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ABSTRACT 
The objectives of this research were to: 1) compare the learning achievements in 

the learning area of occupations and technology of grade 9 students using a project–based 
learning approach with an established comparison criterion of 70 percent of the full 
scores, and 2) study the creative thinking ability of grade 9 students after being taught 
using the project–based learning approach. This research was a quasi-experimental 
research. The sample used in this research consisted of 30 grade 9 students studying 
the learning area of occupations and technology in the second semester of the 
academic year 2018, Angthong College of Dramatic Arts, Angthong. The sample was 
selected using multi-stage random sampling. The instruments used in this research 
were 1) 8 lesson plans for the occupations and technology course, 2) a learning 
achievements test with a reliability of 0.85, 3) a project evaluation form for 
measuring creativity of 4 assessed measurements including: (1) fluency, (2) flexibility, 
(3) originality, and (4) elaboration. The statistics used in the data analysis were
percentage, mean, standard deviation and t-test for one sample.

 The research findings were as follows: 
1. The learning achievements of the grade 9 students, in the learning area of

occupations and technology after being exposed to the project-based learning 
approach, were higher than the established criterion of 70 percent of the full scores 
at the statistical significance level of 0.05 

2. The creative thinking ability of the grade 9 students, in the learning area
of occupations and technology after being exposed to the project-based learning 
approach, was at a very good level.  

