุดการสอนแบบ
กระบวนการกระจ่างค่านิยม พบว่า 1) ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับชุดการ
สอนแบบกระบวนการกระจ่างค่านิยม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าค ัญ
ทางสถิติ 2) ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับชุดการสอนแบบกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม มีความสามารถในการตดัสินใจแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  3)  ผู้ เรียน
ท่ีเรียนด้วยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงขึน้อย่างมีนัยส าค ัญทาง
สถิติที่ระดบั .01 4) ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีความสามารถในการ
ตดัสินใจสูงขึน้อย่างมีนัยส าค ัญทางสถิติที่ระด ับ .01 5)  ผู้ เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบ
กระบวนการกระจ่างค่านิยม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระด ับ .01 
6) ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบกระบวนการกระจ่างค่านิยม มีความสามารถในการต ัดสินใจ
สูงขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

วีณา วงศ์ศรีเผือก (2553 , น. 97-99) ได้ศึกษา ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ที่มีต่อการพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านการประหยัดของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่  4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนค่าเฉ ล่ียของคะแนนความ รู้เร่ือง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านการประหยัดสูงกว่าก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม และนักเรียนมี
พฤติกรรมด้านการประหยัดเปล่ียนไป นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้จ่าย รู้จ ักออมเงิน ฝึกการ
แสวงหาความรู้ในด้านการประหยดัด้วยการท าโครงงาน ได้ฝึกการน าวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และสามารถช่วยให้เกิดการประหยดัค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันตนเองได้ ซึ่ง เป็นผลมา
จากการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยยึดผู้เรียนเป็นส าค ัญ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และน าส่ิงที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจ าวัน ท าให้ผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้น มีความร่วมมือ และสนใจที่จะเรียนรู้ เข้าใจในบทเรียนมากย่ิงขึน้ และการจัดกิจกรรม
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โครงงานยงัเป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด วิเคาะห์ รู้จ ักแสวงหาความรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้
เห็นประโยชน์และคุณค่าของการประหยัด แสดงให้เห็ นว่าโปรแกรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
สามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านการ
ประหยดัของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี 
 

5.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 

นฤมล ค าปัญญา (2556, น. 70-76) ได้ศึกษา การพ ัฒนาหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้
แหล่งเรียนรู้เชิงประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด
เกตการาม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาหน่วยการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
เชิงประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมชุมชนเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาจากการเรียนรู้ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน ทัง้นี เ้นื่องมาจากรูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่ มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เก่ียวกบันกัเรียน และชุมชนท้องถ่ิน การใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ที่วาง
ข ัน้ตอนการสอนตามล าด ับขัน้ ต ัง้แต่การเตรียมการพัฒนา การจัดและด าเนินกิจกรรมหน่วย
สัมฤทธ์ิผลและข้อมูลย้อนกลับ เพื่อปรบัปรุงแก้ไข ซ่ึงเป็นไปตามระบบการสอนแบบหน่วย และ
นอกจากนัน้การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ออกแบบได้พ ัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นให้
นกัเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในชุมชน เปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม รู้จ ัก
คิด รู้จกัค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเน้นนกัเรียนเป็นส าค ัญ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการท ากิจกรรม
ต่างๆ หลากหลายรูปแบบ การใช้ส่ือการเรียนการสอนในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ผู้ออกแบบได้
ใช้ส่ือการสอนหลายประเภทประกอบการสอน ซึ่งสัมพ ันธ์สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกบัระดบัความรู้ ประสบการณ์ และวัยของนักเรียน ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ชุมชนวดัเกต ผู้ออกแบบได้ใช้ส่ือการเรียนการสอนที่
หลากหลายรูปแบบ เช่น เกม รูปภาพ ใบความรู้ ใบงาน แผนที่  ต ัวอย่างของจริง แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทาให้นกัเรียนไม่เบ่ือหน่าย อีกทัง้ยังได้รับความรู้ประสบการณ์ และ
ความสนุกสนานไปพร้อมๆ กนั มีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ใช้เคร่ืองมือในการวัดและ
ประเมินผลหลากหลายประเภท เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม แบบประเมินการเขียน
แผนที่ แบบประเมินการนาเสนองาน แบบประเมินผังความคิด เป็นต้น ท าให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเนือ้หาที่เรียนเพิ่มขึน้ และเห็นคุณค่าของชุมชนวดัเกตในด้านต่างๆ ได้แก่ เหตุการณ์
ส าคญัในประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมประเพณี สถานที่ส าคญั ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การประกอบอาชีพ 
การด าเนินชีวิต รวมทัง้การส่งเสริมและอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
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อนงค์นาฎ บรรหาร (2556, น. 131-132) ได้ศึกษา การพ ัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ประเพณีและวฒันธรรมในอ าเภอชนบท ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน รายวิชา 
ส 16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  6 ผลการวิจัย
พบว่า กระบวนการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยก าหนดหัวเร่ืองที่ เก่ียวข้องกับท้ องถ่ิน 
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง วิเคราะห์จุดประสงค์การ
เรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ที่บูรณาการกบัประเพณีและวัฒนธรรมในอ าเภอชนบท เขียนผังมโน
ทศัน์แสดงความเชื่อมโยงหวัข้อของสาระการเรียนรู้นัน้ๆ แล้วนามาออกแบบจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ ด าเนินการจดัการเรียนรู้ ท าให้นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการแก้ปัญหาเฉล่ียเท่ากับ 16.30 คิด
เป็นร้อยละ 82.00 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า 
นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียเท่ากบั 23.00 คิดเป็นร้อยละ 77.83 สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ และมีความพึงพอใจเก่ียวกับเนือ้หาในหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ประเพณีและ
วฒันธรรมท้องถ่ิน ในอาเภอชนบท ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 

พิมลรตัน์ วงแสน (2552, น. 86)  ได้พ ัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง 
พลเมืองดีตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนอนุบาล
ประจกัษ์ศิลปาคม ซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอนดงันี  ้1) การเสนอบทเรียนต่อทัง้ช ัน้  2)  การศึกษากลุ่ม
ย่อย 3) การทดสอบย่อย 4)  การคิดคะแนนความก้าวหน้า  5)  ทีมที่ได้รับการยกย่อง โดยผล
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเกิดจากการพ ัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณา
การ เร่ือง พลเมืองดีตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้รูปแบบ  
STAD พบว่า นกัเรียนจ านวนร้อยละ 75 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  86.50 
ของคะแนนเต็มซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 70/80 

ฐาปกรณ์ วิแสง (2548, น. 87-90) ได้ศึกษา การพฒันาหน่วยการเรียนรู้เร่ือง แหล่ง
เรียนรู้ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้า ตามแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นนักเรียนเป็นส าค ัญ 
สาหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของ นกัเรียน และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนและครูที่มีต่อการกิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วย
การเรียนรู้ที่พฒันาขึน้มา ซึ่งเปา้หมายในการวิจยัครัง้นีค้ือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปี ที่  4 จ านวน 
20 คน  โรงเรียนบ้านวงัมน อ าเภอโนนสัง จงัหวดัหนองบัวล าภู ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม เร่ืองแหล่งเรียนรู้ในเขต
อุทยานแห่งชาติ ภูเก้าครัง้นี ้มีกระบวนการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ที่ เน้นนกัเรียนเป็นส าค ัญและให้
ชุมชนมีส่วนร่วม ท าให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้
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โดยตรงเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ส่งผลให้
นกัเรียนได้พฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ โดยมีครูชีแ้นะ อ านวยความสะดวก นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมมากที่สุด และมีการสอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อ
ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนและท้องถ่ินของตน ซึ่งสอดคล้องกบัการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษาฯ 
พุทธศกัราช 2544 ทัง้นี ้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนจาก
การเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ครัง้นีพ้บว่า นักเรียนจ านวนร้อยละ  85 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ เฉล่ียร้อยละ  73.50 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80/70 ตามที่ก าหนด 
 

5.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ธนพร บวัพา (2559, น. 70-75) ได้ศึกษา ผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อ

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเ รียนและความคิ ดสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เร่ืองการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ พบว่า นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองการสร้างสรรค์ผ้ามดัย้อมจากสีธรรมชาติอยู่บ้าง แต่เม่ือได้รับจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง การสร้างสรรค์ผ้ามดัย้อมจากสีธรรมชาติดีขึน้ และ
มีความคิดสร้างสรรค์ในการท าโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทัง้นี เ้กิดจาก นักศึกษาได้เกิด
การเรียนรู้ค้นคว้าตามความสนใจในเร่ืองที่ตนเองศึกษา ในกระบวนการท าโครงงานในแต่ละ
บทเรียน มีการค้นคว้าในบทเรียนในกระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เกิดจากการรวมกลุ่มตามล าด ับขัน้
ในการท าโครงงาน การสืบค้นข้อมูลแหล่งที่มาความหมายของการมดัย้อมและสีที่ได้จากธรรมชาติ 
เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างบุคคลซึ่งในแต่ละท้องถ่ินที่น ักศึกษาอาศัยอยู่มีลักษณะ
ทางกายภาพที่แตกต่างกนั มีการแลกเปล่ียนกันอภิปรายในกลุ่มระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา
ด้วยกนั นกัศึกษาสามารถปฏิบตัิงานในกิจกรรม มีทกัษะในการคิดและออกแบบแปรรูปผลงานเป็น
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ อธิบายหลักการสร้างแนวคิดในการท างานค านึกการ
ออกแบบและการน าไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น กระเป๋าผ้า ถุงผ้า พวงกุญแจ ปลอกหมอน ผ้า
คลุมโต๊ะ ฯลฯ และน ามาผลิตสร้างรูปแบบผลผลิตผลงานจริงได้ ท าให้นักศึกษามีโอกาสได้
แสดงผลงาน และรวบรวมความรู้ที่ได้จากการเรียนเร่ือง การสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 
ได้แสดงออกทางความคิดของตนเอง ต ัง้แต่เร่ิมต้นการท างาน การคิดวางแผน ล าด ับการหาข้อมูล 
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึง ข ัน้ตอนการท ามาให้ได้ซึ่งผลงานผ้ามัดย้อม ต่อยอดเป็นผลงาน
ผลิตภณัฑ์ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนัได้น าข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
และครูผู้สอนไปปรบัปรุงและพฒันาผลงานให้ไประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ภายหลักจากการเรียนนักศึกษา
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มีความรู้ความเข้าใจในการท างานดีขึน้ และเกิดความภาคภูมิใจในงานตนเอง ที่จะเป็นแรงผลักด ัน
การท างานและพฒันาฝีมือตนเองในวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 

ภาสุดา ภาคาผล (2556 , น. 124 -127) ได้ศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานในวิชาสังคมศึกษาโดยใช้กิจกรรมการบริการสังคมที่มีต่อมโนทัศน์และพฤติกรรมจิต
สาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานในวิชาสังคมศึกษาโดยใช้กิจกรรมการบริการสังคมมีมโนทศัน์และพฤติกรรมจิตสาธารณะ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่านกัเรียนที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เนื่องมาจากการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษา โดยใช้กิจกรรมการบริการสังคมนัน้ ได้จัดให้
นกัเรียนได้มีประสบการณ์ในการบริการสังคมในรูปแบบของโครงงาน โดยนักเรียนได้น าความรู้ที่
ได้จากการเรียนรู้ในหลักสูตรในรายวิชาสังคมศึกษา ที่น ักเรียนเรียนอยู่มาใช้บริการสังคมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการหรือช่วยแก้ปัญหาในชุมชน สังคม โดยโครงงานที่น ักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
น ัน้จะต้องมีการส ารวจปัญหาหรือความต้องการของชุมชน สังคม และประสานความสัมพ ันธ์
ระหว่างสถาบนัการศึกษากบัชุมชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาหรือความต้องการของชุมชนซึ่งนักเรียน
จะได้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในหลักสูตรที่นกัเรียนเรียนอยู่มาใช้ในการบริการสังคมและมีการ
จดัสรรเวลาให้นกัเรียนได้มีโอกาสในการพิจารณาตนเองในประสบการณ์การบริการสังคมการ
เรียนรู้ด้วยการบริการสังคม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ มุ่ง เน้นพ ัฒนาความเป็นพลเมืองดีให้แก่
นกัเรียน ในจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ต้องเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า และลง
มือปฏิบตัิโครงงานบริการสังคมตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของนักเรียน เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ภายใต้การดูแล การให้ค าปรึกษา 
และการให้ความช่วยเหลือจากครูหรือผู้เชี่ยวชาญ ท าให้นักเรียนได้วางแผนการด าเนินโครงงาน
อย่างเป็นระบบ จากนัน้จึงลงมือปฏิบตัิ บริการสังคมตามที่วางแผนไว้ จนได้ข้อสรุป ค าตอบ หรือ
ผลการศึกษา แล้วจึงน าเสนอผลงาน ท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้ด้วยตน เอง สามารถคิดวิเคราะห์ได้
อย่างมีเหตุผล มีกระบวนการท างานและท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้ ครูมีบทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและ
กระตุ้นให้นกัเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

เมอร์เจนดอลเลอร์ และคนอ่ืนๆ (Mergendoller, 2006 , p. 583-584) ได้ศึกษาผล
ของการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ของนกัเรียนโดยผ่านกระบวนการท างานด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน และการคิดวิเคราะห์ ทัง้
ก่อนและหลังการท าโครงงาน ตลอดจนส่งผลให้ครูสามารถเป็นผู้จัดการเรียนรู้ที่ เอือ้ต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียน 
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โธมสั (Thomas, 2000, p. 1-45) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการสอนแบบโครงงาน
ในช่ วงปี  1990-2000 ผ ลการวิจัยพบว่า  การสอนแบบโครง งาน เป็น วิธี สอน อีกวิ ธีหนึ่ งที่ มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการสอนแบบนีจ้ะช่วยเพิ่มทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน รวมทัง้
ความสามารถทางภาษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเพิ่มขึน้อย่างเห็นได้ชดัจากการท าโครงงาน 

คราซิค และคนอ่ืนๆ(Krajcik, 1994, p. 488-497) กล่าวถึง ผลของการศึกษารูปแบบ
ของการเรียนการสอนแบบโครงงานว่า โครงงานเป็นการพฒันาความคิดรวบยอด อีกทัง้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้โดยเฉพาะทกัษะในการทา งานร่วมกัน หรือที่ เรียกว่า มนุษย์สัมพ ันธ์
ทางวิชาการของผู้เรียน 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัที่ เก่ียวข้องด ังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การ
พฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีดงักล่าว มีนกัวิจยัหลายท่านได้ท าการศึกษาคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดีของผู้ เรียนในหลายด้าน พร้อมกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้
เหมาะสมกบัเนือ้หาและความสามารถของผู้เรียน แต่จากข้อมูลที่ผู้วิจยัพบว่ามีความสอดคล้องกัน 
คือ การพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีให้กบัผู้เรียนนัน้ควรจดัการกระท าอย่างต่อเนื่อง หา
วิธีการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และน าส่ิงที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้ เรียนมี
ความกระตือรือร้น มีความร่วมมือ และสนใจที่จะเรียนรู้ เข้าใจในบทเรียนมากย่ิงขึน้ การสอนแบบ
โครงงานสามารถส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการพ ัฒนาตนเองมีทักษะความรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมเป็นไป
ในทางที่ดีขึน้ 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน เพื่อพ ัฒนา
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental research)  ซึ่ง
ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบหนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนเรียนและหลังหลัง
เรียน (One - group Pretest- Posttest Design) โดยมีข ัน้ตอนการด าเนินงานเป็นล าดบั ดงันี  ้

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จ.อุทัยธานี    
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 166 คน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ จ.อุทัยธานี ที่

เรียนในรายวิชาท้องถ่ินของเรา ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จากนักเรียนที่ลงเรียนในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมที่ตนเองสนใจ 
จ านวน 38 คน 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา ซึ่งใน
หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย 

1.1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน 
1.2) บทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร 

2. แบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
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ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือและวิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1.หน่ วยการเ รียน รู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน  ในรายวิชาท้องถ่ินของ เรา 
ประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐานและบทเรียน เร่ือง สืบ นาคะ
เสถียร มีรายละเอียด ดงันี ้

1) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 
โดยได้ด าเนินการตามรูปแบบการสร้างหน่วยการเรียนรู้ของ ฮาร์ริส และคาร์ (Harris Douglas E. 
Carr and Judy F, 2546) ที่ได้น าเสนอไว้อย่างสมบูรณ์ และผู้วัจ ัยน ามาปรับใช้ในการวิจัยนี ้
สามารถสรุปขัน้ตอนได้ดงันี ้

1.1) ก าหนดหวัเร่ือง เป็นการเลือกประเด็นที่ส าคญัสอดคล้องกับความสนใจ
หรือข้อสงสัยของผู้เรียน เป็นปัญหาในชุมชนหรือความต้องการของท้องถ่ิน ซึ่งในงานวิจัยนี ผู้้ วิจ ัย
ได้พฒันา หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน 

1.2) ก าหนดผลการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน
รายวิชาท้องถ่ินของเรา ต้องวิเคราะห์เพื่อให้มีค วามสอดคล้องกับเนือ้หา และการสะท้อน
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ เร่ืองบุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน สามารถ
ก าหนดผลการเรียนรู้ได้ทัง้หมด 10 ผลการเรียนรู้ 

1.3) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ควรก าหนดให้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงั เนือ้หาในแผนการจดัการเรียนรู้ และการพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  

1.4) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างให้สอดคล้องเนือ้หาและความสนใจ
ของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ซึ่งผู้วิจ ัยได้จัดกิจกรรมที่ ส่ง เสริมให้ผู้ เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐานควบคู่กบัการศึกษาบทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร ที่ ผู้ วิจ ัย
สร้างขึน้  

1.5) ก าหนดภาระงาน เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงความส าเร็จของการเรียน 
หลังจากจบการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน นักเรียนจะได้โครงงานที่ถูก
น าเสนอในรูปแบบของรูปเล่มรายงาน บอร์ดนิทรรศการ และส่ือPower Point 

1.6) ก าหนดเกณฑ์การประเมินและแนวทางการให้คะแนน ควรหลักการ
ก าหนดที่ชดัเจนเป็นไปตามวตัถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งใน
หน่วยการเรียนรู้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ท าให้เห็นถึง
พฒันาการในด้านต่างๆของนกัเรียน 
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1.7) แสดงผลงานตวัอย่าง เพื่อให้นักเรียนได้เห็นต ัวอย่างผลงานและเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานต่อไป 

2)  ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานที่เก่ียวข้องสืบ นาคะเสถียร ใน ด้านประวัติส่วนตัว 
การศึกษา การท างาน ผลงาน และคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี จากเอกสารและหลักฐาน
ต่างๆทัง้การสัมภาษณ์ ภาพบนัทึกเหตุการณ์ เอกสาร พิพิธภัณฑ์ และส ารวจภาคสนามเพื่อเก็บ
ข้อมูลจากสถานที่จริง และตรวจสอบหลักฐาน เพื่ อ เป็นเนือ้หาในการจัดท าบทเรียน  เร่ือง                        
สืบ นาคะเสถียร ประกอบการจดัการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 

3) ก าหนดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 
เนือ้หาสาระของหน่วยการเรียนรู้ รวมทัง้เวลาเรียนในแต่ละเนือ้หา  

4) สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาท้องถ่ินของเรา เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน เป็นไปตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งใน
แผนการจดัการเรียนรู้นี ้มีองค์ประกอบที่ส าค ัญคือ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
และ บทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร ซึ่งผู้วิจยัจะด าเนินการสร้างแผนการจัดเรียนรู้ จ านวน 4 แผน 
ใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ 2 ช ัว่โมง รวมเป็นเวลาทัง้หมด 20 ช ัว่โมง โดยมีรายละเอียด ดงัตาราง 4  

ตาราง 4 แสดงโครงสร้างของหน่วยการเรียนรู้รายวิชาท้องถ่ินของเรา                                                 
เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน 

ท่ี แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ขัน้ตอน
โครงงาน 

จ านวน
ช่ัวโมง 

1 สืบ นาคะเสถียร 
กับความเป็น
พลเมืองดี 

1. อธิบายความหมายและ
คุณลักษณะของการเป็น
พลเมืองดีในสังคม  
2. เช่ือมโยงประวัติชีวิต 
และการท างานของสบื             
นาคะเสถียรกับความเป็น
พลเมืองดี 
 

1. ประวัติของสืบ นาคะ
เสถียร 
2. คุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีของสืบ นาคะ
เสถียรในวัยเรียนและ
ท างาน 
3. บทบาทหน้าท่ีของสืบใน
ด้านการท าประโยชน์ต่อ
สังคม 
 

1.ก าหนด
ปัญหา 
2.ก าหนด
จุดมุ่งหมาย
ในการท างาน 

5 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ท่ี แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ขัน้ตอน
โครงงาน 

จ านวน
ช่ัวโมง 

  3. ใช้เคร่ืองมือท่ี
หลากหลายในการสบืค้น
ข้อมูลประวัติสืบ นาคะ
เสถียรจากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากลาย  
4.  อ ธิ บา ย วิ ธี ก า ร ท า
โครงงาน และ ปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนการท าโครงงานได้
ครบถ้วนสมบูรณ์  
5. รู้ จักเลือกใช้เคร่ืองมือ
ต่างๆในการสืบค้นข้อมูลใน
การท าโครงงาน 

4. โครงงาน 
       4.1) การก าหนด
ประเด็นปัญหาหรือหัวข้อ
ในการท าโครงงาน 
       4. 2) ก า ร ก า ห น ด
จุด มุ่ งหมา ย ในก า ร ท า
โครงงาน 

  

2 ชีวิตและชีวิตของ
สืบ นาคะเสถียร 

1. ใช้เคร่ืองมือที่
หลากหลายในการสืบค้น
ข้อมูลประวัติสืบ นาคะ
เสถียรจากแหล่งข้อมูลที่
หลากลาย  
2. บอกถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  
3. อธิบายวิธีการท า
โครงงาน และ ปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนการท าโครงงาน
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
4. รู้จักเลือกใช้เคร่ืองมือ
ต่างๆในการสืบค้นข้อมูล
ในการท าโครงงาน  

1. บทบาทด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของ
สืบ นาคะเสถียร 
     - การท าหน้าที่หัวหน้า
โครงการช่วยเหลือสัตว์
ป่าที่เข่ือนเชี่ยวหลาน 
     - การคัดค้านการสร้าง
เข่ือนน า้โจน 
2. การวางแผนและ
วิเคราะห์โครงงงาน 

3.วางแผน
และ
วิเคราะห์
โครงงาน 

4 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ท่ี แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ขัน้ตอน
โครงงาน 

จ านวน
ช่ัวโมง 

3 ชีวิตนักอนุรักษ์
ป่าไม้ 

1. อธิบายถึงความส าคัญ
และปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีที่มีความ
รับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ และยึดหลัก
ความเสมอภาค 
2. บอกถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  
3. อธิบายวิธีการท า
โครงงาน และ ปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนการท าโครงงาน
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
4. รู้จักเลือกใช้เคร่ืองมือ
ต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูล
ในการท าโครงงาน 

1. การเลือกใช้เคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ใน
การศึกษาพืน้ที่ป่าใน
ประเทศไทย 
2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี 
3. โครงงาน 
        3.1) การลงมือ
ปฏิบัติโครงงาน 
        3.2) การประเมิน
ระหว่างปฏิบัติงาน 