Keywords: Project-Based Learning Approach, Learning Achievements, Creative Thinking 
 Ability, Learning Area of Occupations and Technology 
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 บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
          ในสถานการณ์โลกยุคศตวรรษท่ี 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลาทั้งด้าน
เทคโนโลยี  การสื่อสาร การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีผลท าให้แนวคิด ค่านิยม ตลอดจนวิถีการด ารงชีวิต
ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รูปแบบการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยน 
แปลงเพ่ือให้ทันกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม ต้องเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เน้นการสร้างนวัตกรรมหรือผลผลิตตามความสนใจ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนใน
การสร้างความรู้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559) โดยอยู่ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 22 ที่ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด และมาตรา 24 ที่ระบุว่ากระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ นุชนาถ สุนทรพันธ์ 
(2556) ที่กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาว่า “ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เพราะฉะนั้น การจัดการศึกษาจึงไม่ได้เป็นเพียงการสอน
เนื้อหาตามต าราเท่านั้น แต่ต้องเป็นกระบวนการที่ปลูกฝังความใฝ่รู้ให้เกิดแก่ผู้เรียนตลอดชีวิต ทั้งใน
เรื่องวิชาการและทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ นั่นก็คือ ทักษะด้าน
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Creativity and Innovation ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ 8C 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ที่ก าหนดให้เป็นคุณลักษณะส าคัญของทักษะพ้ืนฐานของ
เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 
          การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning Approach) หรือ
บางครั้งเรียกว่า PBL จึงเป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับความสนใจ เพราะเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติตามความสนใจของนักเรียนเอง เพ่ือค้นพบสิ่งใหม่หรือความรู้ใหม่ ด้วย
ตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ John Dewey เรื่อง 
“learning by doing” ซึ่งได้กล่าวว่า “Education is a process of living and not a preparation 
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for future living.” (Dewey John, 1897, p. 79 cited in Douladeli Efstratia, 2014) ซึ่งเป็น
การเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะต่าง ๆ และสอดคล้องกับหลักพัฒนาการคิดของ Bloom’s Taxonomy Revised (2001) 
(Anderson, L W & Krathwohl D R, 2001) ที่ว่า จุดประสงค์ที่ส าคัญของการเรียนการสอน คือ 
เพ่ือให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ พฤติกรรมเหล่านี้จ าแนกและจัดล าดับ
ออกเป็นหมวดหมู่และระดับตามความยากง่าย โดยสามารถแบ่งเป็น 6 ขั้น คือ จ า (Remember) 
เข้าใจ (understand) ประยุกต์ใช้ (Apply) วิเคราะห์ (Analyze) ประเมินค่า (Evaluate) และ
สร้างสรรค์ (Create) และยังเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
เรียนรู้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) เท่านั้น 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยจะพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นวิธีการสอนที่
สามารถช่วยให้ผู้เรียน ได้รู้จักการคิดซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
และลงมือปฏิบัติตามความสนใจ โดยเฉพาะโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ทฤษฎี
หรือหลักการมาสร้างหรือประดิษฐ์สื่อการสอน ของเล่น เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ หรืออาจจะเป็นการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 
2551) นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ยังสามารถช่วยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจะสนับสนุนให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้  และปรับปรุงความรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์ โครงงานเป็น
การเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในหัวข้อที่ก า ลังเรียน 
การศึกษาค้นคว้านี้ อาจท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้ นักเรียนจะสามารถบูรณาการความรู้และ
ทักษะในการแก้ปัญหา สรุปข้อค้นพบ และสร้างความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ (ปรียา บุญญสิริ, 2553; พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และคนอ่ืน ๆ, 2553;  
วัฒนา มัคคสมัน, 2554; ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552; Bender, 2012; Moursund, 2009)     
          จากผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง               
ในปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 18.97 (เทียบเท่า
กับร้อยละ 63.33) ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 ทั้งนี้ เพราะ
นักเรียนขาดการฝึกในเรื่อง การสร้างและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง ขาดทักษะการคิด การท างาน
อย่างเป็นระบบ และการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพราะครูยังยึดติดกับวิธีการสอน
แบบเดิม ๆ ที่ไม่ได้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือศูนย์กลางการเรียนรู้ที่แท้จริง ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน ได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
จึงได้หาแนวทางเ พ่ือปรับปรุง  แก้ ไขปัญหาดังกล่าวโดยผู้ วิจัยมีความเชื่อที่สอดคล้องกับ                                            
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วิจารณ์ พาณิช (2555, หน้า 71-75) ที่ว่า หากต้องการให้การเรียนรู้มีพลังและฝังในตัวผู้เรียนได้ ต้อง
เป็นการเรียนรู้ ที่เรียนโดยการลงมือท าเป็นโครงการ (Project) ร่วมมือกันท าเป็นทีม และท ากับ
ปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตจริง การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะผ่านภาระงาน ซึ่งจะกระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียนและ
เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยใช้ค าถามส าคัญเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ 
โครงการต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ
จริงในลักษณะการส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น รวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์ ทดสอบเพ่ือ
แก้ปัญหา ผู้ เรียนจะน าความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการแก้ปัญหา ค้นหาค าตอบ เป็น
กระบวนการค้นพบที่น าไปสู่การเรียนรู้  
          จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดว่า ครูควรต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทการ
สอนจากเดิมท่ีเน้นให้ครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มาเป็นการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะจะ
ช่วยให้นักเรียนค้นพบความรู้ต่าง ๆ ได้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
สอดคล้องกับ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2557) ที่กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน (Project 
Approach) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง เป็นการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง และยังเป็นการฝึกให้
นักเรียนรู้จักท าโครงงานแบบต่าง ๆ ได้ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานซึ่งเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างแท้จริง และ (ทิศนา แขมมณี, 2551,หน้า      
96-98) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน จะเน้นการเรียนรู้ที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ช่วยสร้างความ
รับผิดชอบ ความเพียรพยายาม ความอดทน และระเบียบวินัยในตนเอง ที่จะด าเนินการตามแผนงาน
ที่วางไว้ อันเป็นกระบวนการที่เน้น การคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และฝึกให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิธี
การศึกษาค้นคว้า แก้ปัญหา รวมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ส่วนครูจะเป็นเพียงผู้ให้
ค าปรึกษาคอยช่วยเหลือเท่านั้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน     
เป็นฐาน มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเป้าหมายของการศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยท าการวิจัย 
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน เพ่ือน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1.2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เทียบกับเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
          1.2.2 เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
หลังได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  
 
1.3  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  
 
                  ตัวแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม 
 
                      
 
 
 
 
                                  
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4  สมมติฐานของการวิจัย   
          1.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
          1.4.2 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับ
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป  

 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
          ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
          1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ 
ในเขตภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัย
นาฏศิลปอ่างทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 150 คน 