4.ลงมือ
ปฏิบัติ 
5.ประเมิน
ระหว่าง
ปฏิบัติงาน 

6 

4 ถอดองค์ความรู้
จากสืบ นาคะ
เสถียร 

1. อธิบายความเป็นมา 
ความส าคัญของ
การศึกษาประวัติสืบ นา
คะเสถียร  
2. เชื่อมโยงประวัติชีวิต 
และการท างานของสืบ 
นาคะเสถียรกับความเป็น
พลเมืองดี  
 

1. อนาคตและความหวัง
ของสืบ นาคะเสถียร 
2. การสรุปรายงานและ
น าเสนอผลงาน 

6.สรุป
รายงานและ
น าเสนอ
ผลงาน 

5 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ท่ี แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ขัน้ตอน
โครงงาน 

จ านวน
ช่ัวโมง 

  3. อธิบายถึงความส าคัญ
และปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีที่มีความ
รับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ และยึดหลัก
ความเสมอภาค 
4. แสดงความคิดเห็นต่อ
การตระหนักถึงคุณค่าใน
การปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีในการท า
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม  
5.  อ ธิบา ยวิ ธี ก า รท า
โครงงาน และ ปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนการท าโครงงาน
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

   

 

5) น าหน่วยการเรียนรู้รายวิชาท้องถ่ินของเรา เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน ที่
ประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และ บทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร  ที่
ผู้วิจยัพฒันาขึน้ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน (ดงัปรากฎในภาคผนวก ก) ซึ่ง ผู้ เชี่ยวชาญมีคุณสมบัติ 
ดงันี ้1) ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และมีความเก่ียวข้องกบัสืบ นาคะเสถียร 2)  ผู้ เชี่ยวชาญในด้านการ
สอนสังคมศึกษา 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวดัและประเมินผล เพื่อท าการตรวจสอบความเหมาะสม
และความถูกต้องของกระบวนการจดัการเรียนรู้ ตลอดจนความสอดคล้องระหว่างขัน้ตอนต่างๆ 
ของแผนการจดัการเรียนรู้ และค านวนค่าดชันีความสอดคล้อง ( IOC) พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้
ทัง้ 4 แผนในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน มีค่าด ัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง    
0.60 – 1.00 แปลผลได้ว่าหน่วยการจดัการเรียนรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์ยอมรับได้  ซึ่ง มีค่าด ัชนี
ความสอดคล้อง(IOC)ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ดงันี ้
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แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง สืบ นาคะเสถียรกบัความเป็นพลเมืองดี มีค่า
ดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง ชีวิตและชีวิตของสืบ นาคะเสถียร  มีค่าด ัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เร่ือง ชี วิตนักอนุรักษ์ป่าไม้  มีค่าด ัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง ถอดองค์ความรู้จากสืบ นาคะเสถียร มีค่า
ดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 

นอกจากนี ้ ผู้เชี่ยวชาญยงัได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดงันี ้
1) ปรบัปรุงการใช้ภาษาของสาระสาคญัในแผนการจัดการเรียนรู้ให้กระชับ

และตรงประเด็นเนือ้หา 
2) ปรบัปรุงการเขียนผลการเรียนรู้ให้ชัดเจนโดยเรียง ล าด ับตอนและเป็น

พฤติกรรมที่สามารถใช้การวดัและประเมินผลได้ 
3) ให้ปรบัปรุงเกณฑ์การวดัและประเมินผลให้ชัดเจน เหมาะสมกับนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่1 
6) น าหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้วิจยัปรับปรุงแล้ว ตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ ไป

ทดลองใช้กบันกัเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มีคุณสมบัติใกล้ เคียงกับกลุ่มต ัวอย่าง  (Tryout) เป็น
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเรียนทพัทนัอนุสรณ์ ที่ เคยผ่านการเรียนในรายวิชาท้องถ่ิน
ของเรา จ านวน 20 คน เพื่อหาข้อบกพร่องในการใช้ภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียน
การสอนและเวลาที่ก าหนด 

7) น าหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านการทดลองใช้และปรบัปรุงสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง  

 
2. แบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ประกอบด้วยรายละเอียด ดงันี  ้

1) ก าหนดวตัถุประสงค์ของการสร้างแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี
ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่1 ที่เรียนในรายวิชาท้องถ่ินของเรา หน่วยการเรียนรู้ บุคคล
ส าคญัในท้องถ่ิน โดยมีวตัถุประสงค์ของการสร้างแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี คือ เพื่อ
เปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนก่อนและหลังได้รบัการจดัการเรียนรู้ 
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2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัความเป็นพลเมืองดี 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีส าหรับนักเรียนตามกรอบ
แนวคิดของการวิจยั 

3) ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพนัธ์จากประวตัิ ผลงาน และคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีของสืบ นาคะเสถียรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดคุณลักษณะของความเป็น
พลเมืองดี 

4)  ส ร้างแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ สะท้อนจากการศึกษา
ชีวประวัติสืบ นาคะเสถียร ทัง้  3 ด้าน ได้แก่ พลเมืองดีที่ มีความรับผอดชอบ พลเมืองดีที่ มี            
จิตสาธารณะ และพลเมืองดีที่ยึดหลักความเสมอภาค เพื่อเก็บข้อมูลเก่ียวกับด้านความรู้ การ
ปฏิบตัิ และทศันคติ ที่มีส่งผลต่อการพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ในลักษณะข้อค าถาม
อตันยั จ านวน 12 ข้อ 

5) น าแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีขึน้ ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ  5 ท่าน (ด ัง
ปรากฎในภาคผนวก ก) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีคุณสมบัติ ด ังนี  ้1)  ผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้และมีความ
เก่ียวข้องกบัสืบ นาคะเสถียร 2) ผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอนสังคมศึกษา  3)  ผู้ เชี่ยวชาญด้านการ
วดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้หา ความถูกต้อง ความเหมาะสมของข้อ
ค าถาม และภาษาที่ใช้ จากนัน้น าผลการพิจารณาของผู้ เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าด ัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกบัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  และเลือกข้อที่มีค่า IOC 
สูงสุด ที่สะท้อนคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีทัง้  3 ด้าน จ านวน 6 ข้อ พร้อมทัง้ปรับปรุงให้
สมบูรณ์ก่อนน าไปทดลองใช้ ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินดชันีความสอดคล้อง(IOC) ดงันี ้

คะแนน     +1     หมายถึง    แน่ใจว่าข้อค าถามนัน้สามารถวัดได้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

คะแนน       0     หมายถึง    ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนัน้ไม่สามารถวัดได้ตรง
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

คะแนน      -1     หมายถึง    แน่ใจว่าข้อค าถามนัน้ไม่สามารถวัดได้ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

6) ผู้วิจยัคดัเลือกข้อค าถามที่มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC)  เท่ากับ 0.5 ขึน้ไป 
จ านวน 6 ข้อ โดยมีค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 ที่ถือว่าเป็นข้อค าถามที่มีคุณภาพเหมาะสม และ
น าข้อค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ทัง้นี ผู้้ เชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้
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ปรบัแก้ไขภาษาของข้อค าถามบางข้อให้มีความถูกต้อง กระชบั และชดัเจนเพื่อบ่งชี ถึ้ง คุณลักษณะ
ให้ชดัเจนขึน้ 

7)  น าแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเ มือง ดีที่ ผู้ วิ จ ัยปรับปรุงแล้ว  ตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กบันกัเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มีคุณสมบัติใกล้ เคียงกับ
กลุ่มตวัอย่าง (Tryout) เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเรียนทัพทันอนุสรณ์ ที่ เคยผ่าน
การเรียนในรายวิชาท้องถ่ินของเรา จ านวน 20 คน เพื่อหาเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

8) น าผลคะแนนท่ีได้จากการไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มต ัวอย่างแต่มี
คุณสมบตัิใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง (Tryout) มาวิเคราะห์แบบวดัเป็นรายข้อ เพื่อหาค่าความยาก
ง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี คดัเลือกข้อสอบที่มี
ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป จ านวน 6 ข้อ 
พบว่า ค่าความยากง่าย (p) เฉล่ียอยู่ที่ 0.45 และค่าอ านาจจ าแนก (r) เฉ ล่ียอยู่ที่  0.60 นอกจากนี ้
ผู้วิจยัได้วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีทัง้ฉบับ โดยใช้

สูตรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (α-Coefficient Cronbach) เนื่องจากข้อค าถามแต่ละ
ข้อมีการให้คะแนนท่ีไม่ใช่ค่า 0,1 และใช้เกณฑ์การแปลความหมายของความเชื่อมั่น ด ังนี (้ศิ ริช ัย 
กาญจนวาสี, 2556)  

ค่าความเชื่อมัน่      0.01 – 0.40    แปลความหมายว่า     ระดบัต ่า 
ค่าความเชื่อมัน่      0.41 – 0.70    แปลความหมายว่า     ระดบัปานกลาง 
ค่าความเชื่อมัน่      0.71 – 0.90    แปลความหมายว่า     ระดบัสูง 
ค่าความเชื่อมัน่      0.91 – 1.00    แปลความหมายว่า     ระดบัสูงมาก 
ทัง้ นี แ้ บบวัด คุณลั กษณะ ความ เ ป็น พล เ มื อง ดี มี ค่ าค วามเ ชื่ อมั่ น                           

(α-Coefficient Cronbach)  เท่ากับ 0.85 ซึ่งแปลความได้ว่ามีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบับอยู่ใน
ระดบัสูง เป็นแบบวดัที่สามารถน าไปใช้ได้ เนื่องจากมีค่าความเชื่อมัน่ไม่ต ่ากว่า 0.50  

9) นอกจากนีผู้้วิจยัได้มีการตรวจสอบดชันีความสอดคล้องระหว่างผู้ ประเมินใน
การใช้เกณฑ์ประเมินแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี โดยผู้ประเมินเป็นผู้ที่ เชี่ยวชาญด้าน
การสอนวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ จงัหวดัอุทยัธานี จ านวน 2 ท่าน ท าหน้าที่ในการตรวจข้อสอบจากการทดลองใช้แบบวัด
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี (Tryout) ตามเกณฑ์การประเมินผลที่ ผู้ วิจ ัยก าหนด และน าผล
คะแนนมาค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดยใช้สูตรสหสัมพ ันธ์ เพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) พบว่า โดยภาพรวมผู้ประเมินทัง้สองท่านมีผลการประเมิน
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สัมพนัธ์กนัในระดบัสูง (r = 0.87) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระด ับ .05 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์
สะท้อนให้เห็นว่าเกณฑ์การประเมินของแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี มีความเหมาะสม
และสามารถน าไปใช้ในการประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

10) น าหน่วยการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
โครงงานเป็นฐานและบทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร และผ่านการทดลองใช้และปรับปรุงสมบูรณ์
แล้ว ไปใช้จริงกบันกัเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีมี้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดงันี ้

1. เลือกนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในรายวิชาท้องถ่ินของเรา ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการเลือกลงในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมของนักเรียนที่ตนเองสนใจ
อย่างอิสระ จ านวน 38 คน 

2. ด าเนินการทดสอบเพื่อวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนกัเรียนโดยใช้แบบ
วดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ก่อนการจดัการเรียนรู้ แล้วน าผลที่ได้มาตรวจให้คะแนน  

3. ด าเนินการจดัการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน ด้วยการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นเวลา 20 ชัว่โมง สัปดาห์ละ 2 ช ัว่โมง  

4. เม่ือสิน้สุดการจดัการเรียนรู้ตามขัน้ตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ครบตาม
ก าหนดแล้ว ให้นกัเรียนท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  

5. ตรวจผลการสอบแล้วน าผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมุติฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
1.การศึกษาค้นคว้าครัง้นี เ้ป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental research) ซึ่ง

ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบหนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนเรียนและหลังหลัง
เรียน (One - group Pretest- Posttest Design) มีลักษณะแบบแผนการวิจยัดงันี ้
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ตาราง 5 แสดงแบบแผนการวิจยั 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E1 T1 X T2 

    
เม่ือ  E1  แทน กลุ่มตวัอย่าง 

  X   แทน กลุ่มตวัอย่างที่ได้รบัการสอนด้วยหน่วยการเรียนรู้  เร่ือง บุคคลส าค ัญ
ในท้องถ่ิน 

  T1 แทน การทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
  T2   แทน การทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

 
2. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ 

2.1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3. สถิติทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 

3.1 หาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index Of Concordance: IOC) 
3.2 หาความยากง่ายของแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
3.3 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
3.4 หาความเช่ือมัน่ตามสูตรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient Cronbach) 

4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
4.1 เปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

โดยใช้ วิธีการทางสถิติ t–test for dependent samples 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศึกษาการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน 
เพื่อพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดงันี  ้

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วได้น าเสนอตามล าด ับ ดงันี ้ 

1. ประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ิน
ของเรา เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

2. เปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน 
ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา 

2.1 เปรียบเทียบคะแนนรายบุคคลจากแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการ
เรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา 

2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนจากแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  3 
ประการ ก่อนและหลังเรียน ของนกัเรียนที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการ เรียนรู้ เร่ือง บุคคล
ส าคญัในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากผลการทดลอง ผู้ วิจ ัยได้ ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการ

น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดงันี ้
N     แทน     ขนาดกลุ่มตวัอย่าง  

x     แทน     คะแนนเฉล่ียของผู้เรียนในกลุ่มตวัอย่าง (Mean) 
S.D. แทน     คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
T      แทน     สถิติการแจกแจงแบบ t (t-distribution)  
df     แทน     ค่าชัน้แห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
IOC  แทน     ค่าความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 



  64 

P      แทน     ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิต 
**     แทน     มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว น าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

1. ประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ิน
ของเรา เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นรายแผนได้
ดงัต่อไปนี ้

ตาราง 6 ประเมินคุณภาพแผนหน่วยการจดัการเรียนรู้ที่ 1                                                                                                
เร่ือง สืบ นาคะเสถียรกบัความเป็นพลเมืองดี 

รายการ ความคิดเห็น * IOC แปลผล 
+1 0 -1 

1. ผลการเรียนรู้ 
      1.1 ชัดเจน ถูกต้องสอดคล้องกับเนือ้หา 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

1.2 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
1.3 มีประโยชน์ต่อนักเรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2.  สาระส าคัญ 
2.1 มีความถูกต้องตามหลักการ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

2.2 มีความสอดคล้องกับเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
2.3 มีความเหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

3.2 ก าหนดจุดประสงค์ครอบคลุมด้านพทุธิพิสยั 
ทักษะพิสัยและจิตพิสยั 

5 0 0 1.00  
สอดคล้อง 

3.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3.4 การประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

4 1 0 0.80 สอดคล้อง 

 



  65 

ตาราง 6 (ต่อ) 

รายการ ความคิดเห็น * IOC แปลผล 

+1 0 -1 

4. สาระการเรียนรู้ 
4.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

4.2 มีความสอดคล้องกับเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
4.3 มีความสอดคล้องกับวัยของผู้ เรียน 4 1 0 .80 สอดคล้อง 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 กิจกรรมการเรียนรู้มีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การเรียนรู้ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

5.2 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเช่ือมโยงกับ 
เนือ้หาสาระ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.3 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการพัฒนา 
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของผู้ เรียน 

4 1 0 0.80 สอดคล้อง 

5.4 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.5 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการวดัประเมินผล 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
       6.1 มีความสอดคล้องกับเนือ้หาสาระ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

       6.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

       6.3 มีความสอดคล้องกับวัยของผู้ เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

7. ชิน้งาน/ภาระงาน 
7.1 มีความสอดคล้องกับเนือ้หา 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

        7.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

7.3 มีความสอดคล้องกับวัยของผู้ เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

8. การวัดประเมินผล 
8.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และ

กิจกรรม 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

8.2 เป็นการวัดประเมินผลตามสภาพจริงในชัน้เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

        8.3 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลท่ีชัดเจน 4 0 1 0.60 สอดคล้อง 

* ความคิดเห็นจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
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ผลการประเมินคุณภาพ แผนหน่วยการจดัการเรียนรู้ที่  1 เร่ือง สืบ นาคะเสถียรกับ
ความเป็นพลเมืองดี จากตาราง 6 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพจากการประเมินค่าความสอด
ของและความคิดเห็น( IOC)  ของผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ทุกรายการประเมินมีค่าคะแนนความ
สอดคล้อง(IOC) สูงกว่า .05 ซึ่งจ าแนกได้ดงันี  ้คะแนน 1.00 แปลผลใช้ได้ คือ 1)ผลการเรียนรู้      
2)สาระส าคญั 3)จุดประสงค์การเรียนรู้   4)สาระการเรียนรู้ 5)กิจกรรมการเรียนรู้ 6)ส่ือ/แหล่ง
เรียนรู้ 7)ชิน้งาน/ภาระงาน 8)การวดัประเมินผล  คะแนน 0.08 แปลผลใช้ได้ คือ 1)จุดประสงค์การ
เรียนรู้ด้านการประเมินสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 2)สาระการเรียนรู้ด้านความสอดคล้อง
กบัวยัของผู้เรียน 3)กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเน้นการพัฒนาคุณลักษณความเป็นพลเมืองดีของ
ผู้ เรียน และมีคะแนน 0.06 แปลผลใช้ได้ คือ 1)การวัดประเมินผลด้านมีเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลที่ชดัเจน  

 

 

  



  67 

ตาราง 7 ประเมินคุณภาพแผนหน่วยการจดัการเรียนรู้ที่ 2                                                                   
เร่ือง ชีวิตและชีวิตของสืบ นาคะเสถียร 

รายการ ความคิดเห็น * IOC แปลผล 
+1 0 -1 

1. ผลการเรียนรู้ 
      1.1 ชัดเจน ถูกต้องสอดคล้องกับเนือ้หา 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

1.2 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

1.3 มีประโยชน์ต่อนักเรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2.  สาระส าคัญ 
2.1 มีความถูกต้องตามหลักการ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

2.2 มีความสอดคล้องกับเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
2.3 มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

3.2 ก าหนดจุดประสงค์ครอบคลุมด้านพุทธิ
พิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย 

5 0 0 1.00  
สอดคล้อง 

3.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3.4 การประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 1 0 0.80 สอดคล้อง 

4. สาระการเรียนรู้ 
4.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

4.2 มีความสอดคล้องกับเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

4.3 มีความสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 4 1 0 0.80 สอดคล้อง 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

รายการ ความคิดเห็น * IOC แปลผล 
+1 0 -1 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5.1 กิจกรรมการเรียนรู้มีสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

5.2 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงกับ 
เนือ้หาสาระ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.3 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการพัฒนา 
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของผู้เรียน 

5 0 0 1.00  
สอดคล้อง 

5.4 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

5 0 0 1.00  
สอดคล้อง 

5.5 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผล 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

6. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
      6.1 มีความสอดคล้องกับเนือ้หาสาระ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

      6.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

6.3 มีความสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

7. ชิน้งาน/ภาระงาน 
7.1 มีความสอดคล้องกับเนือ้หา 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

      7.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
7.3 มีความสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

8. การวัดประเมินผล 
8.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้ และกิจกรรม 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

8.2 เป็นการวัดประเมินผลตามสภาพจริงใน
ชัน้เรียน 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

        8.3 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 4 0 1 0.60 สอดคล้อง 

* ความคิดเห็นจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
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ผลการประเมินคุณภาพ แผนหน่วยการจดัการเรียนรู้ที่  2 เร่ือง ชีวืตและชีวิตของสืบ 
นาคะเสถียร จากตาราง 7 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพจากการประเมินค่าความสอดของและ
ความคิดเห็น(IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ทุกรายการประเมินมีค่าคะแนนความสอดคล้อง( IOC) 
สูงกว่า .05 ซึ่งจ าแนกได้ดงันี ้คะแนน 1.00 แปลผลใช้ได้ คือ 1)ผลการเรียนรู้ 2)สาระส าค ัญด้าน
ความสอดคล้องกบัเนือ้หา 3)จุดประสงค์การเรียนรู้ 4)สาระการเรียนรู้ 5)กิจกรรมการเรียนรู้ 6)ส่ือ/
แหล่ง เรียนรู้ 7)ชิ น้งาน/ภาระง าน 8) การวัดประเมินผล คะแนน  0.80 แปลผลใช้ไ ด้ คื อ                 
1)สาระส าคญัด้านมีความเหมาะสมกบัวยัของผู้เรียน 2)จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านการประเมินผล
สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 3)กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ และมีคะแนน 0.60 แปลผลใช้ได้ คือ 1)สาระส าคญัมีความถูกต้องตามหลักการ 2)การวัด
ประเมินผลมีเกณฑ์การวดัและประเมินผลที่ชดัเจน 
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ตาราง 8 ประเมินคุณภาพแผนหน่วยการจดัการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ชีวิตนกัอนุรกัษ์ป่าไม้ 

รายการ ความคิดเห็น * IOC แปลผล 
+1 0 -1 

1. ผลการเรียนรู้ 
      1.1 ชัดเจน ถูกต้องสอดคล้องกับเนือ้หา 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

1.2 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

1.3 มีประโยชน์ต่อนักเรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2.  สาระส าคัญ 
2.1 มีความถูกต้องตามหลักการ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

2.2 มีความสอดคล้องกับเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
2.3 มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 4 1 0 0.80 สอดคล้อง 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

3.2 ก าหนดจุดประสงค์ครอบคลุมด้านพุทธิ
พิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3.4 การประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

4. สาระการเรียนรู้ 
4.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

4.2 มีความสอดคล้องกับเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

4.3 มีความสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
รายการ ความคิดเห็น * IOC แปลผล 

+1 0 -1 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

5.1 กิจกรรมการเรียนรู้มีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

5.2 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงกับ
เนือ้หาสาระ 

4 1 0 0.80 สอดคล้อง 

5.3 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการพัฒนา 
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของผู้เรียน 

5 0 0 1.00  
สอดคล้อง 

5.4 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

5 0 0 1.00  
สอดคล้อง 

5.5 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผล 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

6. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
        6.1 มีความสอดคล้องกับเนือ้หาสาระ 

5 0 0 1.00  
สอดคล้อง 

        6.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

6.3 มีความสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
7. ชิน้งาน/ภาระงาน 

7.1 มีความสอดคล้องกับเนือ้หา 
 

5 
 

0 
 

0 
 

1.00 
 

สอดคล้อง 

        7.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

7.3 มีความสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
8. การวัดประเมินผล 

8.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และกิจกรรม 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

8.2 เป็นการวัดประเมินผลตามสภาพจริงใน
ชัน้เรียน 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

        8.3 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

* ความคิดเห็นจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
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ผลการประเมินคุณภาพ แผนหน่วยการจดัการเรียนรู้ที่  2 เร่ือง ชีวืตและชีวิตของสืบ 
นาคะเสถียร จากตาราง 8 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพจากการประเมินค่าความสอดของและ
ความคิดเห็น(IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ทุกรายการประเมินมีค่าคะแนนความสอดคล้อง( IOC) 
สูงกว่า .05 ซึ่งจ าแนกได้ดงันี ้คะแนน 1.00 แปลผลใช้ได้ คือ 1)ผลการเรียนรู้ 2)สาระส าค ัญด้าน
ความสอดคล้องกบัเนือ้หา 3)จุดประสงค์การเรียนรู้ 4)สาระการเรียนรู้ 5)กิจกรรมการเรียนรู้ 6)ส่ือ/
แหล่ง เรียนรู้ 7)ชิ น้งาน/ภาระง าน 8) การวัดประเมินผล คะแนน  0.80 แปลผลใช้ไ ด้ คื อ                          
1) สาระส าคญัด้านมีความเหมาะสมกบัวยัของผู้เรียน 2)จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านการประเมินผล
สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 3)กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ และมีคะแนน 0.60 แปลผลใช้ได้ คือ 1)สาระส าคญัมีความถูกต้องตามหลักการ 2)การวัด
ประเมินผลมีเกณฑ์การวดัและประเมินผลที่ชดัเจน 
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ตาราง 9  ประเมินคุณภาพแผนหน่วยการจดัการเรียนรู้ที่ 4                                                                
เร่ือง ถอดองค์ความรู้จากสืบ นาคะเสถียร 