วิธีการจัดการเรียนรู้ 
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
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                    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยวิธีการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน     
30 คน โดยมีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้ 
        1. สุ่มจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง โดยการสุ่มแบบแบ่งตามเขตพ้ืนที่ตาม
ภูมิภาคได้มา 1 เขตภูมิภาค คือ วิทยาลัยนาฏศิลป์ในเขตภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 150 คน  
       2. สุ่มจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ในเขตภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้มา 1 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง จ านวน 2 ห้องเรียน 
       3. สุ่มกลุ่มตัวอย่างมา 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน เพ่ือจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน 
            1.5.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

         1.5.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
                            วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน                            
                    1.5.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
                             1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                             2) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  
            1.5.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
                    เนื้อหาที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มี
จิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  ประกอบด้วย 
เนื้อหาการเรียนรู้ตามหลักสูตร จ านวน 3 เนื้อหา ได้แก่ 
                     1. เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย                          
                    2. เรื่อง อาหารประเภทส ารับ  
                    3. เรื่อง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ                          
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                          เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึง
น าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่อง โครงงานและความคิดสร้างสรรค์ มาจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
1 และ 2 เพื่อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้เรียน ก่อนท าการทดลองตามเนื้อหาที่ก าหนดในหลักสูตร  
โดยน าจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ รวมจ านวน 8 แผน ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 22 ชั่วโมง 
          1.5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
        ระยะเวลาในการน าแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ทดลองท าการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่    
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
 
1.6  ค าจ ากัดความ 
           1.6.1 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
การท ากิจกรรมโครงงานตามความสนใจ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีครูเป็นผู้คอยกระตุ้นท าให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ในการ
แสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา ด้วยการลงมือปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนด้วย
ตนเอง เพื่อสร้างชิ้นงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภทส ารับ 
การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

        1. ขั้นการเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา   
        2. ขั้นวางแผน  
        3. ขั้นปฏิบัติการ  
        4. ขั้นสรุปและการเขียนรายงาน 
        5. ขั้นน าเสนอผลงาน  
 โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการเรียนรู้ ดังนี้ 

          1. ขั้นการเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา หมายถึง ขั้นตอนที่ท าให้ผู้เรียน
เลือกหาหัวข้อในการศึกษาหรือท าโครงงานตามความสนใจ โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความรู้พ้ืนฐาน และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ และคอยช่วยเหลือให้ผู้เรียน สามารถเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหา
ที่จะศึกษาตามความสนใจได้ด้วยตนเอง ภายในเวลาที่ก าหนด โดยการให้นักเรียนร่วมท ากิจกรรมและ
ท าแบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดคล่องแคล่ว  
                 2. ขั้นวางแผน หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน โดยการใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การระดมความคิด การค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม การบันทึกข้อมูล การอภิปราย
กลุ่ม ฯลฯ เพ่ือน าข้อมูลที่หลากหลายมาเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมโครงงาน ภายในเวลาที่
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ก าหนดโดยการให้นักเรียนร่วมท ากิจกรรมและท าแบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
ด้านความคิดยืดหยุ่น  
                 3. ขั้นการลงมือปฏิบัติ หมายถึง ขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรม
โครงงาน ตามแผนการที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด ภายในเวลาที่ก าหนด โดยการให้นักเรียนร่วมท ากิจกรรมและท าแบบฝึกทักษะความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่ม  
                 4. ขั้นสรุปและการเขียนรายงาน หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงงาน เพ่ือให้ผู้ อ่ืนได้ทราบแนวคิด วิธีด าเนินงาน ผลที่ได้รับ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน ภายในเวลาที่ก าหนด โดยการให้นักเรียนร่วมท ากิจกรรมและ
ท าแบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดละเอียดลออ 

       5. ขั้นการน าเสนอผลงาน หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ เพ่ือให้
เพ่ือนร่วมชั้นได้ชมผลงาน และเรียนรู้กิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติในการท าโครงงาน โดยเน้นการประเมิน
จากสภาพจริง จากการน าเสนอผลงานชิ้นงานสร้างสรรค์ภายในเวลาที่ก าหนด โดยการให้นักเรียน
น าเสนอผลงานชิ้นงานสร้างสรรค์ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือวัดความคิด
สร้างสรรค์ ทั้ง 4 ด้าน คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ  

  1.6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หมายถึง คะแนนที่ได้
จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภทส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ) เป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยน ามาเทียบกับ
เกณฑ ์ร้อยละ 70 
        1.6.3 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากแบบประเมินโครงงาน
เพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ ในการประเมินชิ้นงานจากการท าโครงงาน จ านวน 3 เนื้อหา ประกอบ 
ด้วย โครงงานการดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟชั่น โครงงานอาหารส ารับ 4 ภาค และโครงงานบรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 18 โครงงาน โดยน าคะแนนจากแบบประเมินโครงงานเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ แต่
ละด้านมารวมกัน น ามาเทียบกับเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของกิลฟอร์ด โดยมีการวัดประเมิน 4 ด้าน มีรายละเอียด ดังนี้   
    1. ความคิดคล่องแคล่ว (fluency) หมายถึง ความสามารถในการสร้างชิ้นงาน โดย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภท
ส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ตามขั้นตอนที่
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ก าหนด รวดเร็ว/หลากหลาย และทันเวลาที่ก าหนด ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน แบบรูบริค 
(Scoring Rubric) 
  2. ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) หมายถึง ความสามารถในการคิดออกแบบสร้าง
ชิ้นงาน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
อาหารประเภทส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ได้หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง โดยพิจารณาความยืดหยุ่น ในเรื่อง รูปแบบของชิ้นงาน วัสดุที่น ามาใช้ แนว
ทางการปฏิบัติ และประโยชน์ใช้สอย ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน แบบรูบริค (Scoring 
Rubric) 
    3. ความคิดริเริ่ม (originality) หมายถึง ความสามารถในการคิดออกแบบสร้าง
ชิ้นงาน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
อาหารประเภทส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  ที่มีความแปลกใหม่ไปจาก
บุคคลอื่น และไม่ซ้ าแบบใคร ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน แบบรูบริค (Scoring Rubric)      
         4. ความคิดละเอียดลออ (elaboration) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ
หรือตกแต่ง เพ่ิมเติมใส่รายละเอียดในการสร้างชิ้นงาน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน    
เป็นฐาน เกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภทส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ ให้มีความเรียบร้อย ประณีตสวยงาม และสามารถใช้งานได้จริง ให้คะแนนโดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนน แบบรูบริค (Scoring Rubric) 
          1.6.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถ
น าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

 
1.7  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
          1.7.1 เป็นแนวทางในการพัฒนา วิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 
  1.7.2 เป็นแนวทางหนึ่งส าหรับผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน
และทักษะในการคิดสร้างสรรค์  
  1.7.3 นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น  
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 1.7.4 เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ที่ถาวร ในการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง เกิดทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 



 บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอ
ตามหัวข้อ ดังนี ้
  2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
           2.1.1  วิสัยทัศน์ 
            2.1.2  หลักการ 

  2.1.3  จุดหมาย 
        2.1.4  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
        2.1.5  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         2.1.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         2.1.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

                 2.1.8  หลักสูตรสถานศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง พทุธศักราช 2555 
 2.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
               2.2.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการกระท าของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) 
               2.2.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) 
           2.2.3  ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง constructivism  
              2.2.4  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative 
Learning) 
 2.3  วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
                2.3.1  ความหมายของการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 
                2.3.2  หลักการของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
                2.3.3  ประเภทของโครงงาน  
                2.3.4  ข้ันตอนวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
                2.3.5  ประโยชน์ของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

 2.4  ความคิดสร้างสรรค์ 
              2.4.1  ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
               2.4.2  ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
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          2.4.3  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
          2.4.4  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
          2.4.5  ลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 
          2.4.6  แนวทางการส่งเสริมและพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
          2.4.7  การจัดการเรียนการสอนเพือ่สง่เสรมิความคิดสร้างสรรค์           
          2.4.8  การวัดความคิดสร้างสรรค์ 
 2.5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
          2.5.1  ความหมาย ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
          2.5.2  องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
          2.5.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
          2.5.4  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          2.6.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
          2.6.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
 
2.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  
          2.1.1  วิสัยทัศน์ 
                     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
          2.1.2  หลักการ 