รายการ ความคิดเห็น * IOC แปลผล 
+1 0 -1 

1. ผลการเรียนรู้ 
      1.1 ชัดเจน ถูกต้องสอดคล้องกับเนือ้หา 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

1.2 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

1.3 มีประโยชน์ต่อนักเรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
2.  สาระส าคัญ 

2.1 มีความถูกต้องตามหลักการ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

2.2 มีความสอดคล้องกับเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2.3 มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 4 1 0 0.80 สอดคล้อง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

3.2 ก าหนดจุดประสงค์ครอบคลุมด้าน
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย 

5 0 0 1.00  
สอดคล้อง 

3.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3.4 การประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

4. สาระการเรียนรู้ 
4.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

4.2 มีความสอดคล้องกับเนือ้หา 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
4.3 มีความสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
รายการ ความคิดเห็น * IOC แปลผล 

+1 0 -1 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

5.1 กิจกรรมการเรียนรู้มีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

5.2 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเชื่อมโยง 
กับเนือ้หาสาระ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.3 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการพัฒนา 
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของผู้เรียน 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.4 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.5 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผล 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

6. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
        6.1 มีความสอดคล้องกับเนือ้หาสาระ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

        6.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

6.3 มีความสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
7. ชิน้งาน/ภาระงาน 

7.1 มีความสอดคล้องกับเนือ้หา 
 

5 
 

0 
 

0 
 

1.00 
 

สอดคล้อง 

        7.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

7.3 มีความสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
8. การวัดประเมินผล 

8.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และกิจกรรม 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

8.2 เป็นการวัดประเมินผลตามสภาพจริงใน
ชัน้เรียน 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

        8.3 มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

* ความคิดเห็นจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
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ผลการประเมินคุณภาพ แผนหน่วยการจดัการเรียนรู้ที่  4 เร่ือง  ถอดองค์ความรู้จาก
สืบ นาคะเสถียร จากตาราง 9 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพจากการประเมินค่าความสอดของ
และความคิดเห็น(IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ทุกรายการประเมินมีค่าคะแนนความสอดคล้อง
(IOC) สูงกว่า .05 ซึ่งจ าแนกได้ดงันี ้คะแนน 1.00 แปลผลใช้ได้ คือ 1)ผลการเรียนรู้ 2)สาระส าค ัญ
ด้านความสอดคล้องกบัเนือ้หา 3)จุดประสงค์การเรียนรู้ 4)สาระการเรียนรู้ 5)กิจกรรมการเรียนรู้  
6)ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 7)ชิน้งาน/ภาระงาน 8)การวดัประเมินผล  และมีคะแนน 0.80 แปลผลใช้ได้ คือ 
1) สาระส าคญัด้านมีความเหมาะสมกบัวยัของผู้เรียน   
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2. เปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคล
ส าคัญในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา 

2.1 เปรียบเทียบคะแนนรายบุคคลจากแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  ก่อน
เรียนและหลังเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ 
เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา 

ผู้วิจยัได้น าคะแนนจากแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี เป็นลักษณะ
ค าถามอตันยัปลายเปิด จ านวน 6 ข้อค าถาม คะแนนเต็ม 18 คะแนน ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 38 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา โดยน าเสนอคะแนนรายบุคคลได้ดงัผลในตาราง
10 

ตาราง 10 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนจาการท าแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี                    
ก่อนและหลังเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาท้องถ่ินของเรา 

คะแนน N 𝐱 S.D t P 

ก่อนเรียน 

หลังเรียน 

38 

38 

7.05 

11.32 

2.04 

2.86 

 

9.24 
 

.00** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 
 

จากตาราง 10 แสดงคะแนนจากการท าแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี
ก่อนและหลังเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาท้องถ่ินของเรา พบว่า ก่อนการจัดการ
เรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียของการท าแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี เท่ากับ 8.26 และค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.82 และภายหลังการจดัการเรียนรู้พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 15.84 และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.32 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉ ล่ียและผลต่าง
ของคะแนนแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ 
เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า  ผลคะแนน
ของนกัเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง มีนัยส าค ัญทางสถิติที่ระด ับ  .05 ซึ่ง เป็นไปตาม
สมมติฐาน สามารถสรุปเป็นแผนภาพเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความต่างของคะแนนรายบุคคลได้ด ัง
แผนภาพต่อไปนี ้  
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ภาพประกอบ 2 เปรียบเทียบคะแนนรายบุคคลจากการท าแบบวดัคุณลักษณะความเป็น                
พลเมืองดีก่อนและหลังเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาท้องถ่ินของเรา 

 

จากภาพประกอบกราฟแสดงข้อมูลรายบุคคลที่ เปรียบเทียบคะแนนจากการท า
แบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 
รายวิชาท้องถ่ินของเรา พบว่า ผลคะแนนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนมีพ ัฒนาการที่
เปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึน้เม่ือน าข้อมูลรายบุคคลมาสรุปเป็นแผนภาพกราฟ จะเห็นว่า นักเรียน
ล าดบัที่ 23 มีคะแนนก่อนเรียนสูงสุดอยู่ที่ 17 คะแนน และคะแนนหลังเรียนสูงขึน้ อยู่ที่ 20 คะแนน  
นกัเรียนล าดบัที่ 3, 6, 27, 35 มีคะแนนก่อนเรียนต ่าสุดเท่ากนั   อยู่ที่  4 คะแนน และคะแนนหลัง
เรียนสูงขึน้ อยู่ที่ 9, 18, 16, 9 ตามล าดบั สรุปได้ว่านกัเรียนทัง้หมด จ านวน 38 คน มีคะแนนจาก
การท าแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 3 
ประการ ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ 
เร่ือง บุคคลส าคัญในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา 

ผู้วิจยัได้น าคะแนนจากแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคล
ส าคญัในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา โดยน าเสนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนรายด้าน 
คือ 1)ด้านคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ มีความรับผิดชอบ 2) ด้านคุณลักษณะความเป็น

0

5

10

15

20

25

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

ก่อน 

หลงั 
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พลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะ และ 3) ด้านคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ยึดหลักความเสมอภาค 
ซึง่ได้ดงัผลในตาราง 11 

ตาราง 11 แสดงคะแนนรายด้านจากการท าแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี                                
ก่อนและหลังเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาท้องถ่ินของเรา 

 
ล าดับ 

ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ ยึดหลัก 
ความเสมอภาค 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 4 5 3 6 2 5 

2 3 4 4 5 1 5 
3 1 2 2 2 1 1 
4 2 3 3 4 3 3 
5 2 4 3 4 4 6 
6 2 4 1 5 1 3 

7 3 5 3 5 3 4 
8 3 4 3 6 1 4 
9 2 3 2 5 2 3 

10 1 2 1 2 4 4 

11 1 5 2 6 3 5 
12 4 3 2 2 2 3 
13 2 5 3 4 3 5 
14 3 3 2 4 3 6 

15 3 2 2 2 2 4 

16 3 2 3 6 5 5 
17 2 2 3 5 1 4 
18 1 3 2 6 3 4 

19 2 4 4 6 2 5 
20 2 3 4 5 4 5 

  



  79 

ตาราง 11 (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ ยึดหลัก 

ความเสมอภาค 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

21 2 3 2 1 4 2 
22 2 2 2 4 3 3 
23 2 4 5 6 5 4 

24 1 4 2 4 3 2 
25 3 3 3 4 3 5 
26 1 4 3 6 3 6 
27 1 3 1 4 1 5 

28 2 3 2 3 2 1 
29 4 4 3 4 2 4 
30 4 3 3 4 2 3 
31 2 2 2 6 2 4 

32 2 3 2 2 3 5 
33 1 4 1 4 1 4 
34 2 4 1 2 3 3 
35 1 3 1 2 2 2 

36 1 1 2 6 2 2 
37 2 3 3 4 1 5 
38 3 4 2 3 2 2 

Max 4 5 5 6 5 6 
Min 1 1 1 1 1 1 

 
จากตาราง 11 แสดงคะแนนรายด้านจากการท าแบบวัดคุณลักษณะความเป็น

พลเมืองดีก่อนและหลังเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  1 รายวิชาท้องถ่ินของเรา พบว่า 1)
คุณลักษณะด้านความรบัผิดชอบ ก่อนการจดัการเรียนรู้มีค่าคะแนนสูงสุดอยู่ที่  4 คะแนน จ านวน 
4 คน และค่าคะแนนต ่าสุดอยู่ที่ 1 คะแนน จ านวน 10 คน และภายหลังการจัดการเรียนรู้พบว่า
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นกัเรียนมีคะแนนสูงขึน้ มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 5 คะแนน จ านวน 4 คน และค่าคะแนนต ่าสุดอยู่ที่  1 
คะแนน จ านวน 1 คน  2)คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ ก่อนการจดัการเรียนรู้มีค่าคะแนนสูงสุด
อยู่ที่ 5 คะแนน จ านวน 1 คน และค่าคะแนนต ่าสุดอยู่ที่ 1 คะแนน จ านวน 6 คน และภายหลังการ
จดัการเรียนรู้พบว่านกัเรียนมีคะแนนสูงขึน้ มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่  6 คะแนน จ านวน 9 คน และค่า
คะแนนต ่าสุดอยู่ที่ 1 คะแนน จ านวน 1 คน 3)คุณลักษณะด้านนึดหลักความเสมอภาค ก่อนการ
จดัการเรียนรู้มีค่าคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 5 คะแนน จ านวน 2 คน และค่าคะแนนต ่าสุดอยู่ที่  1 คะแนน 
จ านวน 8 คน และภายหลังการจดัการเรียนรู้พบว่านกัเรียนมีคะแนนสูงขึน้ มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่  6 
คะแนน จ านวน 3 คน และค่าคะแนนต ่าสุดอยู่ที่ 1 คะแนน จ านวน 2 คน  

ผู้วิจยัได้น าคะแนนจากแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 3 ประการ ก่อนและหลัง
เรียน ของนกัเรียนที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน ใน
รายวิชาท้องถ่ินของเรา มาเปรียบเทียบกนัใช้วิธีการทางสถิติ t – test for dependent Samples ได้
ดงัผลในตาราง 12 

ตาราง 12 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนจากแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี                            
3 ประการ ก่อนและหลังเรียน ของนกัเรียนที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้                                        
เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา  

คุณลักษณะความ 
เป็นพลเมืองดี 

การทดสอบ n x    S.D. df t P 

ความรับผิดชอบ 
 

ก่อนเรียน 38 2.16 .95  

37.00 
 

5.65 
 

.00** 
หลังเรียน 38 3.29 .98 

จิตสาธารณะ 
 

ก่อนเรียน 38 2.42 .95  

37.00 
 

8.21 
 

.00** 
หลังเรียน 38 4.18 1.50 

ยึดหลักความเสมอภาค 
 

ก่อนเรียน 38 2.47 1.11  

37.00 
 

5.44 
 

.00** 
หลังเรียน 38 3.84 1.35 

**นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 

จากตาราง 12 พบว่านกัเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคล
ส าคญัในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา  มีคะแนนเฉล่ียของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เม่ือแยกประเด็นพิจารณาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
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3 ประการ คือ คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านความรบัผิดชอบ ด้านจิตสาธารณะ และด้าน
หลักความเสมอภาค พบว่า  

ก่อนเรียนด้านยึดหลักเสมอภาคมีคะแนนเฉล่ียมากที่สุด 2.47 ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.11 รองลงมาคือด้านจิตสาธารณะมีคะแนนเฉล่ีย 2.42 ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 ถัดไปคือ
ด้านความรบัผิดชอบมีคะแนนเฉล่ีย 2.16 ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 ตามล าดบั  

หลังเรียนด้านจิตสาธารณะมีคะแนนเฉล่ีย 4.18 ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.50  ถัดไปคือ
ด้านยึดหลักความเสมอภาคมีคะแนนเฉล่ีย 3.84 ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.35 และน้อยที่สุดคือ
ด้านความรบัผิดชอบมีคะแนนเฉล่ีย 3.29 ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 ตามล าดบั 

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉ ล่ียของคะแนนจากแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 3 
ประการ ก่อนและหลังเรียนของนกัเรียนที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคล
ส าคญัในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา  พบว่า คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านความ
รบัผิดชอบ ด้านจิตสาธารณะ และด้านยึดหลักความเสมอภาค คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน ใน
รายวิชาท้องถ่ินของเรา ผ่านการศึกษาบทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร เพื่อพ ัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดีโดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน สรุปสาระส าคญัได้ดงันี  ้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน  ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา 

น าไปสู่การพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน 
ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา 

สมมติฐานการวิจัย 
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  หลังได้รับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ จ.อุทัยธานี ที่
เรียนในรายวิชาท้องถ่ินของเรา ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)จากนักเรียนที่ลงเรียนในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมที่ตนเองสนใจ 
จ านวน 38 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา ซึ่งใน
หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน  และบทเรียน 
เร่ือง สืบ นาคะเสถียร ผลการประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ จากผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีคะแนน
เฉล่ียคุณภาพความสอดคล้องของหน่วยการเรียนรู้  ( IOC)  อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 แปลผลได้ว่า
หน่วยการจดัการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน มีคุณภาพตามเกณฑ์  
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2. แบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีแบบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ โดยคัดเลือก
ข้อสอบ ที่มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
1.การศึกษาค้นคว้าครัง้นี เ้ป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental research) ซึ่ง

ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบหนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนเรียนและหลังหลัง
เรียน (One - group Pretest- Posttest Design)  

2. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ 
2.1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. สถิติทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 
3.1 หาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index Of Concordance: IOC) 
3.2 หาความยากง่ายของแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
3.3 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
3.4 หาความเชื่อมัน่ตามสูตรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient Cronbach) 

4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
4.1 เปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

โดยใช้ วิธีการทางสถิติ t–test for dependent samples 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีมี้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดงันี ้

1. เลือกนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในรายวิชาท้องถ่ินของเรา ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการเลือกลงในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมของนักเรียนที่ตนเองสนใจ
อย่างอิสระ จ านวน 38 คน 

2. ด าเนินการทดสอบเพื่อวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนกัเรียนโดยใช้แบบ
วดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ก่อนการจดัการเรียนรู้ แล้วน าผลที่ได้มาตรวจให้คะแนน  

3. ด าเนินการจดัการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน ด้วยการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นเวลา 20 ชัว่โมง สัปดาห์ละ 2 ช ัว่โมง  

4. เม่ือสิน้สุดการจดัการเรียนรู้ตามขัน้ตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ครบตาม
ก าหนดแล้ว ให้นกัเรียนท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  
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5. ตรวจผลการสอบแล้วน าผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมุติฐาน 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ิน

ของเรา ผ่านการศึกษาบทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร เพื่อพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี
โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน สรุปผลการศึกษาได้ดงันี ้

1. ผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ิน
ของเรา พบว่า ผลการประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าด ัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) มีคะแนน 0.50 ขึน้ไป แปลผลได้ว่าหน่วยการจดัการเรียนรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์ยอมรับได้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง สืบ นาคะเสถียรกบัความเป็นพลเมืองดี มีค่าด ัชนีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง ชีวิตและชีวิตของสืบ นาคะเสถียร  มีค่าด ัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ชีวิตนักอนุรักษ์ป่าไม้ มีค่า
ดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แผนการจดัการเรียนรู้ที่  4 เร่ือง ถอดองค์ความรู้จาก
สืบ นาคะเสถียร มีค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพหน่วย
การจดัการเรียนรู้เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ 

2. ผลการพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

2.1 เปรียบเทียบคะแนนรายบุคคลจากแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 38 คน พบว่า คะแนนก่อนการ
จดัการเรียนรู้มีค่าคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 17 คะแนน และค่าคะแนนต ่าสุดอยู่ที่ 4 คะแนน คะแนนเฉล่ีย
และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการท าแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี เป็น 8.26 และ 
2.82 ตามล าดบั และภายหลังการจดัการเรียนรู้พบว่านกัเรียนมีคะแนนสูงขึน้ มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 
22 คะแนน และค่าคะแนนต ่าสุดอยู่ที่ 9 คะแนน คะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
การท าแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี เป็น 15.84 และ 3.32 ตามล าดบั 

2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ราย
ด้าน 3 ประการ ก่อนและหลังเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา  พบว่า ก่อนเรียนนักเรียน
มีคะแนนเฉล่ียด้านยึดหลักเสมอภาคมากที่สุด คือ 2.47 มีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  1.11 
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รองลงมาด้านจิตสาธารณะ คือ 2.42 มีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.95 และด้านความ
รบัผิดชอบ คือ 2.16 มีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.95  ตามล าด ับ หลังเรียนนักเรียนมี
คะแนนเฉล่ียด้านจิตสาธารณะมากที่ สุด คือ 4.18 มีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  1.50 
รองลงมาด้านยึดหลักความเสมอภาค คือ 3.84 มีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  1.35 และด้าน
ความรบัผิดชอบ คือ 3.29 มีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.98 ตามล าดบั 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาการพัฒนาหน่วยการเ รียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน ในรายวิชา

ท้องถ่ินของเรา ผ่านการศึกษาบทเรียน เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน เพื่อพฒันาคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดีโดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี  ้

1. ผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน ในรายวิชาท้องถ่ิน
ของเรา พบว่า มีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ยอมรับได้ การด าเนินการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ มี
ข ัน้ตอนในการสร้างหน่วยการเรียนรู้อย่างชัดเจน และสร้างความเชื่อมั่นท าให้ผ่านการประเมิน
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดยได้ด าเนินการตามรูปแบบการสร้างหน่วยการเรียนรู้ของฮาร์ริส และ
คาร์ (Harris Douglas E. Carr and Judy F, 2546) ที่ได้น าเสนอไว้อย่างสมบูรณ์ และผู้วัจ ัยน ามา
ปรบัใช้ในการวิจยันี ้ สามารถสรุปขัน้ตอนได้ดงันี ้  

1) ก าหนดหัวเร่ือง ส่ิงที่ ต้องให้ความส าค ัญ  คือ การเลือกประเด็นที่ส าค ัญ
สอดคล้องกบัความสนใจหรือข้อสงสัยของผู้ เรียน เป็นปัญหาในชุมชนหรือความต้องการของ
ท้องถ่ิน แต่ในการวิจยันี ้ประเด็นปัญหานัน้ไม่ได้อยู่ในความสนใจของนักเรียน โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ยงัไม่ให้ความสนใจประเด็นต่างๆในท้องถ่ิน ตลอดจนที่ต ัง้ของ
โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้ จึงท าให้นักเรียนไม่ได้สนใจในประเด็นปัญหานัน้ แต่การ
ก าหนดหวัเร่ืองในหน่วยการเรียนรู้นี  ้ ผู้ วิจ ัยค านึงถึงปัญหาที่เกิดขึน้ เป็นปัญหาที่สอดคล้องกับ
บริบทใกล้ตวันกัเรียน อยู่ในท้องถ่ิน  นกัเรียนจะได้เห็นถึงความส าค ัญของบุคคลในท้องถ่ิน ที่จะ
น าไปสู่การพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนกัเรียนได้ ผู้วิจยัจึงกระตุ้ นความสนใจของ
ผู้เรียนโดยการสร้าง บทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียรขึน้ ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับสืบ นาคะเสถียร อดีต
หวัหน้าเขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จงัหวดัอุทยัธานี นกัวิชาการ นักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ชาย
ผู้เสียสละเพื่อเรียกร้องให้สังคมหนัมาสนใจ ให้ความส าค ัญปกป้อง ผืนป่า  และสัตว์ป่า บุคคล
ส าคญัที่สะท้อนให้เหน็ถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในสังคม การสร้างบทเรียน เร่ือง สืบ นา
คะเสถียร  ผ่านกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ โดยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลจาก
แหล่งที่ต่างกนั ทัง้ในด้านเอกสาร หนงัสือ งานวิจยั บทความ ส่ืออินเทอร์เน็ต การลงพืน้ที่ เขตรักษา
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พนัธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จงัหวดัอุทยัธานี การสอบถามจากบุคคล ในประเด็นต่างๆ เช่น ประวัติ
ส่วนตวั การท างาน ผลงาน และคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี น ามาซึ่งข้อมูลที่หลากหลาย เกิด
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความข้อมูลจนมีความสมบูรณ์สามารถสรุปเนือ้หาเป็นบทเรียนใน
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน และท าให้การก าหนดหวัเร่ืองในหน่วยการเรียนรู้นี  ้ มี
ความส าคญัต่อสังคม สอดคล้องกบัความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

2) ก าหนดผลการเรียนรู้ รายวิชาท้องถ่ินของเรา ต้องวิเคราะห์เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกบัเนือ้หา และการสะท้อนคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง
บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน สามารถก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัได้ทัง้หมด 10 ผลการเรียนรู้   

3) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ควรก าหนดให้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เนือ้หาในแผนการจดัการเรียนรู้ และการพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

4) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ส ร้างให้สอดคล้องเนือ้หาและความสนใจของ
ผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ซึ่งผู้วิจยัได้จดักิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐานควบคู่กบัการศึกษาบทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร ที่ ผู้ วิจ ัยสร้าง
ขึน้ และควรค านึงถึงความรู้เบือ้งต้นในการท าโครงงานของนักเรียน ซึ่งนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา      
ปีที่ 1 บางส่วนอาจจะยงัไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการท าโครงงาน ครูผู้สินจึงต้องสอดแทรก
อธิบาย ท าความเข้าใจในกระบวนการท าโครงงานแก่นกัเรียนก่อนลงมือปฏิบตัิ 

5) ก าหนดภาระงาน เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงความส าเร็จของการเรียน หลังจาก
จบการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน นกัเรียนจะได้โครงงานที่ถูกน าเสนอ
ในรูปแบบของรูปเล่มรายงาน บอร์ดนิทรรศการ และส่ือPower Point ซึ่งโครงงานมีหลายประเภท 
ผู้วิจยัก าหนดรูปแบบโครงงานที่เหมาะสมกบัเนือ้หา ความสามารถของนักเรียน และระยะเวลาใน
การด าเนินงาน จึงเป็นการท าโครงงานประเภทส ารวจ เป็นการส ารวจและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
บุคคลส าคญัต่างๆ ซึ่งนกัเรียนสามารถหาข้อมูลจากส่ือหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลนัน้
มาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีระบบ  ตามแนวคิดของ  กรมวิชาการ 
(2544, น. 1-4) ทีอ่ธิบายเก่ียวกบัโครงงานประเภทส ารวจ เป็นการรวบรวมข้อมูล ผู้ เรียนต้องการ
ส ารวจและรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลเหล่านัน้มาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ จะท าให้ผู้เรียนเห็นลักษณะหรือความสัมพนัธ์ในเร่ืองที่ต้องการศึกษาได้ชดัเจนย่ิงขึน้ 

6) ก าหนดเกณฑ์การประเมินและแนวทางการให้คะแนน มีหลักการก าหนดที่
ชดัเจนเป็นไปตามวตัถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งในหน่วยการ
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เรียนรู้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ท าให้เห็นถึงพ ัฒนาการ
ในด้านต่างๆของนกัเรียน  

7) แสดงผลงานตวัอย่าง การสืบค้นผลงานตวัอย่างที่เก่ียวกบัโครงงานพลเมืองดี
มีน้อย ผู้วิจยัได้น าผลงานโครงงานคุณธรรมที่ได้รบัรางวลัในระดบัเขตพืน้ที่การศึกษา  ที่มีลักษณะ
กระบวนการใกล้เคียงกนั มาเป็นผลงานตวัอย่างที่ได้มาตรฐานให้นกัเรียนได้เห็นและเป็นแนวทาง
ในการปฏิบตัิงานต่อไป 

 
2. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน 

มุ่งเน้นให้นกัเรียนได้เลือกและสร้างกระบวนการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามความสามารถของ
ตนเอง เน้นทกัษะกระบวนการ มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตัิ ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง โดยมีครูเป็น
ผู้สนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ผู้วิจยัจึงน าแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน 
ท าให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ออกแบบการน าเสนอ ประเมินผลงานร่วมกัน 
สามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง สอดคล้องกบัลัดดา ศิลาน้อย (2553, น. 11-13)  ได้กล่าว
ว่า เพื่อให้การจดัการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมาย ควรจัดกิจกรรมที่เน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั มุ่งเน้นการปฏิบตัิด้วยตนเอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้มากที่สุด ซึ่ง ผู้ วิจ ัย
ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน  คือ ข ัน้ที่  1 
ก าหนดปัญหา ผู้วิจยัได้ให้นกัเรียนรบัชมคลิปและภาพข่าวต ัวอย่างของบุคคลที่เป็นพลเมืองดีใน
สังคม เพื่อให้นกัเรียนได้ทราบถึงความหมายและความส าคญัของการเป็นพลเมืองดี พร้อมทัง้ ได้
ร่วมกนัอภิปรายและวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะของพลเมืองดีในสังคม น าไปสู่การก าหนดประเด็น
ปัญหา และหวัที่สนใจในการจดัท าโครงงานในหวัข้อ “แรงบนัดาลใจจากสืบ นาคะเสถียร” ข ัน้ที่  2 
ก าหนดจุดมุ่งหมาย ผู้วิจยัได้แนะน าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มก าหนดขอบเขตของโครงงานอย่าง
ชดัเจนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงงาน นกัเรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกันท างาน
ตามความรู้ ความสนใจของนกัเรียน ครูท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและชีแ้นะในข้อผิดพลาด ข ัน้ที่  3 
วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ผู้วิจยัได้แนะน าให้นกัเรียนศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมตาม
ความสนใจจากส่ือและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เพื่อน าความรู้มาวางแผนในการท าโครงงาน เป็นขัน้ตอนที่
เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีของตนเองมาวางแผนและมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะห์โครงงานร่วมกัน นักเรียนรู้จักน าข้อมูลความรู้ที่ได้รับจาการเรียนใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนมาเชื่อมโยงกนัเพื่อใช้ในการวางแผนโครงงาน ข ัน้ที่  4 ลงมือปฏิบัติงาน 
นกัเรียนปฏิบตัิงานตามแผนการที่วางไว้ โดยแบ่งงานตามความถนัด ความสนใจ นักเรียน ค้นคว้า
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ข้อมูลผ่านส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น บทเรียนเร่ือง สืบ นาคะเสถียร คลิปวิดีโอ รูปภาพ 
อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆในท้องถ่ิน เป็นต้น ปฏิบัติกิจกรรมทัง้ในและนอกเวลา
เรียน ครูคอยสังเกตพติกรรมและมีหน้าที่กระตุ้ น ให้ค าปรึกษา แนะน านักเรียนเอาใจใส่อย่าง
ใกล้ชิด ข ัน้ที่ 5 ประเมินระหว่างปฏิบัติงาน ครูผู้สอนประเมินการท าโครงงานของนักเรียนเป็น
ระยะๆ จากการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และการสอบถามนกัเรียนรายบุคคล ข ัน้ที่  6 ส รุป 
รายงานผล และน าเสนองาน นกัเรียนน าข้อมูลที่ได้มาในแต่ละขัน้ตอนมาสรุปผลและเขียนเรียบ
เรียงเพื่อท าเป็นรายงานโครงงาน เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เรียนรู้วิธีการเขียนรายงานที่ถูกต้องและ
เลือกการน าเสนอในรูปแบบที่ตนเองถนดั การน าเสนอผลงานแต่ละกลุ่มสามารถน าเสนอโครงงาน
ได้อย่างน่าสนใจ เช่น การจดับอร์ดนิทรรศการ แรงบนัดาลในจากสืบ นาคะเสถียร การน าเสนอโดย
ใช้ส่ือต่างๆเช่น Power Point, รูปภาพ, คลิปวิดีโอ การน าเสนอมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มอ่ืน
ได้ซกัถามแลกเปล่ียนความรู้กนั ในขัน้ตอนนีจ้ึงเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน ทุกข ัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ต่างๆ ได้
ด้วยตนเอง ท าให้การจดัการเรียนรู้นีมี้ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต ัง้ ไว้ สอดคล้องกับ
อนงค์นาฎ บรรหาร (2556, น.131-132)  ได้ระบุว่า การพ ัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ
ประเพณีและวฒันธรรมในอ าเภอชนบท ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า
นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด มีความพึ่งพอใจในเนือ้หาและ
กระบวนการจดัการเรียนรู้  
 

3. จากการศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน โดยการจัดการเรียนรู้
โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาท้องถ่ินของเรา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
15.84 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต ัง้ไว้ สามารถอภิปรายได้ว่า
การจดัการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครบวงจร
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ที่มาจากการน าความคิดรวบยอดมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกค้นคว้ าความรู้
ด้วยตนเอง ผ่านบทเรียนเร่ือง สืบ นาคะเสถียรและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆในท้องถ่ิน น าไปสู่กระบวนการ
สร้างชิน้งาน เกิดทกัษะ เป็นไปตามความสนใจของผู้ เรียน ผู้สอน และท้องถ่ิน สอดคล้องกับ
แนวคิด ของเฮ็นสัน  (Henson, 2001 , p. 48)  ระบุ ว่าลักษณะของหน่วยการเรียน รู้ที่ ดี                 



  89 

ควรตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับชีวิตจริงไ ด้            
มีกระบวนการเรียนที่เนการลงมือปฏิบตัิ ส่งผลถึงการท างานร่วมกนั น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ต ัง้ไว้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง  บุคคลส าค ัญใน
ท้องถ่ิน เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าส่ิงที่
เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้น ให้ความร่วมมือและสนใจที่จะเรียนรู้ 
ส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากย่ิงขึน้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้คะแนนเฉล่ีย
ของการท าแบบทดสอบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนกัเรียนหลังเรียนสูงขึน้ สอดคล้อง
กบั กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2544, น. 5) ได้ระบุว่า การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั คือกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้จดัให้สอดคล้องกับผู้ เรียน มีวิธีการเรียนรู้โดยบูรณาการ
คุณธรรม ค่านิยมอนัพึงประสงค์ให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมปฏิบัติจริง เพื่อพ ัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะห์ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองทิศนา แขมมณี (2555) กิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถ
พฒันาทกัษะและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีให้กบัผู้เรียน ควรมีลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่
เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี และฝึกท างานกลุ่ม รู้จ ักท างานร่ วมกัน จาก
ความสอดคล้องข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส่งผล
ให้กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนเปล่ียนไป โดยกระบวนการการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มีการ
ปฏิบตัิเป็นขัน้ตน มีการส่งเสริมทกัษะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการท าโครงงานของนกัเรียน น าไปสู่ความรู้ 
ความเข้าใจ และการพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน ซึ่งสามารถสรุปเป็น
ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ตอนแรกที่ครูผู้สอนต้องกระตุ้ นความสนใจจาก
นกัเรียน โดยให้นกัเรียนได้รบัชมคลิปวิดีโอและภาพข่าวต ัวอย่างของบุคคลที่เป็นพล เมืองดีใน
สังคม ครูใช้การต ัง้ค าถาม กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจและร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
เพื่อให้นกัเรียนเกิดกระบวนการคิดและสนใจในบทเรียน นกัเรียนเห็นถึงความส าค ัญและทราบถึง
ความหมายและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในสังคม พฤติกรรมการเรียนเปล่ียนไปในทิศทาง
ที่ดีขึน้ จากคนที่ไม่ค่อยสนใจ พูดคุยในเวลาเรียน ไม่มีความรับผิดชอบ กลายเป็นคนกล้าแสดง
ความคิดเห็น รบัผิดชอบต่องาน ให้ความร่วมมือกบัเพื่อนในกลุ่ม สามารถก าหนดประเด็นปัญหา
และหวัข้อที่สนใจเพื่อท าโครงงาน “แรงบนัดาลใจจากสืบ นาคะเสถียร” ได้ ครูท าหน้าที่กระตุ้ น 
ชีแ้นะ ให้ค าปรึกษาแก่นกัเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามขัน้ตอนที่วางไว้ สอดคล้องกับ  กู๊ปปาร์                
(Gupta, 1981, p. 29) ระบุว่าการต ัง้ค าถามและสร้างสถานการณ์ที่ เป็นปัญหาในชีวิตประจ าวัน
นัน้ จะป็นตวักระตุ้นความคิดและความสนใจของนกัเรียน 
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ขัน้ที่ 2 ก าหนดจุดมุ่งหมาย ครูแนะน าให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มก าหนดขอบเขตของ
โครงงานให้ชดัเจนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงงาน พบว่า นักเรียนได้ระดมความคิด 
อภิปรายและท างานร่วมกนั ทุกกลุ่มมีการปรึกษาครูผู้สอนและได้รับการแก้ไขงานมากว่า 2 ครัง้ 
ท าให้งานของแต่ละกลุ่มที่ได้รบัการแก้ไขเปล่ียนแปลงไป นกัเรียนให้ความร่วมมือและแบ่งงานกัน
ท าอย่างเป็นระบบขึน้ ทุกกลุ่มส่งงานและก าหนดจุดมุ่งหมายในการท าโครงงานได้  

ขัน้ที่ 3 วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน เป็นขัน้ที่นกัเรียนได้ร่วมกนัวางแผน ระดม
ความคิด อภิปรายและหาข้อสรุปของกลุ่มในการท าโครงงาน พบว่า นักเรียนมีการแลกเปล่ียน 
แสดงความคิดเห็นกนัภายในกลุ่ม บางกลุ่มมีการลงความเห็นด้วยการออกเสียง มีการวางแผน 
แบ่งงานกนัท าอย่างเท่าเทียมตามความเหมาะสม และมีความเข้าใจในการท าโครงงานมากขึน้ ท า
ให้การท าโครงงานของนกัเรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ต ัง้ ไว้ แสดงให้เห็นถึงการท างานที่ ใน
ทิศทางที่ดีขึน้ สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบ และยึดหลักความ
เสมอภาค สอดคล้องกบันฤมล ยุตาคม (2543, น. 37-38) ได้ให้เหตุผลว่าในการท างานเป็นกลุ่ม
นกัเรียนจ าเป็นต้องใช้ทกัษะการวางแผน การจดัระบบงาน การประนีประนอม การให้ความคิดเห็น
และสร้างข้อตกลงร่วมกนั ซึ่งทกัษะเหล่านีเ้ป็นทักษะที่ส าค ัญในชีวิต   นักเรียนเรียนจะได้พ ัฒนา
ทกัษะเหล่านีต้ามความสามารถและสอดคล้องกบัวิธีการเรียน รู้ของแต่ละคน 

ขัน้ที่  4 ลงมือปฏิบัติโครงงาน นัก เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
โครงงานที่วางไว้ โดยรู้จกัค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น บทเรียน
เร่ืองสืบ นาคะเสถียร คลิปวิดีโอ อินเตอร์เน็ต รูปภาพ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ( เขตรักษา
พนัธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จงัหวดัอุทยัธานี) เป็นต้น นกัเรียนจะได้ข้อมูลและเห็นแบบอย่างการเป็น
พลเมืองดีของบุคคลอ่ืนๆชดัเจนขึน้จาการลงมือปฏิบตัิ เช่น การสร้างแรงบันดาลใจจากความเป็น
พลเมืองดีของสืบ นาคะเสถียร, การท าหน้าที่ด้านการอนุรกัษ์ธรรมชาติและส่ิ งแวดล้อมของศศิน 
เฉลิมลาภ, การร่วมประชาสัมพนัธ์โครงงานต่างๆเก่ียวกับป่าไม้และส่ิงแวดล้อมของเจษฎาภรณ์ 
ผลดี, การเป็นคนมุ่งมัน่ต ัง้ใจท างานและซื่อสัตย์กบัความถูกต้องและเป็นธรรมของวงศ์ทนง ชัย
ณรงค์สิงห์ เป็นต้น นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมทัง้ในและนอกเวลาเรียน แต่ละกลุ่มพบปัญหาในการ
ท างานที่แตกต่างกนัไป เช่น การเข้าถึงข้อมูลในการท าโครงงาน , การวิเคราะห์ สัง เคราะห์ข้อมูล , 
ระยะเวลาในการท างาน ครูมีหน้าที่กระตุ้น ติดตามให้ค าปรึกษา และแนะน านักเรียน พร้อมสรุป
ท้ายบทเรียนด้วยเนือ้หาที่เก่ียวกบัความเป็นพลเมืองดีของสืบ นาคะเสถียร  เพื่อให้นักเรียนได้เห็น
ถึงแบบอย่างและเชื่อมโยงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีได้ชดัเจน พร้อมลงมือปฏิบัติโครงงาน 
จึงท าให้ข ัน้ตอนการปฏิบตัิงานในแต่ละกลุ่มส าเร็จลุล่วงไปได้ 
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ขัน้ที่ 5 ข ัน้ประเมินระหว่างปฏิบัติงาน ครูผู้สอนประเมินการท าโครงงานของ
นกัเรียนเป็นระยะๆ จากการสังเกตการท างานกลุ่มและการสอบถามรายบุคคล พบว่าในระยะแรก 
(ข ัน้ก าหนดปัญหาและขัน้ก าหนดจุดมุ่งหมาย) นักเรียนยังไม่เข้าใจกระบวนการท าโครงงาน
เท่าที่ควร ครูจึงเป็นที่ปรึกษาและสร้างความเข้าใจให้กบันกัเรียน ยงัขาดทกัษะการท างานกลุ่ม (แต่
ชิน้งานเดี่ยว นกัเรียนทุกคนท าได้ดี ส่งงานครบ) ครูจึงต้องติดตามการท างานของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ในระยะของขัน้ที่วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน และขัน้ลงมือฏิบตัิงาน นักเรียนสามารถ
ท างานได้คล่องแคล่วขึน้ มีการวางแผนการท างาน แบ่งงานได้เหมาะสมขึน้ เห็นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมได้ย่างชดัเจนมากขึน้ และปฏิบตัิงานตามแผนที่วางไว้ได้ครบทุกกลุ่ม 

ขัน้ที่ 6 สรุป รายงานผล และน าเสนองาน นักเรียนน าข้อมูลที่ได้มาในแต่ละ
ขัน้ตอนมาสรุปผลและเขียนเรียบเรียงเพื่อท าเป็นรายงานโครงงาน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิธีการเขียนรายงานที่ถูกต้องและเลือกการน าเสนอในรูปแบบที่ตนเองถนัด ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่ม
สามารถเขียนรายงานโครงงานได้อย่างถูกต้อง มีลักษณะการท างานเป็นกลุ่ม แบ่งงานกันท าอย่าง
เท่าเทียม เหมาะสม ช่วยเหลือแก้ปัญหากนัภายในกลุ่ม การน าเสนอผลงานแต่ละกลุ่มสามารถ
น าเสนอโครงงานได้อย่างน่าสนใจ เช่น การจัดบอร์ดนิทรรศการ แรงบันดาลในจากสืบ นาคะ
เสถียร การน าเสนอโดยใช้ส่ือต่างๆเช่น Power Point รูปภาพ คลิปวิดีโอ การน าเสนอมีการเปิด
โอกาสให้นกัเรียนกลุ่มอ่ืนได้ซกัถามแลกเปล่ียนความรู้กนั ในขัน้ตอนนีจ้ึง เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้นกัเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนน าเสนอ 
น าเสนอผลงานด้วยความตัง้ใจ บรรยากาศในการน าเสนอมีความสนุกสนานได้รับความรู้ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ที่วางไว้ ซึ่งนกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการท าโครงงานเร่ืองแรง
บนัดาลใจจาก สืบ นาคะเสถียร ระหว่างก่อนและหลังเรียน ไว้ในแบบบนัทึกความรู้หลังเรียน  เช่น 
 
 

 
(นกัเรียนคนที่ 1 นามสมมติเอ) 

 
 

 

 (นกัเรียนคนที่ 2 นามสมมติบี) 
  

           “ รู้สึกภมิูใจท่ีท ำโครงงำนเสร็จสมบรูณ์เต็มควำมสำมำรถ รู้จักกำรท ำงำน
เป็นกลุ่ม รู้จักกำรแบ่งงำนกนัท ำ ช่วยเหลือกนัในกลุ่ม” 

 

         “ มีควำมรู้เร่ืองกำรท ำโครงงำนมำกข้ึน รู้จักท ำงำนเป็นกลุ่ มอย่ำงเสมอภำค 
แบ่งงำนอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกนั และมีควำมรับผิดชอบมำกข้ึน” 
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(นกัเรียนคนที่ 3 นามสมมติซี) 
 
 
 

(นกัเรียนคนที่ 4 นามสมมติดี) 

 
 
 
 

 (นกัเรียนคนที่ 5 นามสมมติอี) 
 

การศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเ รียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน โดยการจัดการเรียนรู้
โครงงานเป็นฐาน สามารถอภิปรายคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีรายด้าน 3 ประเดน็ ดงัน้ี 

3.1 คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีท่ีมีความรับผิดชอบ 

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเ มืองดี
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ในด้านความรบัผิดชอบ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 
เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และบทเรียน เร่ืองสืบ นาคะเสถียร ที่ ส่ ง เสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมื องดีที่ มีความ
รบัผิดชอบ เช่น แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง สืบ นาคะเสถียรกับความเป็นพลเมืองดี นักเรียน
ศึกษาประวตัิชีวิตและการท างานของสืบ นาคะเสถียรผ่านส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่นบทเรียน 
เร่ือง สืบ นาคะเสถียร  อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดเป็นต้น ผู้ วิจ ัยพบว่า นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าลงในใบงาน เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน(สืบ นาคะเสถียร) ที่สะท้อนให้เห็น
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านความรบัผิดชอบของสืบ นาคะเสถียรได้ เช่น 
  

          “ได้รู้ขั้นตอนกำรท ำโครงงำน มีควำมรับผิดชอบมำกข้ึน ช่วยเหลือแบ่งงำน
กนัในกลุ่ม และได้น ำวิธีแบบโครงงำนไปใช้ในวิชำอืน่ค่ะ” 

 

          “เห็นแบบอย่ำงกำรเป็นพลเมืองดีของสังคมผ่ำนกำรท ำโครงงำน ท ำให้ได้
ควำมรู้ในเร่ืองท่ีสนใจจริงๆ” 

 

          “เข้ำใจขั้นตอนกำรท ำโครงงำนมำกข้ึน ท ำงำนกลุ่ มเป็นขั้นตอน รู้เร่ืองคน
ส ำคัญในสังคม และมีแบบอย่ำงกำรเป็นพลเมืองดี” 
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 (นกัเรียนคนที่ 1 นามสมมติเอฟ) 
 
 
 
 

(นกัเรียนคนที่ 2 นามสมมติจี)  
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 ถอดองค์ความรู้จากสืบ นาคะเสถียร จากการท า

โครง งาน  นัก เรียนเขี ยนส รุปอภิปรายผลท้ายเล่มแสดงให้ เห็น ถึงค วาม เชื่อมโยงระ หว่าง                       
สืบ นาคะเสถียรกบัความเป็นพลเมืองดีของบุคคลส าค ัญท่านอ่ืนที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดีที่มีความรบัผิดชอบ เช่น  

 
 
 
 
 
 
 

(นกัเรียนกลุ่มที่ 2) 
 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน มีกระบวนการจดัการเรียนรู้และบทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร ที่ช่วยให้นักเรียน
มีโอกาสเรียนรู้ผ่านบุคคลตวัอย่างและประสบการณ์ตรงในท้องถ่ิน เป็นเนือ้หาที่มีความส าค ัญต่อ
สังคมและความสนใจของนกัเรียน ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นในการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงั เป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบ ผู้ วิจ ัยพบว่านักเรียนส่งงานตรงเวลามากขึน้ รู้จ ัก
ปรบัปรุงพฒันางานให้ดีขึน้ ด ังจะเห็นได้จาก ข ัน้ตอน การวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ที่
ก าหนดให้นกัเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจจากส่ือและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

         “นสพ.ภทัรพล มณีอ่อน สัตว์แพทย์สัตว์ป่ำเขำพร้อมท่ีจะท ำงำนเสี่ยง

อนัตรำยเพื่อช่วยเหลือชีวิตสัตว์ เขำเป็นคนรู้จักรับผิดชอบในหน้ำท่ีของตนเอง

พร้อมท่ีจะท ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีส่วนหน่ึงเขำได้แรงบันดำล

ใจมำจำกสืบ นำคะเสถียร ขณะท่ีเขำนั่งดูโทรทัศน์และเห็นข่ำวท่ีสืบก ำลัง ช่วยชีวิต

สัตว์ท่ีเขื่อนเช่ียวหลำน นั่นเป็นอีกเหตุผลส ำคัญท่ีท ำให้เขำมีควำมรักและสนใจเร่ือง
สัตว์ป่ำ" 

         “สืบ เป็นข้ำรำชกำรท่ีเป็นตัวอย่ำงของควำมเสียสละทุ่มเทให้กับกำรท ำงำน

รับผิดชอบในหน้ำท่ีอย่ำงจริงจัง เม่ือตอนช่วยชีวิตสัตว์ป่ำท่ีเขื่อนเช่ียวหลำนได้รับ

งำนต่อจำกคนอืน่ สืบก็สำมำรถรับงำนต่อ มีกำรเสี่ยงอันตรำยจนช่วยชีวิตสัตว์ป่ำ
ได้เป็นจ ำนวนมำก” 

        “สืบ นำคะเสถียร มีควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ี เช่น ตอนไม่ไปเรียนต่อ

ปริญญำเอกต่ำงประเทศเพื่อมำท ำงำนเป็นหัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์ สัตว์ป่ำห้วยขำ