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการทีส่ าคัญ ดังนี้ 
                    1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทักษะเจตคติ และคุณธรรม บน
พื้นฐานของความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล 

          2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
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          3. เป็นหลักสูตรการศึกษา ที่สนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 

           4. เป็นหลักสูตรการศึกษา ที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้  เวลา และ
การจัดการเรียนรู้ 

        5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
         6. เป็นหลักสูตรการศึกษา ส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

      2.1.3  จุดหมาย 

                    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา       
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพือ่ให้เกิดกับผู้เรียน 
เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

        1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

        2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปญัหา การใช้เทคโนโลยีและ
มีทักษะชีวิต  

        3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 
        4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข     
          2.1.4  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

      ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดังนี ้

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับหรอืไม่รบัข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตผุล
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และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

        3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค   
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานและการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา และความ    
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

         5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและการใช้
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม       
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมี
คุณธรรม  
          2.1.5  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่ งพัฒนาผู้ เรียนให้มี คุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ดังนี ้

        1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      2. ซื่อสัตย์สุจริต 
      3. มีวินัย 
      4. ใฝุเรียนรู้ 
      5. อยู่อย่างพอเพียง 
      6. มุ่งมั่นในการท างาน 
      7. รักความเป็นไทย 
      8. มีจิตสาธารณะ 
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        นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้
สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง     
         2.1.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและ       
พหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไว้ 8 กลุ่ม ดังนี้  

      1. ภาษาไทย 
      2. คณิตศาสตร์ 
      3. วิทยาศาสตร์  
      4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
      6. ศิลปะ 
      7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
      8. ภาษาต่างประเทศ 

      ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเปูาหมายส าคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้  ระบุสิ่งที่ผู้ เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้  ยัง
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้  จะสะท้อนให้
ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่า สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
         2.1.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่าง
มีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการ
ท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข  
โดยจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างาน เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 4 สาระการเรียนรู้ และแต่ละสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดไว้   
มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงรายละเอียด สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  

สาระการเรยีนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
สาระที ่1  
การด ารงชีวิตและครอบครัว  
เป็นสาระเกี่ยวกับการท างาน
ในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือ
ตนเองครอบครัว และสังคมได้
ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง 
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการ
ปฏิบัติจริง จนเกิดความมั่นใจ
และภูมิใจในผลส าเร็จของงาน 
เพื่อให้ค้นพบความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจ  

มาตรฐาน ง 1.1  
เข้าใจการท างาน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการ 
ท า ง าน  ทั กษะกา รจั ด กา ร 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการท างานร่วมกัน และ
ทักษะการแสวงหาความรู้      
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้
พ ลั ง ง า น  ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิต
และครอบครัว  

 
 3/1 อ ภิปราย ข้ันตอนการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 3/2 ใช้ทักษะในการท างาน
ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 

 3/3 อภิปรายการท างานโดย
ใช้ทักษะการจัดการเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

สาระที่ 2 
การออกแบบและเทคโนโลยี  
เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนา
ความสามารถของมนุษย์อย่าง
สร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้
กับกระบวนการเทคโนโลยี 
สร้างสิ่งของ เครื่องใช้ วิธีการ
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ  
ด ารงชีวิต 

มาตรฐาน ง 2.1  
เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการ 
เทคโนโลยี ออกแบบและสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อ
ชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมี
ส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยี
ที่ยั่งยืน 

 
3/1 อธิบายระดับของเทคโนโลยี 
3/2 สร้างสิ่ งของ เครื่องใช้
หรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยี อย่ างปลอดภัย 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การ
สร้างต้นแบบและแบบจ าลอง
สิ่งของ เครื่องใช้ หรือถ่ายทอด
ความคิดของวิธีการเป็นแบบ 
จ าลองความ คิด  และการ
รายงานผล  

สาระท่ี 3  
เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร  

มาตรฐาน ง 3.1  
เ ข้ า ใจ  เห็ น คุ ณค่ า  และ ใ ช้
กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   
  3/1 อธิบายหลกัการท าโครงงาน

ที่มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ)  
 

สาระการเรยีนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล 
การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
การแก้ปัญหา หรือการสร้าง
งาน คุณค่าและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ 
การสื่อสาร การแก้ปัญหาการ
ท างาน และอาชีพ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีคุณธรรม 