แข้งท่ีเป็นงำนยำกล ำบำกและไม่มีผลประโยชน์กบัตัวเอง”  
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เพื่อใช้วางแผนโครงงาน ครูคอยตัง้ประเด็นค าถามเพื่อให้นักเรียนร่วมหาค าตอบ และช่วยกัน
วางแผน ปรากฎว่านกัเรียนแต่ละกลุ่มสามารถท าตามขัน้ตอนวางแผนและวิเคราะห์โครงงานได้ใน
เวลาที่ก าหนด  เม่ือถึงข ัน้ตอนการลงมือปฏิบัติโครงงาน การได้มาซึ่ง ข้อมูลในการท าโครงงาน
หลายๆกลุ่มได้ผ่านการปรบัปรุง แก้ไข เม่ือได้รบัค าแนะน าหรือได้รับข้อคิดเห็นจากครูผู้สอนหรือ
เพื่อน ข ัน้ตอน สรุป รายงานผล และน าเสนอ ทุกกลุ่มมีการส่งงานมาให้ครูผู้สอนตรวจทาน
ล่วงหน้าก่อนน าเสนอโดยครูไม่ต้องทวงถาม นกัเรียนจดัเตรียมท าความสะอาดห้องให้พร้อมก่อน
การน าเสนอโครงงาน ทุกกลุ่มมีการน าเสนอโครงงานในแบบรูปเล่มรายงาน การจัดบอร์ด และ
Power Point ครบถ้วน  

3.2 คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีท่ีมีจิตสาธารณะ 
นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ในด้านจิตสาธารณะ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 
เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และบทเรียน เร่ืองสืบ นาคะเสถียร ที่ ส่ ง เสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ มีจิต
สาธารณะ เช่น แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง สืบ  นาคะเสถียรกับความเป็นพลเมืองดี นักเรียน
ศึกษาประวตัิชีวิตและการท างานของสืบ นาคะเสถียรผ่านส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่นบทเรียน 
เร่ือง สืบ นาคะเสถียร  อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดเป็นต้น ผู้ วิจ ัยพบว่า นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าลงในใบงาน เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน(สืบ นาคะเสถียร)  ที่สะท้อนให้เห็น
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะของสืบ นาคะเสถียรได้ เช่น 

 
 

 (นกัเรียนคนที่ 1 นามสมมติเอ) 
 
 
 

 (นกัเรียนคนที่ 2 นามสมมติบี) 
การพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะผ่านการศึกษา

ประวตัิและผลงานของ สืบ นาคะเสถียร ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 ท าให้นักเรียนเห็นถึง
ความส าคญัของการท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สังเกตได้จากการมีส่วนร่วมอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นในชัน้เรียน เช่น  

“สบื นาคะเสถยีรเป็นพลเมอืงทีด่ ีมนี ้ าใจ มจีติสาธารณะช่วยเหลือสังคม
โดยไม่เห็นแก่ประโชยน์ส่วนตน” 
 

“สบื นาคะเสถยีร ทุ่มเทสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านและเยาวชน
บรเิวณขอบป่าห้วยขาแข้ง ทัง้ๆทีไ่ม่ใช่หน้าทีโ่ดยตรงของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ ์
สตัว์ป่า แต่เพือ่ให้ชาวบ้านเข้าใจคุณค่าและเห็นความส าคญัของป่าและสตัว์ป่า” 
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(นกัเรียนคนที่ 1 นามสมมติซี) 

 
 
 

(นกัเรียนคนที่ 2 นามสมมติดี) 
จากการมีส่วนร่วมในชัน้เรียนและการตอบค าถามของนักเรียนแสดงในเห็น

ถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิดในด้านจิตสาธารณะ ที่ส่ือถึงการมีส่วนร่วมท าคุณประโยชน์เพื่อน
ส่วนรวม มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน ชุมชน สังคมด้วยความเต็ม
ใจไม่หวงัผลตอบแทน ในแผนการจดัการเรียนรู้ที่  4 เร่ือง ถอดองค์ความรู้จาก สืบ นาคะเสถียร 
นัก เรียน เห็ นความส าค ัญของการศึ กษาประ วัติ สืบ  นาคะ เส ถียรและ ส ามารถเชื่อมโยง                    
สืบ นาคะเสถียรกบัความเป็นพลเมืองดีของบุคคลส าค ัญท่านอ่ืนที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะได้ จากหลักฐานการบนัทึกลงในแบบบันทึกความรู้หลังเรียนและ
เขียนสรุปอภิปรายผลท้ายเล่มจากการท าโครงงาน เช่น 

 
 

 
 (นกัเรียนคนที่ 1 นามสมมติเอฟ)   

    
 
 
 
 
 

(นกัเรียนกลุ่มที่ 6) 
  

“จากการศึกษาคลปิวิดโีอ 24 ปีมูลนิธสิบื นาคะเสถียร คุณวงศ์ทนง ได้
กล่าวว่าเขาประทับใจในชีวิตของคุณสืบในหลายๆด้าน เช่น ความเป็นคนมี
อุดมการณแ์รงกลา้ มคีวามทุ่มเทในความเชือ่ของตนเอง คุณสบื เป็นตัวอย่างที ่ด ี
ให้กับคนรุ่นใหม่ รวมถงึตวัเขาดว้ย ทีย่ึดคติการท างานในแบบเดียวกัน นึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าค ัญแม้จะต้องแลกด้วยชีวิต มีความกล้าพร ้อมที ่จะ
สรา้งสรรคส์ิง่ทีด่ใีห้กับสงัคม” 

“มแีรงบันดาลใจในการท าความด ีและอยากเป็นพลเมอืงดีช่วยเหลือเพือ่
มนุษย์และสตัว์เหมอืนสบื นาคะเสถยีร” 
 

“การมส่ีวนช่วยเหลอืท าประโยชน์ให้สงัคม จะท าให้ประเทศน่าอยู่  แล้ว
เราสามารถอยู่ร่วมกับคนในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข” 
 

“ถา้เรารูจ้กัท าตวัให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลอืคนอืน่ ก็จะช่วยให้สังคมและ
ประเทศสงบสุข ไม่มปัีญหากันระหว่างคนในสงัคม” 
 



  96 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน มีกระบวนการจดัการเรียนรู้และบทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร เป็นกระบวนการ
เรียนรู้จากสถานการณ์ใกล้ตวัที่เกิดขึน้ในท้องถ่ิน นกัเรียนได้สืบค้น ลงมือปฏิบัติและเน้นการเรียนรู้
ด้วยตนเอง พร้อมกบัพฒันาทกัษะกระบวนการกลุ่ม ผู้วิจยัได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่มีการ
ส่ือสาร การวางแผน และการลงมือปฏิบตัิโครงงาน ซึ่งส่ิงเหล่านีส้ามารถช่วยท าให้นักเรียนเกิดการ
ปรบัตวัและท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้ ผู้วิจยัพบว่า ในขัน้ตอนลงมือปฏิบตัิงาน นกัเรียนมีการแสดงออก
ถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะชดัเจน เช่น นักเรียนรู้จักส ารวจ ไฟฟ้า/พ ัดลม
ในห้องเรียนว่าปิดเรียบร้อยหรือไม่ก่อนออกจากห้อง ไม่เปิดไฟ/พดัลมทิง้ไว้เม่ือไม่ได้ใช้งาน ในการ
ท างานกลุ่มเวลาปรึกษากนั นกัเรียนส่วนจะใช้กระดาษรียูสมากกว่าการใช้กระดาษแผ่นใหม่ มีการ
แบ่งปันอุปกรณ์การเรียนให้เพื่อนยืมใช้ เช่น ปากกา,ปากกาลบค าผิด,กระดาษ รวมถึงมีการแชร์
สัญญาอินเทอร์เน็ตจากโทรศพัท์ให้เพื่อนที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล เป็นต้น และ
ในขัน้ตอนสรุป รายงานผล และน าเสนองาน นกัเรียนแต่ละกลุ่มมีการทวงถามด้วยความปรารถนา
ต่อกนัว่าท างานถึงข ัน้ตอนไหนแล้ว มีเร่ืองใดให้ช่วยเหลือได้บ้าง มีนักเรียน 3 กลุ่มจัดบอร์ดพร้อม
กนั แบ่งอุปกรณ์กนัใช้เพื่อให้งานของทุกกลุ่มเสร็จสมบูรณ์พร้อมกัน ก่อนการน าเสนอโครงงาน
นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนน าเสนอ ท าความสะอาดห้องเรียนเตรียมอุปกรณ์ ต่อ
คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟนเรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องรอค าสั่งจากครู 

3.3 คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีท่ียึดหลักความเสมอภาค 

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ในด้านยึดหลักความเสมอภาค เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการ
เรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีกระบวนการ
จดัการเรียนรู้และบทเรียน เร่ืองสืบ นาคะเสถียร ที่ ส่ ง เสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ ยึด
หลักความเสมอภาค เช่น แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง สืบ  นาคะเสถียรกับความเป็นพลเมืองดี 
นกัเรียนศึกษาประวตัิชีวิตและการท างานของสืบ นาคะเสถียรผ่าน ส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
บทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร  อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดเป็นต้น ผู้วิจยัพบว่า นกัเรียนสรุปความรู้ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าลงในใบงาน เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน ( สืบ นาคะเสถียร) ที่สะท้อนให้
เห็นคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ยึดหลักความเสมอภาคของสืบ นาคะเสถียรได้ เช่น 
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(นกัเรียนคนที่ 1 นามสมมติจี)  
 
 

 
 

 

(นกัเรียนคนที่ 2 นามสมมติไอ) 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 ถอดองค์ความรู้จากสืบ นาคะเสถียร จากการท า

โครงงาน นกัเรียนเขียนสรุปอภิปรายผลท้ายเล่ม สามารถเชื่อมโยงสืบ นาคะเสถียรกับความเป็น
พลเมืองดีของบุคคลส าคญัท่านอ่ืนที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ ยึดหลักความ
เสมอภาค ความเท่าเทียมกนั ไม่ยึดตนเองเป็นใหญ่ เช่น 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

(นกัเรียนกลุ่มที่ 1) 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและบทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร 

ช่วยให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้ผ่านบุคคลตวัอย่างและประสบการณ์ตรงในท้องถ่ิน เป็นเนือ้หาที่มี
ความส าคญัต่อสังคมและความสนใจของนกัเรียน การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้แล ะสร้างความรู้ด้วยตนเอง ลง มือปฏิบัติ  และร่วมกันท างาน เป็นกลุ่ม เพื่อพ ัฒนา

             “ศศิน เฉลิมลำภ เป็นบคุคลท่ีมีควำมกล้ำหำญ เข้ำไปมีส่วนร่วมจัดกำร

แกปั้ญหำต่ำงๆเกีย่วกับธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เช่น คัดค้ำนกำรสร้ำงเขื่อน       

แ ม่ วง ค์  จั ดตั้ ง มูล นิ ธิ เ กี่ย วกั บ ส่ิ ง แว ด ล้ อ ม  ใ ห้ ค วำ ม รู้ เ กี่ย ว กับ เ ร่ื อ ง

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมแก่เยำวชนและบุคคลทั่วไป เขำมีควำมสนใจ

ด้ำนส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตรงข้ำมกบัสำยงำนท่ีเขำเรียนจบมำ ซ่ึง ส่ิงเหล้ำน้ีเขำ

ได้รับแรงบนัดำลมำจำกสืบ นำคะเสถียร เขำได้เห็นผลงำนและกำรกระท ำของสืบ 

ท่ีไม่ว่ำจะท ำอะไรก็เห็นควำมส ำคัญของส่วนรวมเป็นหลัก ท ำเพื่อประโยชน์เพื่อ

ประเทศชำติโดยไม่หวงัผลตอบแทน นึกถึงเพื่อนร่วมโลกทั้งป่ำไม้และสัตว์ป่ำ” 

 

 

 

 

          “สืบ นำคะเสถียรคุณลักษณะควำมเป็นพลเมืองดีท่ียึดหลักควำมเสมอ

ภำค เช่น ปฏิบติักบัประชำชนเป็นอย่ำงดี อย่ำงสุภำพ แม้จะเป็นผู้กระท ำควำมผิด 

สืบเป็นท่ียอมรับของชำวบำ้นและลูกน้อง แสดงถึงคุณลักษณะควำมเท่ำเทียมกัน 
เสมอภำคกนัท ำให้เป็นท่ีรักของคนรอบข้ำง” 

 

          “คุณลั กษณะควำมเ ป็นพลเ มือง ดีของ สืบ นำคะ เส ถียร ท่ียึดหลั ก          

ควำมเสมอภำค คือ เป็นคนท่ีใส่ใจผู้ใต้บงัคับบัญชำ ป้กป้อง เห็นอกเห็นใจ และ

ปฏิบติักบัเขำเหล่ำนั้นอย่ำงดี ร่วมงำนเคียงบ่ำเคียงไหล่ ร่วมเป็นร่วมตำยเพื่อให้
งำนบรรลุเป้ำหมำย” 
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คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ยึดหลักความเสมอภาค พบว่า การท าโครงงานประเภทส ารวจ 
โดยผู้เรียนต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองจากหลากหลายส่ือและแหล่งเรียนรู้ จากการสังเกต
ของผู้วิจยัพบว่า ข ัน้ตอนการวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน นกัเรียนได้มีการพูดคุยกันภายในกลุ่ม 
เพื่อตกลงกนัว่าจะแบ่งหน้าที่ ภาระงาน ความรบัผิดชอบหาข้อมูลในประเด็นไหนบ้าง และควรจ ะ
ด าเนินการอย่างไร เช่น มีใครสะดวกหรือว่างที่จะไปลงพืน้ที่ ห้วยขาแข้ง อ.บ้านไร่ ก่ีคน ใคร
สามารถไปได้บ้าง และไปเวลาไหน ส่วนคนที่ไม่สามารถไปได้ก็แบ่งงานให้รับผิดชอบโดยการหา
ข้อมูลจากห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต ทุกคนมีภาระงานอย่างชัดเจน เท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค 
ข ัน้ตอนการลงมือฏิบัติงาน นักเรียนแต่ละกลุ่มพบอุปสรรคแตกต่างกัน แต่ทุกกลุ่มก็สามารถ
ท างานได้ส าเร็จ ข ัน้ตอน สรุป รายงานผลและน าเสนองาน นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงานใน
รูปแบบรูปเล่มรายงาน จดับอร์ด และPower Point จึงท าให้ก่อนเรียนสมาชิกในกลุ่มต้องตกลงกัน
เพื่อหาข้อยุติให้ได้ว่าสมาชิกคนใดจะรบัผิดชอบด้านใด เป็นการแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม
และความสามารถ พบว่านกัเรียนที่มีทกัษะการพูดจะได้รับหน้าที่พูดน าเสนอ สมาชิกคนอ่ืนๆที่
เหลือ รบัผิดชอบเร่ืองการจดับอร์ด ท ารูปเล่ม แสดงให้เห็นว่าทุกคนในกลุ่มมีภาระงานที่เท่าเทียม
กนัตามความสามารถของตนเอง การน าเสนอผลงานทุกกลุ่มมีสิทธิเท่าเทียมกันในการจับฉลาก
เพื่อจดัล าดบัการน าเสนอ 

จากเหตุผลข้างต้น มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญ
ในท้องถ่ิน ที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ประกอบการศึกษาบทเรียน เร่ือง 
สืบ นาคะเสถียร สามารถพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน 3 ประการ คือ 
พลเมืองดีที่มีความรบัผิดชอบ พลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะ พลเมืองดีที่ยึดหลักความเสมอภาค เป็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ครบวงจร มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น าไ ปสู่
กระบวนการสร้างชิน้งาน ท าให้นกัเรียนเกิดทกัษะ เป็นไปตามความสนใจของนักเรียน สอดคล้อง
กบัแนวคิดของศรนัยุ หมัน้ทรพัย์ (2551, น. 5)  ได้ระบุว่า การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง เป็นการ
จดัการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ เกิดทศันคติและแรงจูงใจในการกระท าหรือพฤติกรรมที่แสดง
ถึงวิถีแห่งประชาธิปไตย ฉะนัน้การจัดการเรียนรู้ควรจัดทัง้ในและนอกสถานศึกษา การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้ที่บูรณาการทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้หรือส่ิงแวดล้อม
ใกล้ตวั ท าให้นกัเรียนได้เป็นผู้สรุปความรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส ร้างให้ผู้ เรียนมี
ทกัษะจ าเป็นในการด ารงชีวิตบุญเลีย้ง ทุมทอง (2550 , น. 84)  สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร 
ไกรสมสาตร์ (2557, น. 47-49) ได้ศึกษา การพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในมิติการ
เคารพความแตกต่างของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มีผลต่อคะแนนความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในมิติความแตกต่างของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานมีกระบวนการปฏิบตัิที่ เป็นขัน้ตอน มีการพ ัฒนาคุณลักษณะต่างๆที่จ าเป็นต่อการท า
โครงงาน โดยมีข ัน้ตอน สอดคล้องกบัจิราภรณ์ ศิริทวี (2542, น. 35)  ที่ได้กล่าวไว้ว่าส่ิ งที่น ักเรียน
จะได้รับจากการศึกษาด้วยโครง งาน คือ ความรู้ กระบวนการ  ทักษะการแสวงหาความ รู้ 
ความสามารถในการถ่ายโยงความรู้ เจตคติที่ดีต่อการศึกษา และคุณสมบัติทางบวกอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความเชื่อมัน่ในตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะ ฯลฯ ซึ่งตรงกบัค ากล่าวของ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2551 , น. 6 -7) ที่กล่าว
ว่า การเรียนรู้แบบโครงงานยงัช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความขยัน ความประหยัด 
ความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียม และค่านิยมอ่ืนๆ เกิดขึน้อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในผลการวิจัย 

1.ด้านการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 

1)  การสร้างหน่วยการเรียนรู้ เพื่อพ ัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมือง ดี
ครูผู้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจในกระบวนการ ข ัน้ตอนการสร้างหน่วยการเรียนรู้อย่าง
ละเอียด เพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิที่ ถูกต้องให้ตรงกบัจุดประสงค์ที่ต ัง้ไว้ 

2) หน่วยการเรียนรู้เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน มีบทเรียนเก่ียวกับประวัติและ
ผลงานของ สืบ นาคะเสถียร ผู้สอนควรระมดัระวงัในการใช้ภาษา การเลือกใช้ค า การส่ือสารให้
เหมาะสมกบัวยัของผู้เรียน 

2. ด้านการจัดกิจกรรมโครงงาน 
1) ครูผู้สอนควรสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในกิจกรรมโครงงาน ให้แก่

นกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้ เนื่องจากนักเรียนบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในขัน้ตอน 
กระบวนการท าโครงงานที่ถูกต้อง เป็นการกระตุ้ นให้นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้ และปฏิบตัิกิจกรรมได้อย่างเป็นขัน้ตอน ท าให้การจดัการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้น
การลงมือปฏิบตัิ นกัเรียนต้องสืบค้นหาข้อมูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลายด้วย
ตนเอง พบว่า เม่ือนกัเรียนค้นหาหลักฐานข้อมูลจากเว็ปไซต์ซึ่ง เป็นแหล่งข้อมูลที่สะดวกเข้าถึงได้
ง่าย หรือหนงัสือ บทความ ซึ่งถือเป็นหลักฐานชัน้รอง นกัเรียนบางกลุ่มมักจะเชื่อในหลักฐานหรือ
เอกสารนัน้ๆโดยไม่พิจารณาเปรียบเทียบกับหลักฐานอ่ืนๆ ด ังนัน้ ครูผู้สอนควรติดตามและ
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ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล และประเมินการท างานของนกัเรียนอย่างใกล้ชิด รวมทัง้อธิบายวิธีการ
สืบค้นข้อมูล หลักฐานอย่างถูกต้อง หรือน าประเด็นต่างๆที่แตกต่างมาให้นักเรียนอภิปรายอย่างมี
เหตุผล 

3) การปฏิบตัิกิจกรรมในขัน้ตอนสรุป รายงานผลและน าเสนองาน ครูผู้สอนควร
เปิดโอกาสให้นกัเรียนน าผลงานไปจดัแสดงเป็นนิทรรศการแสดงผลงานในระดับที่ใหญ่ขึน้ภายใน
หรือนอกโรงเรียน เช่น งานสัปดาห์วิชาการของโรงเรียน หรืองานวันสืบ นาคะเสถียร เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ที่มีความเก่ียวข้องกับท้องถ่ินของจงัหวดัอุทัยธานี 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1.ด้านการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 

1)  ควรศึกษาผลของการใช้หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน 
รายวิชาท้องถ่ินของเรา กบันกัเรียนระดบัชัน้อ่ืนหรือโรงเรียนอ่ืนๆภายในจงัหวดัอุทยัธานี  

2)  ควรศึกษาผลของการใช้หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน 
รายวิชาท้องถ่ินของเรา กบัทักษะและคุณลักษณะด้านอ่ืนๆ เช่น คุณลักษณะด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม เจตคติที่มีต่อท้องถ่ิน หรือความส านึกรกัท้องถ่ิน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รบัไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างเหมาะสมกบัท้องถ่ิน 

2. ด้านการจัดกิจกรรมโครงงาน 

1) ควรน าการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน มาใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนๆ เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้การบูรณาการ สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในชุมชน จากเร่ืองที่
อยู่รอบๆ ตวั ที่สอดคล้องกบัการด าเนินชีวิต 
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ภาคผนวก ก  

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจหน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  บุคคลส าคัญในท้องถ่ิน ใน
รายวิชาท้องถ่ินของเรา ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็น
ฐานและบทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร 

 
1. อ.ดร.ชยัรตัน์ โตศิลา  อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
     คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อ.ดร.มนสันนัท์ น า้สมบูรณ์  อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
     คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. อ.ดร.ปริชยั ดาวอุดม  อาจารย์สาขาพหุวิทยาการ 
     บณัฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อ.ดร.อชิระ อุตมาน   อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
     คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. อ.ดร.สุเมษย์ หนกหลัง  อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
     ส านกันวตักรรมการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

   1. หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน  
   1.1 ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน  
    1.2 ตวัอย่างบทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร 

          2. ตวัอย่างแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีและเกณฑ์การให้คะแนน 
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โครงการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน  จ านวน 20 ชัว่โมง 

รายวิชาท้องถ่ินของเรา   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 

 
 

ท่ี แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ขัน้ตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 

สาระการเรียนรู้ จ านวน 
ช่ัวโมง 

1 สืบ นาคะเสถียร กับ
ความเป็นพลเมืองดี 

1.ก าหนดปัญหา 
2.ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
การท างาน 

1. ประวัติของสืบ นาคะเสถียร 
2. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของสืบ นาคะเสถียรใน
วัยเรียนและท างาน 
3. บทบาทหน้าท่ีของสืบในด้านการท าประโยชน์ต่อสงัคม 
4. โครงงาน 
       4.1 การก าหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการท า
โครงงาน 
       4.2 การก าหนดจุดมุ่งหมายในการท าโครงงาน 

5 

2 ชีวิตและชีวิตของ               
สืบ นาคะเสถียร 

3.วางแผนและวิเคราะห์
โครงงาน 

1. บทบาทด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสืบ นา
คะเสถียร 
     - การท าหน้าท่ีหัวหน้าโครงการช่วยเหลือสัตวป่์าท่ีเข่ือน
เช่ียวหลาน 
     - การคัดค้านการสร้างเข่ือนน า้โจน 
2. การวางแผนและวเิคราะห์โครงงงาน 

4 

3 ชีวิตนักอนุรักษ์ป่าไม้ 4.ลงมือปฏิบตัิ 
5.ประเมินระหว่าง
ปฏิบตัิงาน 

1. การเลือกใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาพืน้ท่ี
ป่าในประเทศไทย 
2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี 
3. โครงงาน 
        3.1 การลงมือปฏิบตัิโครงงาน 
        3.2 การประเมินระหว่างปฏิบตัิงาน 

6 

4 ถอดองค์ความรู้จาก
สืบ นาคะเสถียร 

6.สรุปรายงานและ
น าเสนอผลงาน 

1. อนาคตและความหวังของสบื นาคะเสถียร 
2. การสรุปรายงานและน าเสนอผลงาน 

5 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม              ชัน้ มั ธ ยม ศึ ก ษ าปี ที่   1 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน (สืบ นาคะเสถียร)   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561     
เร่ือง สืบ นาคะเสถียรกบัความเป็นพลเมืองดี                 เวลาเรียน  5 ช ัว่โมง            
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคม  
2. เชื่อมโยงประวตัิชีวิต และการท างานของสืบ นาคะเสถียรกบัความเป็นพลเมืองดี 
3. ใช้เคร่ืองมือที่หลากหลายในการสืบค้นข้อมูลประวตัิสืบ นาคะเสถียรจากแหล่งข้อมูลที่

หลากลาย  
4. อธิบายวิธีการท าโครงงานและปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท าโครงงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์  
5. รู้จกัเลือกใช้เคร่ืองมือต่างๆในการสืบค้นข้อมูลในการท าโครงงาน 

 
สาระส าคัญ   

 สืบ นาคะเสถียร อดีตหวัหน้าเขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี บุคคล
ต้นแบบที่ สะท้อนความสามารถ เป็นแบบอย่างของการเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิต
สาธารณะ มีความรบัผิดชอบรจู ัก้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อ่ืน การศึกษาประวตัิสืบ นาคะเสถียรเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณลักษณะความพลเมืองดี
ของคนในสังคม ซึ่งเป็นส่ิงส าคญัที่จะช่วยให้สังคมและประเทศชาติเจริญก้าวหน้า 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

       1. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายและคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดีในสังคมได้  
       2. นกัเรียนสามารถเชื่อมโยงประวตัิชีวิต และการท างานของสืบ นาคะเสถียรกับความเป็น
พลเมืองดีได้  
       3. นกัเรียนสามารถค้นคว้าประวตัิสืบ นาคะเสถียรจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆได้   
       4. นกัเรียนสามารถก าหนดหวัข้อและจุดมุ่งหมายในการท าโครงงานได้  
       5. นกัเรียนสามารถบอกความส าคญัของการท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทัง้
การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนได้  
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สาระการเรียนรู้ 

 1. ประวตัิของสืบ นาคะเสถียร 
 2. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของสืบ นาคะเสถียรในวยัเรียนและท างาน 
 3. บทบาทหน้าที่ของสืบในด้านการท าประโยชน์ต่อสังคม 
 4. โครงงาน 

5.1 การก าหนดประเด็นปัญหาหรือหวัข้อในการท าโครงงาน 
  5.2 การก าหนดจุดมุ่งหมายในการท าโครงงาน 
 
สมรรถนะของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
1.1 มีความสามารถในการรบั-ส่งสาร 
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้   
      ภาษาอย่างเหมาะสม 

2. ความสามารถในการคิด 
2.1 มีทกัษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.1 สามารติดสินใจได้เหมาะสมตามวยั 

4. ความสามรถในการใช้ทกัษะชีวิต 
4.1 เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวยั 
4.2 สามารถท างานกลุ่มร่วมกบัผู้อ่ืนได้ 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวยั 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้  
ขัน้ท่ี 1 ขัน้ก าหนดปัญหา ( ช่ัวโมงท่ี 1-3)  
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และก าหนดกฏกติกาในการเรียนให้นกัเรียนทราบ 

 2. ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัลักษณะความเป็นพลเมืองดีก่อนเรียนเพื่อประเมิน
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  

3. ครูกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยน าภาพข่าวและคลิปข่าวในสังคมของคนที่เป็น
พลเมืองดีข่าวเช่น ข่าวการช่วยเหลือเด็กทีมหมูป่าที่ถ า้หลวง ข่าวพลเมืองที่ เข้าช่วยเหลือเหยือให้  
รอดชีวิตจากการถูกไปครอก เป็นต้น พร้อมทัง้ร่วมกนัอภิปรายถึงประเด็นต่างๆ เช่น บทบาทหน้าที่
ของนกัเรียนที่ดี และการปฏิบตัิตามกฏระเบียบของโรงเรียน จากนัน้ครูเชื่อมโยงเพื่อให้นักเรียนเห็น
ว่าเม่ือเราอยู่ในสังคม เราก็ต้องปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดีเช่นกัน เพราะเม่ือ
ปฏิบตัิแล้วจะก่อให้เกิดผลดีแก่ตนเองและสังคม เช่น การได้รบัยกย่องว่าเป็นพลเมืองดี 

4. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความหมายและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีจากการอภิปราย
และตวัอย่างข่าวข้างต้น จากนัน้ครูให้นกัเรียนลองนึกถึงการกระท าของตนเองหรือบุคคลในท้องถ่ิน
ในอดีตที่ผ่านมา เคยมีการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของสังคมอย่างไรบ้าง เช่น การมีส่วน
ร่วมในการปลูกป่า บ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันส าค ัญต่างๆ  การรณรงค์ให้นักเรียนไปใช้สิทธ์ิ
เลือกตัง้ประธานนกัเรียน เป็นต้น จากนัน้ครูยกตวัอย่างบุคคลในท้องถ่ินของนักเรียน โดยน าเสนอ
ภาพสืบ นาคะเสถียร และสร้างบรรยายการในชัน้เรียนให้อยู่ในความเงียบสงบ ฉายภาพพร้อมกับ
เสียงปืนที่ดงัขึน้ ใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน เช่น 

  1) นกัเรียนรู้จกับุคคลท่านนีห้รือไม่ 

  2) เสียงปืนและบุคคลท่านนีมี้ความเก่ียวข้องกนัอย่างไร 

  3) บุคคลท่านนีมี้ความส าคญักบัจงัหวดัอุทยัธานีอย่างไร 

  4) การกระท าดงักล่าวส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคมอย่างไร 

    นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม ครูสรุปค าตอบของนักเรียนพอ
สังเขป 

5. ครูให้นกัเรียนแบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ศึกษาประวัติบุคคลส าค ัญในท้องถ่ิน
ผ่าน บทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร ร่วมกนัอภิปราย แล้วน าเสนอหน้าชัน้เรียน โดยใช้เวลาในการ
น าเสนอกลุ่มละ 5 นาที ในประเด็นดงัต่อไปนี ้  

  1) ประวตัิและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของสืบ นาคะเสถียรในวยัเด็ก 
  2) ประวตัิและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของสืบ นาคะเสถียรในวยัเรียน  
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  3) ประวตัิและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของสืบ นาคะเสถียรในวยัท างาน 
  4) บทบาทหน้าที่ของสืบ นาคะเสถียรกบัทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5) บทบาทหน้าที่ของสืบ นาคะเสถียรในด้านการท าประโยชน์ต่อสังคม  

6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลที่ศึกษา หลังจากที่นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอเสร็จครู
ใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของนกัเรียนและร่วมกนัสรุปความรู้ เช่น 

  1) เพราะเหตุใดสืบ นาคะเสถียรจึงมีค าพูดว่า “เราทุกคนล้วนเคยท าผิดมาก่อน” 

   2) ลักษณะนิสัยของสืบ นาคะเสถียรในวัยเรียนและวัยท างานมีคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดีอย่างไร และด้านไหนบ้าง 

  3) นกัเรียนคิดว่าการปฏิบตัิตนของสืบ นาคะเสถียร จะก่อให้เกิดประโยชนต่อ
ตนเองและส่วนรวมหรือไม่ อย่างไร 

  4) เพราะเหตุใดจึงท าให้สืบได้รบัการยกย่องจากคนในสังคม 

  5) นักเรียนสามารถน าหลั กการประพฤติปฏิบัติตนของสืบ นาคะเสถียรมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้หรือไม่ อย่างไร 

 7. นกัเรียนท าใบงานเร่ือง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน (สืบ นาคะเสถียร)  

 8. ครูยกตวัอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีสืบ นาคะเสถียรเป็นแรงบันดาลใจในการท างาน 
เช่น นายวิเชียร ชิณวงษ์ (หวัหน้าเขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร) พ ร้อมทัง้มอบหมายให้
นกัเรียนกลุ่มเดิมท าการสืบค้นเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเด็น “แรงบนัดาลใจจากสืบ นาคะเสถียร” จาก
แหล่งข้อมูลอ่ืนที่หลากกลายเช่น บทเรียนเร่ืองสืบ นาคะเสถียร หนังสือ อินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้
ในชุมชน เป็นต้น เพื่อก าหนดเป็นหวัข้อที่สนใจในการท าโครงงานในคาบต่อไป 
 (ช่ัวโมงท่ี 4) 

 9. จากการไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในคาบที่ผ่านมา  นักเรียนแต่ละ
กลุ่มน าเสนอรายชื่อบุคคลส าค ัญท่านอ่ืนที่มีสืบเป็นแรงบันดาลใจ  เพื่อเป็นหัวข้อในการท า
โครงงาน โดยการต ัง้ชื่อโครงงานนัน้ควรใช้ภาษาที่ง่าย กระชบั ชดัเจนและน่าสนใจ บ่งชี ถึ้งปัญหา
และการด าเนินงาน ซึ่งครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า ครูสรุปโครงงานที่นกัเรียนมีความสนใจ 
เป็นโครงงานเก่ียวกบัอะไร และมีข้อมูลอะไรบ้างที่นกัเรียนควรศึกษาเพิ่มเติม 

10. ครูมอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการท าโครงงานของ
ตนเอง เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการเขียนจุดมุ่งหมายและวางแผนการท างานในคาบเรียนต่อไป  โดยมี
รายละเอียดที่นกัเรียนควรค้นคว้าเพิ่มเติมดงัประเด็นต่อไปนี  ้
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1) คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในด้านต่างๆ 
2) ผลงานของบุคคลส าคญั 
3) การท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

 ขัน้ท่ี 2 ขัน้ก าหนดจุดมุ่งหมายในการท างาน ( ช่ัวโมงท่ี 5 ) 

11. ครูทบทวนงานที่มอบหมายให้นกัเรียนในคาบเรียนที่ผ่านมาคือ การหาข้อมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบั คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในด้านต่างๆ  ผลงานของบุคคลส าค ัญ  และการท า
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจุดมุ่งหมายและวางแผนใน
การท าโครงงาน 

12. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมสมองเพื่อก าหนดจุดมุ่งหมาย ในการท าโครงงานที่
เก่ียวข้องกบัประเด็นที่ก าหนดไว้  

13. ครูและนกัเรียนอภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัข้อมูลที่น ักเรียนช่วยกันค้นคว้ามา  โดยครูให้
ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการก าหนดจุดมุ่งหมายในการท าโครงงานเพื่อพิจารณาความ
เป็นไปได้ 
 14. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอจุดมุ่งหมายในการท าโครงงาน 
 15. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับหัวข้ อ
โครงงานของตนเอง เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและวิเคราะห์โครงงานในคาบเรียนต่อไป 
  



 118 
 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 

1. ตวัอย่างภาพข่าวหรือคลิปข่าวเก่ียวกบัการเป็นพลเมืองดี 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา :https://www.khaosod.co.th/breaking-
news/news_1206933 
ที่มา :https://news.thaipbs.or.th/content/273196 
 

 
 

2. รูปภาพสืบ นาคะเสถียร 

 
ที่มา : https://www.dek-d.com/board/view/1429157/ 

 

  

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1206933
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1206933
https://news.thaipbs.or.th/content/273196
file:///C:/Users/nichapat/Desktop/ระทึก เก๋งเสียหลักชนสะพานกลับรถไฟลุกท่วมคัน พลเมืองดีช่วยชีวิต 4 พ่อแม่ลูกรอดหวุดหวิด.mp4


 119 
 

 

3. รูปภาพบุคคลส าคญัท่านอ่ืน เช่น วิเชียร ชินวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1199133 
 

 4. บทเรียน เร่ือง สืบ นาคะเสถียร 
 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น ห้องสมุด แหล่งข้อมูสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 
 
 
 
  

https://www.thairath.co.th/content/1199133
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การวัดผลและประเมินผล 

  

  

ส่ิงท่ีต้องการวัด 
และประเมินผล 

วิธีการ / 
 หลักฐานการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1) อธิบายความหมายและ
คุณลักษณะของการเป็น
พลเมืองดีในสังคม 
2) เช่ือมโยงประวัติชีวิต และ
การท างา นของสืบ นาคะ
เสถียรกับความเป็นพลเมืองด ี
3) ค้นคว้าประวัติสืบ   นาคะ
เสถียรจากแหล่งข้อมมูลอ่ืนๆ 
4) ก า ห น ด หั ว ข้ อ แ ล ะ
จุด มุ่ ง หม า ย ใ นก า ร ท า
โครงงาน 

 
- การตอบค าถามของนักเรียน 
- แบบวัดคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดี 
- การตอบค าถามของนักเรียน 
- ตรวจใบงาน เร่ือง บุคคล
ส าคัญในท้องถ่ิน (สืบ นาคะ
เสถียร) 
- ตรวจแบบวัดคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดี 
- การสังเกตพฤตกิรรมการ 
ท างานกลุ่ม 

 
- ข้อค าถาม 
- ใบงาน เร่ือง บุคคล
ส าคัญในท้องถ่ิน (สืบ 
นาคะเสถียร) 
- แบบวัดคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดี 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ข้อค าถาม/แบบวัดคุณลักษณะฯ 
- มีส่วนร่วมสนใจ ตัง้ใจฟังค าถาม 
ตอบค าถามอย่างสม ่าเสมอ และ
ตอบค าถามได้ตรงประเด็นร้อยละ 
60 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ ดี 
- มีส่วนร่วมสนใจ ตัง้ใจฟังค าถาม 
ตอบค าถามอย่างสม ่าเสมอ และ
ตอบค าถามได้ตรงในบางประเดน็ 
ร้อยละ 50 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ   ปานกลาง 
- ขาดการส่วนร่วมในชัน้เรียน ไม่
ตัง้ใจฟังค าถาม ตอบค าถามไม่
ตรงประเด็น อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ พอใช้ 
แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 
- มีความรับผิดชอบงานท่ีได้รับ 
สามัคคีช่วยเหลือกัน ท างานอย่าง
เป็นระบบทุกขัน้ตอน อยู่ในเกณฑ์
คุณภาพระดับ ดี  
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ส่ิงท่ีต้องการวัด 
และประเมินผล 

วิธีการ / 
 หลักฐานการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือ 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

5) บอกความส าคัญของการ
ท าประโยชน์ต่อสังคมและ
ปร ะเ ทศชา ติ รว มทั ้งก า ร
เคารพในสิทธิและเสรีภาพ
ของตนเองและผู้ อ่ืน 

- การตอบค าถามของนักเรียน  
- ตรวจแบบวัดคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดี 
 

- ข้อค าถาม 
- แบบวัดคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดี 
 

- มีความรับผิดชอบงานท่ีได้รับ 
สามัคคีช่วยเหลือกัน ท างานอย่าง
ระบบไม่ครบขัน้ตอน อยู่ในเกณฑ์
คุณภาพระดับ ปานกลาง 
- มีการท างานท่ีไม่เป็นระบบ ขาด
ความร่วมมือภายในกลุ่มและ
ท างานไม่ครบขัน้ตอน อยู่ในเกณฑ์
คุณภาพระดับ พอใช้ 
ใบงาน 
- ส่งงานตรงเวลา ท าใบงานได้
ถูกต้องตามหลักวิชา ร้อยละ 60 
ขึน้ไป อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ 
ดี 
- ส่งงานตรงเวลา ท าใบงานได้
ถูกต้องตามหลักวิชา ร้อยละ 50 
อยู่ในเกณ์คุณภาพระดับ ปาน
กลาง 
- ส่งงานล่าช้า ท าใบงานถูกต้อง
ตามหลักวิชาเป็นส่วนน้อย ต ่ากวา่
ร้อยละ 50 อยู่เกณฑ์คุณภาพ
ระดับ พอใช้ 
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บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
        ผลการใช้แผนการสอน 

     จุดประสงค์การสอน    ( ) มากเกินไป ( ) น้อยเกินไป  ( )เหมาะสม 
            จ านวนเวลา (คาบ)    ( ) มากเกินไป  ( ) น้อยเกินไป   ( )เหมาะสม 
            เนือ้หาสาระ/งาน        ( ) สอดคล้องกบัจุดประสงค์   ( ) ไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์  
           กิจกรรมการเรียนการสอน  ( ) ปฏิบตัิได้ครบทุกกิจกรรม     

( ) ปฏิบตัิไม่ครบทุกกิจกรรม 
                        ( ) กิจกรรมเหมาะสมกบัเนือ้หา  

( ) กิจกรรมบางส่วนไม่เหมาะสม 
               ส่ือการสอน/อุปกรณ์การสอน ( ) เหมาะสม  ( ) บางส่วนไม่เหมาะสม 

ผลการเรียนของนักเรียน 
         ความสนใจ/ตัง้ใจเรียน ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย 
              การซกัถาม/ตอบค าถาม ( ) มาก  ( ) ปานกลาง ( ) น้อย 
              การท ากิจกรรมเสร็จตามเวลา( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย 
              การท าใบงานได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน ( ) มาก  ( ) ปานกลาง ( ) น้อย 
               มีความประพฤติที่เหมาะสม             ( ) มาก  ( ) ปานกลาง   ( ) น้อย 
            ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

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

.............................................................................................................................................. 
           การปรับปรุงและพัฒนา 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  ข้อเสนอแนะ 

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

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

         (นางสาวณิชาภทัร สุวรรณศรี) 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม         ชัน้   
       

ค าช้ีแจง : ผูส้อน สงัเกตพฤตกิรรมของนักเรยีนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเร ียน แล้วขีด  
ลงในช่องว่างตรงกับระดบัคะแนน 
 

ล าดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 
1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     
2 ความร่วมมอืกันท างาน     
3 การแสดงความคดิเห็น     
4 การรบัฟังความคดิเห็น     
5 ความมนี ้าใจช่วยเหลอืกัน     

                                                                    
รวม 

 

 
ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ 

                                                              ............../.................../................ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัตหิรอืแสดงพฤตกิรรมอยา่งสม ่าเสมอ ให้ 4    คะแนน 
 ปฏิบัตหิรอืแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ ให้   3    คะแนน 
 ปฏิบัตหิรอืแสดงพฤตกิรรมบางครัง้ ให้   2    คะแนน 
 ปฏิบัตหิรอืแสดงพฤตกิรรมน้อยครัง้ ให้   1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตดัสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ  
 18 - 20 ดมีาก  
 14 - 17 ด ี  
 10 - 13 พอใช้  
 ต ่ากว่า 10 ปรบัปรุง  
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ค ำชี้แจง ให้นักเรยีนสรุปเกี่ยวกับชีวประวัต  ิสบื นำคะเสถยีรในรูปแบบแผนผังควำมคิด  พร้อม

ตกแต่งให้สวยงำม 

  

ใบงาน เรื่อง บุคคลส าคญัในท้องถ่ิน (สืบ นาคะเสถียร) 
รายวิชา ท้องถิน่ของเรา 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 

ชื่อ................................................................................ชัน้................................เลขที่ ................................ 



 125 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรี 

ตัวอย่าง 

บทเรียนประกอบการจัดการเรียนรู้  

หน่วยการเรียนรู้ บุคคลส าคัญในท้องถิ่น 

เร่ือง  

สืบ นาคะเสถียร 

รายวิชา ท้องถิ่นของเรา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ท่ีมาภาพ : https://pantip.com/topic/34126417 
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จนกระทัง่เวลำ 10 โมงเช้ำ เมื่อเจำ้หน้ำที่คนเขตรกัษำพนัธุส์ตัว์ป่ำห้วยขำแข้งรู ้สึกผิด
สงัเกต จงึตดัสนิใจไขกุญแจเข้ำไปในห้องพกัของ สบื นำคะเสถยีร เขำก็ได ้พบร่ำงไร ้ลมหำยใจ
ของสบื พรอ้มกับเขียนข้อควำมสัน้ๆวำงอยู่บนเตยีงนอน ที่มใีจควำมว่ำ....... 