  3/2 เขียนโปรแกรมภาษาข้ัน
พื้นฐาน 
3/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
น า เ สนองานในรูปแบบที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน 
3/4 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง
ช้ินงานจากจินตนาการ หรือ
งานที่ ท าในชีวิตประจ าวัน 
ตามหลักการท าโครงงาน
อย่างมีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบ 

สาระที่ 4 การอาชีพ  
เป็นสาระเกี่ ยวกับทักษะที่
จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความ 
ส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต 
แล ะ เ ห็ น แ น วท า ง ใน ก า ร
ประกอบอาชีพ  

มาตรฐาน ง 4.1  
เ ข้ า ใ จ  มี ทั ก ษ ะ ที่ จ า เ ป็ น          
มีประสบการณ์ เห็นแนวทางใน
งานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และ  
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

  3/1 อภิปรายการหางานด้วย
วิธีที่หลากหลาย 

  3/2 วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่
อาชีพ 

  3/3 ประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความรู้  ความถนัด และ
ความสนใจของตนเอง 

           
 2.1.8 หลักสูตรสถานศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
                   โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
                      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                   มัธยมศึกษาปีที่ 1 
              ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
             ง 21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 0.5 หน่วยกิต             
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                   มัธยมศึกษาปีที่ 2 
             ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 0.5 หน่วยกิต                 

    ง 22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 0.5 หน่วยกิต                  

                   มัธยมศึกษาปีที่ 3  
             ง 23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
             ง 23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน 0.5 หน่วยกิต  
                   คุณภาพผู้เรียน เมื่อเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
       1. เข้าใจกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน    
มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการ
ท างานที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

      2. เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ สร้างสิ่งของ เครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี 
อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การสร้างช้ินงานหรือ
แบบจ าลองความคิดและการรายงานผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม 
และมีการจัดการเทคโนโลยี ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม 

      3. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสือ่สารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและ
วิธีแก้ปัญหา หรือการท าโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการค้นหาข้อมูล 
และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การแก้ปัญหา สร้างช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน 

      4. เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และเห็นความส าคัญของ
การประกอบอาชีพ วิธีการหางานท า คุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการมีงานท า วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่
อาชีพ มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพที่สนใจ และ
ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ง 23102              รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
                 จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

   

          อภิปรายข้ันตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกระบวนการท างาน โดยท า
ตามล าดับข้ันตอน การท างานเป็นทีม การจัดการ เพื่อให้ท างานส าเร็จตามเปูาหมายในงาน การซัก 
ตาก พับ เก็บ เสื้อผ้าที่ต้องการดูแลอย่างประณีต การเตรียมประกอบอาหารประเภทส ารับ การสร้าง
ช้ินงานหรือผลงานการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ให้เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
  ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบาย ระดับของเทคโนโลยี แบ่งตามระดับความรู้ที่ใช้เป็น 3 ระดับ 
คือ ระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง การสร้างสิ่งของ เครื่องใช้ หรือวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยี จะท าให้ผู้เรียนท างานอย่างเป็นระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย      
          ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของช้ินงาน ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง 
ด้านบน แสดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อน าไปสร้างช้ินงาน 
          ใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาค่านิยม กระบวนการ
ท างานกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด การใช้ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม และท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ง 1.1 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3 
ง 2.1 ม.3/1  ม.3/2   
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงโครงการสอนรายวิชา ง 23102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3  
                  

แผนการจัด 
การเรยีนรู้ท่ี 

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

1 
 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ   
 โครงงาน 

ง 1.1 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/3 

 - ความหมาย ความส าคัญของโครงงาน  
 - ประเภทของโครงงาน 
 - ข้ันตอนการท าโครงงาน 
 - หลักการเขียนโครงงาน                                  

2 
 

2  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ  
 ความคิดสร้างสรรค์  

ง 1.1 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/3 

 - ความหมาย ความส าคัญ ของความคิด 
   สร้างสรรค์     
 - องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
 - ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์    

2 

3 
 
 

 เสื้อผ้าและเครื่อง 
 แต่งกาย 
 
 