 
ผมมเีจตนำที่จะฆ่ำตวัเอง โดยไม่มผีูใ้ดเกี่ยวข้องในกรณน้ีีทัง้สิน้ 
 

ลงชื่อ สบื นำคะเสถยีร ผูต้ำย 
      (นำยสบื นำคะเสถยีร) 

                 31 สงิหำคม 2533 
  

 

หน่ึงเปร ีย้ง ปืนลัน่  สะท้ำนป่ำ 
หน่ึงวูบ  ไหวผวำ ทัง้ป่ำลัน่ 
หน่ึงคนื  นำนยำว รำวกลบักัน 
หน่ึงฝัน  ฟุบแลว้  ลบัแนวไพร 
หน่ึงคน  ควรค่ำ  คำรวะ 
สบืสรำ้ง  สจัจะ  ยิ่งใหญ่ 
หมื่นค ำ  ล ้ำค่ำ  อำลยั 
ร่วมใจ  สบืทอด  เจตนำ  

 

 

 

 

 

 

         ก่ อ น รุ่ ง ส า ง ข อ ง วั น ที่  1 
กันยายน 2533 เสียงปืนดังขึน้ ท่ามกลาง
ความเงียบงันของป่าห้วยขาแข้ง   ไม่มีใคร
สงสั ยว่า เ สียงด ัง กล่ าวนัน้ด ังขึน้ เพ ราะ เหตุใ ด 
เนื่องจากในเวลานัน้เสียงปืนดังเป็นเร่ืองปกติในป่า
แห่งนี ้

 

ภาพบันทึกของสืบ นาคะเสถียร 
ท่ีมาภาพ : https://th.wikipedia.org/wiki/สืบ_นาคะเสถียร 
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และยังมกีระดำษอกีแผ่นหน่ึงที่มขี้อควำมว่ำ 

ยงยุทธ  
ถุงกอลฟ์ รองเท้ำกอลฟ์ กล่องของของน ้ำฝน กระเป๋ำเอกสำร กล่องใส่เอกสำร หลักฐำน

ต่ำงๆกระเป๋ำ กุญแจบ้ำน...กุญแจรถ กระเป๋ำด ำ สำรคด ีขอให้คุณยงยุทธน ำค ืนพร้อมรถโฟล์ค
ให้แก่พ่อของผมดว้ยโดยตดิต่อ 

คุณสลบั นำคะเสถยีร  17  หมู่ 12 ถนนปรำจนีอนุสรณ ์ต.ท่ำงำม อ.เมอืง จ.ปรำจนีบุร ี 
โทร.ป.จ. 037-211423 (ทุกเวลำ) 

 สบื    นาคะเสถยีร 
                    31 สงิหาคม 2533  

ปล.กระเป๋าสตางคแ์ละของ พีฝ่ากไว้กับหม่อม 
          
           สบื    นาคะเสถยีร 
                 02.00 
                    31 สงิหาคม 2533 
 

ภาพบันทึกของสืบ นาคะเสถียร 
ท่ีมาภาพ : https://th.wikipedia.org/wiki/สืบ_นาคะเสถียร 

ท่ีมาภาพ : https://board.postjung.com/1043528.html 
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สองสปัดำห์ผ่ำนไป หลงัควำมตำยของสบื  นำคะเสถยีร หัวหน้ำเขตรกัษำพันธุ ์ สัตว์ป่ำ 
ห้วยขำแข้ง เจำ้หน้ำที่ระดบัสูงกรมป่ำไม ้ผูว่้ำรำชกำรจงัหวัด นำยทหำร นำยต ำรวจชั ้นผู ้ใหญ่ 
นำยอ ำเภอ ป่ำไมเ้ขต และเจำ้หน้ำที่อกีหลำยสบิคน ต่ำงเร่งรบีมำประชุมกันที่ห้วยขำแข้งเพื่อ
ร่วมปรกึษำหำรอืหำแนวทำงในกำรป้องกันกำรท ำลำยเขตรกัษำพันธุ ์สัตว์ป่ำห้วยขำแข้งอย่ำง
จรงิจงั 

ในเวลำต่อมำ ผลจำกำรสละชีวิตเพื่อเรยีกรอ้งให้คนในสังคมหันมำสนใจปัญหำกำรบุก
รุกท ำลำยป่ำและสตัว์ป่ำ ไดท้ ำให้ผนืป่ำห้วยขำแข้งซึง่ก่อนหน้ำน้ีแทบจะไม่มใีครรูจ้ ัก กลำยเป็น
ป่ำที่คนไทยรกัและหวงแหนที่สุด ห้วยขำแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรซึง่มอีำณำเขตเชื่ อมต่อกันเป็น
ป่ำผนืใหญ่ไดร้บัยกย่องให้เป็นมรดกโลก และถงึวันน้ีก็อำจกล่ำวไดว่้ำห้วยขำแข้งเป็นเขตรักษำ
พนัธุส์ตัว์ป่ำที่แทบไม่มีกำรท ำลำย  กำรสร ้ำงเขื่ อน กำรจ ัดกิจกรรมในป่ำห้วยขำแข้ง ถูก
สำธำรณะชนต่อตำ้นอย่ำงรุนแรง กำรตดัไมท้ ำลำยป่ำกำรล่ำสตัว์อำจมบี้ำงเลก็น้อยเมื่อเทียบกับ
ป่ำแห่งอื่นในประเทศ 

สบื นำคะเสถยีร รอวันน้ีมำนำน นำนพอจะรูว่้ำมเีพยีงเสยีงปืนนัดเดยีวเท่ำนัน้ ที่จะท ำ
ให้ควำมฝันของเขำเป็นจรงิได ้

 

              หนังสต๊ิก ปืนเถือนกับชีวิตในวัยเดก็   

สบื นำคะเสถยีรเป็นคนจงัหวัดปรำจนีบุร ีมชีื่อเดมิว่ำ สบืยศ นำคะเสถียร เกิดเมื่อวัน
เสำรท์ี่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2492 เป็นลูกชำยคนโต มพีีน้่อง 3 คน เป็นบุตรของนำยสลับ นำคะ
เสถยีร ซึง่เคยด ำรงต ำแหน่งผู ้ว่ำรำชกำรจ ังหวัดปรำจ ีนบุร ี และนำงสร ้ำงบุญ นำคะเสถียร 
บ้ำนพกัเของเขำอยู่ในย่ำนฝัน่ธน เป็นบ้ำนไมเ้ก่ำแก่ของตระกูลโดยมสีบืและน้องชำยที่อำศัยอยู่ 
บนฝำผนังของบ้ำนมภีำพถ่ำยบิดำของสบืเมื่อ 40ปีก่อน ที่ถ่ำยคู่ซำกกับเสอืโคร่งที่ถูกยิงเพรำะ
ลงมำกินชำวบ้ำน นอกจำกนัน้ที่บ้ำนยังมเีขำละองละมัง่ที่ เ ป็นสัตว์ป่ำสงวนที่ สูญพัน ธุ ์ไปแล้ว
ประดบัอยู่ เป็นสมบัตเิก่ำที่ตกทอดมำยังคนรุ่นปัจจุบัน 

สำยตระกูลของแม่สบื นำคะเสถยีร เป็นครอบครวัชำวนำ ชีวิตในช่วงปฐมวัยจงึตอ้งช่วย
ท ำงำนในนำของมำรดำ เมื่อว่ำงจำกภำระดงักล่ำว ก็ออกท่องเที่ยวไปกับเพื่อนๆ โดยมีไม้ง่ำม
หนังสติก๊คู่ใจ  
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สบื นำคะเสถยีรเคยพูดให้เพื่อนฟังว่ำ “เรำทุกคนลว้นเคยท ำผิดมำก่อน” ซึ่งในวัยเด ็ก 

สบืเองก็เคยเป็นนักยิ่งนกตวัยงคนหน่ึงที่ว่ำงเมื่อไหร่ก็จะชวนน้องไปยิงนกตกปลำตำมท้องไร่

ท้องนำอยู่เป็นประจ ำวันหน่ึงสบืและเพื่อนเห็นนกหล่นมำจำกรงัท่ำทำงมนัดูหงอยเหงำเซื่องซึม 

เขำสงัเกตเห็นว่ำมนัรอ้งไห้ สบืตกใจและเกิดควำมรูส้กึสงสำรพรอ้มทัง้ค่อยๆประคับประคองมัน

อย่ำงระมดัระวังเพื่อกลบัคนืรงัไปอยู่ภำยใตอ้กอุ่นของแม่นก และหลงัจำกนั้นสืบก็ต ัง้ปณิธำนว่ำ

จะไม่รกัแกสตัว์อกี 

  

 

 

สบื นำคะเสถยีรไดเ้ข้ำเรยีนชัน้ประถมศึกษำตอนตน้ ที่โรงเรยีนประจ ำจงัหวัดปรำจ ีนบุร ี

ช่วงปิดเทอมว่ำงจำกกำรเรยีนก็ออกไปช่วยทำงบ้ำนยกเสรมิแนวคนันำเอง เพื่อไม่ให้มีข้อพิพำท

กับเพื่อนบ้ำน ท ำงำนอยู่กลำงแจง้ทัง้วัน แมแ้ดดรอ้นก็ไม่เคยปริปำก

บ่น 

 
 

 

 

  สบื มนิีสยัท ำอะไรมกัจะท ำให้ไดด้ตี ัง้แต่เดก็ และเมื่อจบ
ชัน้ประถม 4 สบืไดย้้ำยไปเรยีนที่โรงเร ียนเซนต์หลุยส์ จ ังหวัด
ฉะเชิงเทรำ เขำเป็นนักเป่ำทรมัเป็ต และนักวำดภำพฝีมือด ีของ
โรงเรยีน 

สบื นำคะเสถยีร ลูกชำยคนโต และมกีอบกิจ นำคะเสถยีร เป็นน้องชำยคนกลำง กัลยำ รกัษำสริกุิล 
เป็นน้องสำวคนสุดท้อง มบุีตรสำว 1 คน ชื่อ ชินรตัน์ นำคะเสถยีร 

“สมยัเดก็ ๆ แม่สอนผมทุกอย่ำง แม่ยังคดิว่ำจะเป็นลูกผูห้ญิง ผมเย็บจกัรได ้ผมท ำกับข้ำวเป็น ตื่น
เช้ำผมจะตอ้งถูบ้ำน ตอ้งหุงข้ำว ใส่บำตรก่อนไปโรงเรยีน กลบัมำบ้ำนผมจะตอ้งไปเก็บกวำด แม่สอนผมทุก
อย่ำง” 
 

ภาพสืบ นาคะเสถียร 
ท่ีมาภาพ : https://www.sarakadee.com/feature/2000/08/sueb.htm 

ภาพสืบ นาคะเสถียรและครอบครัวในวัยเยาว์ 
ท่ีมาภาพ : https://www.sarakadee.com/feature/2000/08/sueb.htm 
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                   ข้าราชการหนุ่มผู้มุ่งม่ัน          

 เมื่อจบกำรศึกษำระดบัชัน้มธัยมศึกษำตอนปลำย  ในปีพ.ศ.2511 สืบตัง้ใจจะสอบเข้ำ
คณะสถำปัตยกรรมตำมนิสยัคนชอบวำดรูป แต่ชีวิตกลบัพลกิผนัเขำสอบไม่ตดิคณะที่หวัง “ตอน
แรกผมไม่อยำกเรยีนวนศำสตร ์ผมไม่อยำกเป็นป่ำไม้เพรำะผมไม่ชอบป่ำไม้ แต่ผมเลือกไป
อย่ำงนัน้ ผมเลอืกอนัดบั 5 พอผมตดิ ผมบอกแม่ว่ำ ผมไปเรยีนดกีว่ำนะ อำยุมันก็มำกแล้ว ถ้ำ
รอปีหน้ำไม่รูจ้ะสอบตดิสถำปัตย์ไดร้เึปล่ำ ถำ้สอบไม่ตดิอกีก็แย่ตอ้งเกำะแม่กินไปเร ื่อยๆ” 
 พ.ศ.2511 – 2514 สบืเข้ำศึกษำในคณะวนศำสตร ์มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ มีควำม
ตัง้ใจในกำรศึกษำอย่ำงเตม็ประสทิธภิำพ และเข้ำร่วมกิจกรรมนิสติโดยเป็นที่ทรำบกันดีระหว่ำง
หมู่ผูใ้กลช้ิดว่ำ สบืเป็นผูม้ใีจรกัศิลปะและสูงส่งในเชิงมนุษยสมัพนัธ ์มรีะเบียบในกำรด ำเนินชีวิต
ในสมยัเรยีนอย่ำงเป็นแบบแผน 
 เมื่อเรยีนจบคณะวนศำสตร ์สบืไม่ยอมเข้ำรบัพระรำชทำนปรญิญำบัตร ดว้ยเหตุผลที่ ว่ำ
ยังมคีวำมรูไ้ม่เพยีงพอที่จะรบัปรญิญำ เขำว่ำงงำนอยู่ 2 ปี เพรำะกรมป่ำไมไ้ม่มอีตัรำว่ำง เขำจ ึง
ไปท ำงำนที่กำรเคหะแห่งชำต ิประจ ำฝ่ำยส่วนสำธำรณะ ท ำงำนอยู่ไม่นำนก็ลำออกมำศึกษำต่อ
ในระดบัปรญิญำโทดำ้นวนวัฒน์วิทยำ คณะวนศำสตร ์โดยเขำให้เหตุผลว่ำ “ไหนๆก็แหย่ขำเข้ำ
มำแลว้” 
 พ.ศ. 2518 สบืบรรจุเข้ำรบัรำชกำรต ำแหน่งพนักงำนป่ำไมต้ร ีกองอนุร ักษ์สัตว์ป่ำ กรม
ป่ำไม ้ปฏิบัตหิน้ำที่รำชกำรในเขตรกัษำพนัธุส์ตัว์ป่ำเขำเขียว -เขำชมภู่ จงัหวัดชลบุร ีปรำบปรำม
จบักุมผูบุ้กรุกท ำลำยป่ำ เขำท ำงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ชำวบ้ำนหรอืผูต้อ้งหำที่ถูกจ ับกุมสืบก็
ปฏิบัตกิับคนเหล่ำนัน้อย่ำงเสมอภำค สุภำพ และเป็นธรรม 
  

 

ชีวิตกำรท ำงำนไดเ้ร ิม่ตน้ขึ้น เสน้ทำงข้ำรำชกำรที่
ซือ้สตัย์ สุจรตินัน้ยำกล ำบำกเพยีงใด เขำเลือกที่จะเด ินใน
เสน้ทำงนัน้ตำมแบบอย่ำงของพ่อของเขำ     “พ่อผมไม่เคย

โกงใครกิน....ท ำให้ผมถงึดใีจและภำคภูมิใจกับพ่อผมมำ ก 
เพรำะพ่อเป็นผูว่้ำฯที่ไม่มทีรพัย์สมบัตอิะไร” 

ภาพสืบ นาคะเสถียร 
ท่ีมาภาพ : https://www.sarakadee.com/feature/2000/08/sueb.htm 
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 พ.ศ. 2522 สืบได้ร ับทุนจำก British Council ไปเร ียนปริญญำโทที่มหำวิทยำลัย
ลอนดอน ประเทศองักฤษ ในสำขำวิชำอนุรกัษว์ิทยำ. 

 
 
 
                

     ชีวิตนักอนุรักษ์และความรักในงานวิจัย 
 

 เมื่อกลบัมำท ำงำนที่ไทย สบืมุ่งมัน่ท ำงำนดำ้นวิชำกำรอย่ำงจรงิจงั เขำเร ิม่ใช้กลอ้งวิด ีโอ
และกลอ้งถ่ำยภำพเพื่อให้ไดภ้ำพมำประกอบกำรเผยแพร่ควำมรูด้ำ้นวิชำกำร ท ำให้แต่ละวันสืบ
ท ำงำนที่เขำรกัอย่ำงมคีวำมสุข “ ผมสนใจงานวิจยัมากกว่าทีจ่ะไปวิง่จบัคน เพราะว่าจบัไดแ้ค่ต ัว
เลก็ๆ ตวัใหญ่ๆจบัไม่ได ้ก็เลยอดึอดัว่ากฏหมายบ้านเมอืงน้ีมนัใช้ไม่ไดก้ับทุกคน มันเหมือนกับ
ว่า เ ร าไม่ ยุ ติธร รม  เร าร ังแกชาวบ้ านใน
ความรูส้กึของเขา เหมือนกับไม่ได้ให้ความ
ยุตธิรรมแก่คนในสงัคม ในฐานะที ่ผมมีหน้าที ่
ทีต่อ้งรกัษาป่า ผมก็เลยขอไปท างานทางด้าน
วิจยัเกีย่วกับสตัว์ป่าแทน ” 
 งำนวิจยัชิ้นแรกๆของสบื เร ิม่จำกกำร
ส ำรวจนก ตดิตำมพฤตกิรรมกำรท ำรงัของนก
บำงชนิด ในเขตห้ ำมล่ำสัตว์ป่ำอ่ำ งเก็บน ้ ำ
บำงพระ จ ังหวัดชลบุร ี และยังเด ินทำงไป
ส ำรวจตดิตำมกวำงผำ สตัว์ป่ำสงวนที่ใกล้สูญ
พนัธุท์ี่ดอยม่อนจอง จงัหวัดเชียงใหม่ 

ภาพสืบ นาคะเสถียรขณะท่ีไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ 
ท่ีมาภาพ : http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2009/09/A8270122/A8270122.html  

ภาพสืบ นาคะเสถียร 
 ท่ีมาภาพ : https://www2.posttoday.com/life/life/243486 
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รุ่นน้องคนหน่ึงได้เขียนถึงสืบไว้ว่า..... 
“ พีส่บืมคีวามผูกพนัธก์ับป่าทีนี่ม่าก การเดนิทางทีเ่ราจดจ าไดด้ ีก็ค ือ การเด ินทางจาก

เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรข้ามมายังเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้ง ผ่านโป่งนาย
สอ และทะลุผ่านมาถงึสถานีวิจยัสตัว์ป่าเขานางร าในทีสุ่ด ใช้ระยะเวลาเดนิทาง 5 วัน เราได้เห็น
ธาตุแท้ความทรหด แม่ว่าเท้าทัง้สองจะเจบ็ เดนิลม้ลุกคลุกคลาน ถูกหนามเกี ่ยว แต่พีส่ ืบจะไม่
สนใจกับสิง่เหล่าน้ี ความล าบากต่างๆทีพ่ีส่บืประสบ เขาไม่เคยปรปิากบ่นดว้ยค าพูดใดๆเลย ” 
 

                                 พ.ศ.2529 สบืไดป้ฏิบัตงิำนในหน้ำที่
หัวหน้ำโครงกำรอพยพสตัว์ป่ำตกคำ้งในพืน้ที่อ่ำงเก็บน ้ำเขื่อนร ัชชประภำ (เขื่ อนเชี่ยวหลำน) 
จงัหวัดสุรำษฎรธ์ำนี เป็นเวลำ 2 ปีที่สบืและผูร้่วมงำนไดทุ่้มเทเวลำในกำรช่วยเหลอืสตัว์ป่ำอย่ำง
ไม่หวัน่ต่ออนัตรำย ถำ้ไม่ช่วยสตัว์ป่ำเหล่ำนัน้อำจถูกน ้ำท่วมตำยทัง้หมด 

 
 
 
 

 

 

 

 
“อนิจจำสตัว์ป่ำน่ำสงสำร  ถูกลำ้งผลำญเข่นฆ่ำให้อำสญั 

ผดิดว้ยหรอืจงึถูกล่ำตอ้งจำบัลย์  มนุษย์นัน้จะโหดรำ้ยเพยีงไหนกัน 
ธรรมชำตนิ ำสตัว์ป่ำมำคู่โลก  สรำ้งสมดุลพูนโภคให้โลกนัน้ 
หำกมนุษย์ยังคดิล่ำลำ้งเผ่ำพนัธุ ์  จะรูส้กึสกัวันเมื่อบรรลยั” 
               สบื  นำคะเสถยีร 

ต านานอพยพสตัวป่์าท่ีเข่ือนเช่ียวหลาน 

ภาพสืบ นาคะเสถียรขณะปฏิบัติหน้าท่ีในอ่างเก็บน ้าเขื่อนรัชชประภา 
ท่ีมาภาพ : https://www.dek-d.com/board/view/1429157/ 
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สบืก ำลงัส่องกลอ้งดูสิง่มชีีวิตที่อำจตดิบนเกำะและตน้ไมสู้งๆ
บรเิวณอ่ำงเก็บน ้ำเขื่อนเชี่ยวหลำน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
วำที เจำ้หน้ำที่โครงกำรฯ คนหน่ึง กล่ำวถงึหัวหน้ำสบืว่ำ “  เขาเป็นคนจริงจ ัง มีความ

ตัง้ใจโดยไม่ค านึงถงึความเหน็ดเหนือ่ยของตวัเอง มคีวามรูส้ ึกว่าถ้าจะท าอะไรต้องท า โดยไม่
ค านึงถงึเวลา สถานที ่ไม่ว่าจะล าบากแค่ไหน มีความตัง้ใจสูง เห็นความเดือดร ้อนของสัตว์
มากกว่าความเดอืดรอ้นหรอืความล าบากทีต่นเองจะไดร้ ับ เป็นผู ้บังค ับบัญชาที ่ไม่เอาเปร ียบ
ลูกน้อง ไม่เคยเอาความดคีวามชอบใส่ตวั ไม่มนีายมแีต่เพือ่นร่วมงาน ไม่มีใครจร ิงจ ังและจร ิงใจ
เท่าเขาเลย” 
 
 
 
 

  

      งำนใดเ สี่ยงอันตรำย สืบ มักจะท ำแทนคนอื่ นเสมอ เช่น   กำร
ช่วยชีวิตงูจงอำงเกือบ 3 เมตร สบืลงมือด้วยตนเอง แม้รู ้ต ัวด ีว่ำหำก
พลำดก็คอืควำมตำย 

มคี่ำงติดเกำะ พื้นที่เ ป็น
ภูเข ำ พร้อมทั ้งต ้นไม้ที่
เน่ำตำย สืบพยำยำมจับ
ค่ำงหลำยครัง้ บีบพืน้ที่ให้
เลก็ลง โดยใช้เวลำเกือบ
ทัง้วัน 

 
“ผลกระทบจากการสรา้งเขือ่นเป็นกระบวนการท าลายแหล่งพนัธุกรรมตลอดจนแหล่งที ่อยู่อาศัยและ

แหล่งอาหารทีส่ าคญัของสตัว์ป่า ซึง่ถอืไดว่้าเป็นหัวใจของฝืนป่าทัง้หมดทีม่นุษย์มอิาจสรา้งขึ้นมาใหม่ได้” 
                                                  สบื  นำคะเสถยีร 

ภาพสืบ นาคะเสถียรขณะปฏิบัติหน้าท่ีในอ่างเก็บน ้าเขื่อนรัชชประภา 
ท่ีมาภาพ : https://www.dek-d.com/board/view/1429157/ 
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พ.ศ.2530 สบืเปลีย่นบทบำทจำกนักวิชำกำรไปสู่นักอนุรกัษ ์โดยร่วมต่อสู้ค ัดค ้ำนกำร

สรำ้งเขื่อน ้ำโจน จงัหวัดกำญจนบุร ีโดยกำรชี้ให้เห็นถงึบทเรยีนของกำรสรำ้งเขื่อนเชี่ยวหลำนที่
สตัว์ป่ำจ ำนวนมำกตอ้งตำยไป สบืทุ่มเททัง้พลงักำยและใจ และผลของพลังกำรต่อสู้อย่ำงแน่ว
แน่ของเขำ ในที่สุดโครงกำรเขื่อนน ้ำโจนก็ถูกระงบั 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลงัจำกกำรคดัคำ้นกำรสรำ้งเขื่อนน ้ำโจนส ำเรจ็ ปลำยปี พ.ศ.2532 สบืก็ต ้องเผชิญกับ
ทำงเลอืกระหว่ำงไปเรยีนต่อปรญิญำเอกที่ประเทศองักฤษหรอืกำรไปด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำเขต
รกัษำพนัธุส์ตัว์ป่ำ  ห้วยขำแข้ง ซึง่ในที่สุดสบืก็ไดต้ดัสนิใจท ำงำนเพื่อปกป้องสิ่งที่ เขำร ัก ค ือผืน
ป่ำห้วยขำแข้ง “ ตอนน้ีผมสามารถให้ทุกสิง่กับห้วยขาแข้งได ้ ” 

 

 พิทกัษ์ป่าห้วยขาแข้ง พ.ศ.2532-2533 สบืเข้ำรบัต ำแหน่งหัวหน้ำเขตรักษำพันธุ ์สัตว์
ป่ำห้วยขำแข้ง เขำพบปัญหำต่ำงๆมำกมำย เช่น ปัญหำกำรตดัไมท้ ำลำยป่ำ กำรล่ำสตัว์ ปัญหำ
ควำมยำกจนของชำวบ้ำนรอบป่ำ ฯลฯ สืบเสนอต่อองค์กำรยูเนสโกให้พิจำรณำป่ำทุ่งใหญ่
นเรศวรและห้วยขำแข้งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และเขำมกัพูดเสมอว่ำ ปัญหำส ำค ัญคือ “คน
รกัษากฏหมายท าผดิเสยีเอง แลว้บ้านเมอืงจะอยู่อย่างไร” 
 แมจ้ะมภีำระหน้ำที่มำกมำย แต่สบืก็ใกลช้ิด สนิทสนมห่วงใยลูกน้องทุกคน เขำพบว่ำ

ลูกน้องไดร้บัสวัสดกิำรและค่ำตอบแทนต่ำงๆไม่เพยีงพอ บำงคร ัง้ท ำให้จ ิตใจเอน เอียงไปกับผู ้ม ี

อทิธพิลที่เข้ำมำกอบโกยทรพัยำกรธรรมชำติ สืบได้พบเห็นผู ้ใต ้บังค ับบัญชำที่เสียสละชีวิต

เข้ำปกป้องป่ำห้วยขำแข้งผนืน้ี เขำจงึมคีวำมปรำรถนำอันแรงกล้ำที่จะจ ัดตัง้กองทุนเพื่อกำร

อนุรกัษป่์ำทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขำแข้ง  

 
 

“ผมขอพูดในนามของสตัวป่์าที ่
ทุกตวั เพราะพวกเขาพูดเพือ่

ตวัเองไม่ได้” 
ค ำพูดแรกของกำรเร ิม่ตน้อภปิรำย

ของ สบื นำคะเสถยีร 

คดัค้านเข่ือนน ้าโจนและการรกัษาป่าห้วยขาแข้ง 

ภาพสืบ นาคะเสถียรร่วมคัดค้านการสร้างเขื่อนน ้าโจน 
ท่ีมาภาพ : https://www.seub.or.th/westwood/มรดกโลก/สืบ-นาคะเสถียร/ 
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สืบท างานหามรุ่งหามค า่เพื่อให้ห้วยขำแข้งเป็นตน้แบบของเขตรกัษำพันธุ ์สัตว์ป่ำที่ม ี

กำรจดักำรวำงแผนที่ด ีและในที่สุดเขำก็จดักำรท ำรำยงำนเพื่อเสนอให้ทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วย

ขำแข้งเป็นมรดกโลกต่อองคก์ำรยูเนสโกแห่งสหประชำชำตไิดเ้ป็นที่เรยีบรอ้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ความหวงัและอนาคต กำรมชีีวิตอยู่ต่อไป อำจไม่สำมำรถท ำให้ควำมมุ่งมัน่ ควำมเชื่ อ
ของเขำเป็นจรงิได ้สบื นำคะเสถยีร ไม่เคยทรยศต่อหลกักำรและควำมมุ่งมัน่ของตัวเอง บำงที
กำรเสยีสละของเขำอำจเป็นเพยีงหนทำงเดยีวที่ท ำให้ควำมฝันนัน้เป็นจรงิขึ้นมำได้ 
  

สบืเป็นคนช่ำงสงัเกตและช่ำงจดจ ำ ทุก
คร ัง้ที่เข้ำป่ำ เขำจะบันทึกและถ่ำยรูป
สิง่ที่ไดพ้บเห็น  

สบืทุ่มเทเขียนรำยงำนน ำเสนอ
ยูเนสโกเพื่อพจิำรณำให้ป่ำทุ่ง
ใหญ่นเรศวรและห้วยขำแข้ง
เป็นมรดกโลก อันเป็นสิ่งค ้ ำ
ประกันให้พืน้ที่แห่งน้ีไดร้ ับกำร
คุม้ครองอย่ำงเตม็ที่ 

“ผมคิดว่าผมได้ช่วยเหลือสงัคมดีแล้ว ผมคิดว่าผมได้ท าตามก าลงัของผมดีแล้ว 
และผมพอใจ ผมภูมิใจในสิง่ทีผ่มท า” 

ภาพสืบ นาคะเสถียร 
ท่ีมาภาพ :วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์. (2544). คนกล้า. กรุงเทพฯ: สารคดี. 
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26 เมษำยน 2536 สมเด็จพระเทพ
รตันรำชสุดำฯ เสดจ็พระรำชด ำเนินไป
ที่เขตรกัษำพันธุ ์สัตว์ป่ำห้วยขำแข้ง
เพื่อทรงเปิดอนุสรณ์สถำนสืบ  นำคะ
เสถยีร 

                     สืบกับคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดี 

 สบื นำคะเสถยีรเป็นข้ำรำชกำรที่เป็นตวัอย่ำง
ของควำมเสยีสละทุ่มเทให้กับกำรท ำงำนในหน้ำที่อย่ำงจร ิงจ ัง 
โดยมไิดน้ ำเง ื่อนไขข้อจ ำกัดใดๆมำปิดกั ้นเป้ำหมำยในกำร
ท ำงำน อย่ำงเช่น เมื่อตอนรับงำนช่วยชีวิตสัตว์ป่ำที่เขื่ อน
เชี่ยวหลำน ไดร้บังำนต่อจำกคนอื่นที่ไม่ไดท้ ำงำนจร ิง และยัง
ใช้งบประมำณไปเกือบหมดโดยงำนยังไม่ประสบผลส ำเรจ็ สืบ
ก็สำมำรถรบังำนต่อบนข้อจ ำกัด และมีกำรเสี่ยงอันตรำยจน
สำมำรถช่วยชีวิตสตัว์ป่ำไดเ้ป็นจ ำนวนมำก 

 สืบ นำคะเสถียรกล้ำหำญที่จะยืนหยัดใน
ควำมเชื่อตำมควำมรูแ้ละอุดมคต ิเป็นข้ำรำชกำรที่กลำ้ท ำงำน
คัดค ้ำนโครงกำรให ญ่ๆของ ร ัฐที่เ ป็ นนโยบำยระดับชำต ิ
อย่ำงเช่ น กำรคัดค ้ำนเขื่ อนน ้ ำโ จน กำรคัดค ้ำนกำรให้

สมัปทำนป่ำไม้ในป่ำห้วยขำแข้ง โดยมิได ้หวัน่เกรงว่ำจะ
กระทบต่อชีวิตหรอืควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งรำชกำร 

 สบื นำคะเสถยีรกลำ้ตดัสนิใจกลำ้ที่จะท ำงำน
อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตน ดงัเช่น ละทิ้งโอกำสที่จะไปเร ียนต่อปร ิญญำเอกที่
ต่ำงประเทศ เพื่อมำรบังำนเป็นหัวหน้ำเขตรกัษำพันธุ ์สัตว์ป่ำ
ห้วยขำแข้ง ที่เป็นงำนยำกล ำบำกและไม่มผีลประโยชน์อะไรกับตวัเอง 

 สบื นำคะเสถยีรเป็นคนที่ใส่ใจในผูใ้ตบ้ังคบับัญชำ ปกป้อง เห็นอกเห็นใจ และ
ปฏิบัตกิับเขำเหล่ำนัน้อย่ำงด ีงำนใดที่เสีย่งอนัตรำยก็ร่วมกันท ำงำนอย่ำงเคยีงบ่ำเคยีงไหล่ ร่วม
เป็นร่วมตำยดว้ยกันเพื่อให้งำนบรรลุเป้ำหมำย 

 สบื นำคะเสถยีรเป็นข้ำรำชกำรที่ปฏิบัตกิับประชำชนเป็นอย่ำงด ีมชีำวบ้ำนผู ้ที่
กระท ำผดิที่ถูกสบืจบักุมหลำยคน ทุกคนต่ำงให้ควำมเป็นไปในทิศทำงเด ียวกันคือ สืบมีควำม
สุภำพเรยีบรอ้ย และมเีหตุผลในกำรปฏิบัตงิำนที่พวกเขำต่ำงยอมรบั  

 สืบ  นำคะ เสถียรพร้อมจะท ำ งำนนอกกรอบจำกกำรปฏิบัต ิมำแต่เ ด ิม 
เปลีย่นแปลงเพื่อรกัษำป่ำ ดงัเช่น กำรทุ่มเทสรำ้งควำมเข้ำใจให้กับชำวบ้ำนและเยำวชนบริเวณ
ชำยขอบป่ำห้วยขำแข้ง ทัง้ๆที่ไม่ใช่หน้ำที่โดยตรงของหัวหน้ำเขตรกัษำพนัธุส์ตัว์ป่ำ แต่เพื่อให้
ชำวบ้ำนเข้ำใจคุณค่ำและเห็นควำมส ำคญัของป่ำและสตัว์ป่ำ 
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 สบื นำคะเสถยีรเป็นนักยุทธศำสตรท์ี่มวีิสยัทัศน์ยำวไกล ดังเช่น กรณีที่ เขียน

รำยงำนเพื่อเสนอให้ป่ำทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขำแข้งเป็นมรดกโลก ทัง้ๆที่ในเวลำนัน้ประเทศไทย

ยังไม่มชีื่อเสยีงในฐำนะกำรเป็นมรดกโลกของยูเนสโก แต่เพรำะคุณสืบเชื่ อว่ำมำตรกำรต่ำงๆ 

จำกนอกประเทศจะมส่ีวนช่วยรกัษำคุณค่ำที่โดดเด่นของผนืป่ำแห่งน้ีไว้ได ้ เ น่ืองจำกกรมป่ำไม้

และสงัคมไทยในขณะนัน้ยังไม่ไดใ้ห้ควำมใส่ใจและรบัรูเ้ร ื่องรำวเหล่ำน้ีมำกนัก  

 
 

  

ตราสญัลกัษณ์มูลนิธิสืบนาคะเสถยีร เป็นรปูกวางผาโผนสู่เปลวเพลิง โดยมีใบไม้สีทึบประกอบข้ึนเป็นฉากราตรีประดบัดาว 

ตวัอักษรมูลนิธิสืบนาคะเสถยีร คอื ก ิง่ก้ำนท ีใ่บไม้นัน้ผลอิอกมำ 
กวางผา เป็นงำนวชิำกำรสัตว์ป่ำช ิ้นแรกๆ ของ สืบ นำคะเสถยีร 

เปลวไฟ หมำยถงึ อุปสรรคท ีจ่ะต้องฟันฝ่ำ ชวีติของนกัต่อสู้ท ีเ่ดด็เด ีย่วเหมอืนกวำงผำ ซึง่กล้ำกระโดดผ่ำนเปลวเพลงิลงสู่ล ำน ้ำ 

ดวงดาว หมำยถงึ จกัรวำลและวฏัจกัรแห่งธรรมชำต ิเส้นทำงแห่งกำลเวลำซึง่ประกอบ ไปด้วยอดตี ปัจจุบัน และอนำคต 

ใบหญ้าด้านล่าง หมำยถงึ ท ีอ่ยู่ของกวำงผำเป็นสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชำตซิึง่เก ื้อกูลชวีติ 

ยอดแหลมสดุของใบไม้เป็นรปูทรงใบปอสา หมำยถงึ ป่ำไม้บนยอดดอยและท ีอ่อกแบบให้ร ิ้วลำยท ัง้หมดมลีกัษณะเป็นตวักนก  

กเ็พือ่ให้เหน็ว่ำศลิปะนัน้งอกงำมมำจำกธรรมชำตนิัน่เอง 
 

ท่ีมาภาพ : https://board.postjung.com/1043528.html 
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สบืเป็นคนช่ำงสงัเกตและช่ำงจดจ ำ ทุก
คร ัง้ที่เข้ำป่ำ เขำจะบันทึกและถ่ำยรูปสิง่
ที่ไดพ้บเห็น   
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1. นกัเรียนคิดว่าพลเมืองดีที่มีความรบัผิดชอบมีลักษณะอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ถ้านกัเรียนได้รบัมอบหมายให้เป็นเวรท าความสะอาดห้องเรียนประจ าวันจันทร์ แต่เม่ือถึงเวลา
ท าเวรเพื่อน ๆ ในกลุ่มก าลังเล่นอย่างสนุกสนานโดยไม่มีใครสนใจจะท าเวรนักเรียนจะท าอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ปัจจุบนัปัญหาการบุกรุกพืน้ที่ป่าสงวนแพร่ขยายมากในหลายพืน้ที่  ในฐานะที่น ักเรียนเป็นคน
จงัหวดัอุทยัธานี นกัเรียนจะมีส่วนช่วยสร้างจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการปกป้องพืน้ที่ป่าห้วย
ขาแข้งในจงัหวดัของตนเองได้อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ให้นกัเรียนยกตวัอย่างเหตุการณ์ ที่เก่ียวข้องกบั “การกระท าของมนุษย์ที่ ส่ งผลต่อส่ิงแวดล้อม” 
ที่เคยพบเห็นหรือเป็นประสบการณ์ตรงของนักเรียน พร้อมทัง้บอกถึงผลกระทบที่เกิดขึน้กับต ัว
นกัเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ให้นกัเรียนอธิบายลักษณะการปฏิบตัิตนที่ยึดหลักความเสมอภาคต่อตนเองและผู้ อ่ืนในสังคม 
มาอย่างน้อย 3 คุณลักษณะ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
6. ในการท างานกลุ่มร่วมกบัเพื่อน ครูให้น าเสนอผลการท าโครงงานของแต่ละกลุ่ม ถ้านักเรียนเป็น
หวัหน้ากลุ่มนกัเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบตัิตนอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ตัวอย่างแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาท้องถ่ินของเรา หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคัญในท้องถ่ิน 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
ช่ือ.......................................................................................... .ชัน้..........................เลขท่ี................  

 

 

 

 



 140 
 

 

ตารางวิเคราะห์และเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

  

ท่ี ข้อค าถาม ระดับ
จุดมุ่งหมาย 

เฉลย เกณฑ์การให้คะแนน 
3 2 1 

1 นักเรียนคิดว่าพลเมืองดีท่ี
มีค ว า ม รั บผิ ด ชอ บ มี
ลักษณะอย่างไร 

- ความเข้าใจ การมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้ อ่ืน เช่น 
- ตัง้ใจท าหน้าท่ีของ
ตนเองให้ดี 
- ตัง้ใจเรียนหรือ
ท างาน 
- ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ 
- ปฏิบตัิตาม
กฎระเบยีบของ
โรงเรียนและสังคม 

อธิบายถึง
ลักษณะ 
พลเมืองดีท่ีมี
ความ
รับผิดชอบ 3 
พฤติกรรม ขึน้
ไป 

อธิบายถึง
ลักษณะ 
พลเมืองดีท่ีมี
ความ
รับผิดชอบ  2 
พฤติกรรม  

อธิบายถึง
ลักษณะ 
พลเมืองดีท่ีมี
ความ
รับผิดชอบ 1 
พฤติกรรม  
 

2 ถ้ า นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้เป็นเวรท า
ความสะอาดห้องเรีย น
ประจ าวันจันทร์ แต่เม่ือถึง
เวลาท าเวร เพื่อนๆในกลุม่
ก าลังเล่นอย่างสนุกสนาน
โดยไม่มีใครสนใจจะท า
เวรนักเรียนจะท าอย่างไร 
  
 

- การน าไปใช้ 
 

ถ้าได้รับมอบหมาย
ให้ ท าเวรประจ าวัน
ข้าพเจ้าจะปฏิบตัิ
ดังนี ้
- รับผิดชอบท าหน้าท่ี
ของตนเองให้
เรียบร้อย   
- คอยเตือนเพื่อนๆ ท่ี
ก าลังท าอย่างอ่ืนให้
มาท าเวรก่อน แล้ว
ค่อยไปท ากิจกรรม
ต่อ 
- แจ้งให้ครูทราบ 

เสนอแนะ
แนวทางในการ
น าไปใช้ได้ 3 
แนวทางขึน้ไป 

เสนอแนะ
แนวทางในการ
น าไปใช้ได้ 2 
แนวทาง 

เสนอแนะ
แนวทางในการ
น าไปใช้ได้ 1 
แนวทาง 
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ท่ี ข้อค าถาม ระดับ
จุดมุ่งหมาย 

เฉลย เกณฑ์การให้คะแนน 
3 2 1 

3 ปัจจุบนัปัญหาการบุก
รุกพืน้ท่ีป่าสงวนแพร่
ขยายมากในหลาย
พืน้ท่ี ในฐานะท่ี
นักเรียนเป็นคนจังหวัด
อุทัยธานี นักเรียนจะมี
ส่วนช่วยสร้างจิต
สาธารณะและมีส่วน
ร่วมในการปกป้องพืน้ท่ี
ป่าห้วยขาแข้งใน
จังหวัดของตนเองได้
อย่างไร 

- การสังเคราะห์ 
- การน าไปใช้ 
 

- ร่วมรณรงค์ต่อต้านการ
ท าลายป่า 
- เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  กับ
ทางโรงเรียน หรือให้ความ
ร่วมมือกับชุมชนในการ
ช่วยดูแลพืน้ท่ีป่า 
- จัดตัง้ชมรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
- ไม่ท าลายสิ่งสิ่งแวดล้อม 
- ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม 
- ดูแล รักษาสาธารณ
สมบตัิและสิ่งแวดล้อมด้วย
ความเต็มใจ 

เสนอแนวทาง
การสร้างจิต
สาธารณะและมี
ส่วนร่วมในการ
ปกป้องพืน้ท่ีป่า 
ได้ 3 แนวทาง 
ขึน้ไป 

เสนอแนวทาง
การสร้างจิต
สาธารณะและมี
ส่วนร่วมในการ
ปกป้องพืน้ท่ีป่า 
ได้ 2 แนวทาง  

เสนอแนวทาง
การสร้างจิต
สาธารณะและมี
ส่วนร่วมในการ
ปกป้องพืน้ท่ีป่า 
ได้ 1 แนวทาง 

4 ให้นักเรียนยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ ท่ีเก่ียวข้อง
กับ “การกระท าของ
มนุษย์ท่ีส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม” ท่ีเคยพบ
เห็นหรือเป็น
ประสบการณ์ตรงของ
นักเรียน พร้อมทัง้บอก
ถึงผลกระทบท่ีเกิด
ขึน้กับตัวนักเรียน 

- การวิเคราะห์ 
- การสังเคราะห์ 

เหตุการณ์มนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม เช่น การทิง้
ขยะลงแม่น า้ล าคลอง 
(หรือ การสร้างเข่ือน, การ
ตัดไม้ท าลายป่า, การล่า
สัตว์ป่า เป็นต้น) 
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ คิดว่า
การกระท านัน้ไม่ได้ส่งผล
ต่อตัวเอง แต่ผลท่ีเกิดขึน้
นัน้ คือความเสียหลายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึง
ส่งผลต่อส่วนรวมอย่าง
มากท่ีไม่สามารถทดแทน
ได้ 

สามารถ
ยกตัวอย่างการ
กระท าของ
มนุษย์ท่ีส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อม 
ได้ 3 
สถานการณ์ขึน้
ไป และ
วิเคราะห์ถึง
ผลกระทบได้
อย่างถูกต้อง
และเช่ือมโยงกัน 

สามารถ
ยกตัวอย่างการ
กระท าของ
มนุษย์ท่ีส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อม 
ได้ 2 
สถานการณ์ 
และวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบได้
อย่างถูกต้อง
และเช่ือมโยงกัน 

สามารถ
ยกตัวอย่างการ
กระท าของ
มนุษย์ท่ีส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อม 
ได้ 1
สถานการณ์ 
และวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบได้
อย่างถูกต้อง
และเช่ือมโยงกัน 
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ท่ี ข้อค าถาม ระดับ
จุดมุ่งหมาย 

เฉลย เกณฑ์การให้คะแนน 
3 2 1 

5 ให้นักเรียนอธิบายลักษณะ
การปฏิบัติ ตนท่ียึดหลั ก
ความเสมอภาคต่อตนเอง
และผู้ อ่ืนในสังคม มาอย่าง
น้อย 3คุณลักษณะ 

- ความรู้
ความจ า 
- ความ
เข้าใจ 

- การไม่ยึดตนเองเป็น
ใหญ่ 
- ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน 
- เห็นความส าคัญของ
มนุษย์และสัตว์เท่า
เทียมกัน 
- รู้จักวางตัวและปฏิบตัิ
กับผู้ อ่ืนได้อย่า
เหมาะสม 
- ไม่เอาเปรียบผู้ อ่ืน 

มีลักษณะการ
ปฏิบตัิตนในการ
ยึดหลักความ
เสมอภาค ต่อ
ตนเองและผู้ อ่ืน 
3พฤติกรรม ขึน้
ไป  

มีลักษณะการ
ปฏิบตัิตนในการ
ยึดหลักความ
เสมอภาค ต่อ
ตนเองและผู้ อ่ืน 
2 พฤติกรรม  

มีลักษณะการ
ปฏิบตัิตนในการ
ยึดหลักความ
เสมอภาค ต่อ
ตนเองและผู้ อ่ืน 
1 พฤติกรรม  

6 ในการท างานกลุ่มร่วมกับ
เพื่อน ครูให้น าเสนอผลการ
ท าโครงงานของแต่ละกลุ่ม 
ถ้านักเรียนเป็นหัวหน้ากลุม่
นักเรียนจะท าอย่างไร 

- การ
น าไปใช้ 

ถ้าข้าพเจ้าเป็นหัวหน้า
กลุ่มจะมีวิธีการดังนี ้
- แบง่งานให้เพื่อนใน
กลุ่มรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมกับคนและ
งาน อย่าง 
- ปฏิบตัิงานอย่างเท่า
เทียมกัน  
- พร้อมรับฟังความ
คิดเห็นจากเพื่อน ใน
กลุ่มเม่ือเกิดปัญหาใน
การท างาน 
- ร่วมมือกับเพื่อนใน
การแก้ไขปัญหา 
- ใช้หลักเหตุผลและ
ความถูกต้องในการ
ท างาน 

ตอบได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น 
ระบุพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความ
เสมอภาคใน
การท างานได้ 3 
พฤติกรรมขึน้ไป 

ตอบได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น 
ระบุพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความ
เสมอภาคใน
การท างานได้ 2 
พฤติกรรม 

ตอบได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น 
ระบุพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความ
เสมอภาคใน
การท างานได้ 1 
พฤติกรรม 
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ภาคผนวก ค 

ผลการประเมินความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 

                 (Index of Item – Objective Congruence: IOC) 
 

            ตวัอย่างตารางการประเมินความสอดคล้องของ 
                                          แบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
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ผลการประเมินความสอดคล้องรายข้อของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อ 
แบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี จ านวน 5 ท่าน จ านวน 12 ข้อ 

ตาราง 13 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องรายข้อของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ                                 
แบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

ข้อ
ค าถาม 

การประเมินของผู้เช่ียวชาญ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 IOC แปลผล 

1 +1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
2 +1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
3 +1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

4 +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
5 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 
6 +1 0 +1 +1 -1 0.4 คดัออก 
7 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
9 +1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
11 0 +1 0 +1 0 0.4 คดัออก 

12 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง  

ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ 

        1. ตารางค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจาแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ 
                          ของแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

 
  



 146 
 

 

ตาราง 14 แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่                             

(α-Coefficient Cronbach) ของแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี                                                             
จ านวน 12 ข้อ 

 

 ค่าความเชื่อมัน่ (α-Coefficient Cronbach) ของแบบวดันิยามและคุณลักษณะความ

เป็นพลเมืองดีทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสอบ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 

1 0.21 0.38 ใช้ได้ (คดัออก) 

2 0.40 0.90 คดัออก 
3 0.46 0.61 น าไปใช้ 
4 0.60   0.68 น าไปใช้ 
5 0.26 0.64 ใช้ได้ (คดัออก) 

6 0.21 0.49 ใช้ได้ (คดัออก) 
7 0.41 0.44 น าไปใช้ 
8 0.65 0.62 น าไปใช้ 
9 0.76 0.12 คดัออก 

10 0.30 0.76 น าไปใช้ 
11 0.40 0.90 คดัออก 
12 0.51 0.64 น าไปใช้ 
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ภาคผนวก จ  

คะแนนจากการท าแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
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ตาราง 15 แสดงคะแนนจากการท าแบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี                                   
ก่อนและหลังเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาท้องถ่ินของเรา 

ล าดับ ก่อนเรียน หลังเรียน ล าดับ ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 9 16 21 8 6 
2 8 14 22 7 9 
3 4 5 23 12 14 

4 8 10 24 6 10 
5 9 14 25 9 12 
6 4 12 26 7 16 
7 9 14 27 3 12 

8 7 14 28 6 7 
9 6 11 29 9 12 

10 6 8 30 9 10 
11 6 16 31 6 12 

12 8 8 32 7 10 
13 8 14 33 3 12 
14 8 13 34 6 9 
15 7 8 35 4 7 
16 11 13 36 5 9 

17 6 11 37 6 12 
18 6 13 38 7 

 
 

9 
 
 

19 8 15 
20 10 13 
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ภาคผนวก ฉ  
ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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รูปภาพประกอบการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคัญในท้องถ่ิน 
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รูปภาพประกอบการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บุคคลส าคัญในท้องถ่ิน 
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ปร ะ ว ัต ิผ ู้เข ียน  

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกุล ณิชาภทัร สุวรรณศรี 
วัน เดือน ปี เกิด 6 สิงหาคม 2532 
สถานท่ีเกิด น่าน 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2550    

จาก โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน  
พ.ศ.2555    
การศึกษาบณัฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา  
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2561  
การศึกษามหาบณัฑิต  
สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา  
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ 95 หมู่ 8 ต.ทพัทนั อ.ทพัทนั จ.อุทยัธานี   
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