ง 1.1 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/3 

 - ความหมาย ความส าคัญ ประเภท 
   ของเสือ้ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 - หลักการดูแล ซอ่มแซม ดัดแปลง 
   เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  
 - วิธีการดูแลเสือ้ผ้าประเภทต่าง ๆ 
 - การเลือกเสื้อผ้าและเครือ่งแต่งกายใน 
   โอกาสต่าง ๆ  

2 

4  โครงงานการดัดแปลง  
 เสื้อผ้าท้าแฟช่ัน 

ง 1.1 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/3 

 โครงงานการดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ัน                                            4 

5  อาหารประเภทส ารับ ง 1.1 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/3 

 

 - ความหมายและความส าคัญ 
 - ประเภทของอาหารส ารบั 
 - หลักการเตรียมและประกอบอาหาร 
   ประเภทส ารับ 
 - การจัดและตกแต่งอาหารประเภทส ารับ 

2 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

ล าดับท่ี 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

6  โครงงานอาหารส ารบั  
 4 ภาค 

ง 1.1 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/3 

 

 โครงงานอาหารส ารบั 4 ภาค 
 - อาหารส ารบัภาคกลาง 
 - อาหารส ารับภาคเหนือ 
 - อาหารส ารับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - อาหารส ารับภาคใต้ 

4 

7  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์   
 จากวัสดุธรรมชาติ  

ง 1.1 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/3 

 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑจ์าก 
 วัสดุธรรมชาติ         
 - ความหมายของบรรจุภัณฑ ์
 - ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ ์
 - หน้าที่ของบรรจุภัณฑ ์
 - ประเภทบรรจุภัณฑจ์ากวัสดุธรรมชาต ิ
 - การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 
 - การออกแบบบรรจุภัณฑ์   

2 

8  โครงงานบรรจุภัณฑ ์
 สร้างสรรค์ 

ง 1.1 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/3 

 โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 
 

4 

รวม 22 
 
หมายเหต ุ แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
  แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 8 แผน ใช้เวลาสอนรวมตามที่ระบุในแผน   

   จ านวน 22 ช่ัวโมง แต่ในการปฏิบัติจริง เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมโครงงานมีความสมบรูณ์ 
 มากยิ่งข้ึน จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมนอกจากเวลาเรียนปกติในข้ันตอนการปฏิบัต ิ
 จริงของแตล่ะโครงงานตามความเหมาะสม  

             สรุปไดวา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรูเท่าทันการ
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เปลี่ยนแปลง สามารถน าความรูเกี่ยวกับ การด ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ใน
การท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ รักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง 
และมีความสุข ประกอบด้วย สาระการเรียนรู 4 สาระการเรียนรู้ แต่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือก
เนื้อหาในหน่วยเรียนรู้ที่ 1-3 ประกอบด้วย เนื้อหาเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภท
ส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในสาระการเรียนรู้ที่ 1 การด ารงชีวิตและ
ครอบครัว ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
กระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และ
ทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว มาใช้เป็นขอบเขตในการวิจัย 
               
2.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
          2.2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) 

         ประทุม อังกูรโรหิต (2543) ได้กล่าวถึง แนวคิดของนักปรัชญาพวกประสบการณ์นิยม 
(Experimentalism) ซึ่งมีจอห์น ดิวอี้ เป็นผู้น า นักปราชญ์ผู้นี้มีความเช่ือว่า ความอยู่รอดของ     
สรรพสัตว์ (ซึ่งหมายถึง มนุษย ์ด้วยน้ัน) ย่อมขึ้นอยู่กับการปรับตัวของสิ่งนั้น ๆ ความเช่ือนี้ ได้มาจาก 
ชาร์ลส์ ดาวิน (Charles Darwin) เจ้าของทฤษฏีวิวัฒนาการ ซึ่งให้หลักไว้ว่าผู้ที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่
รอด (The Survival of the Fittest) ส่วนผู้ที่ไม่เหมาะสม ย่อมจะล้มหายตายจากไป จากความเป็น
จริงข้อนี้ จอห์น ดิวอี้ จึงได้ยึดเอาเรื่อง “การปรับตัว” ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเป็นสรณะส าคัญ 
หรือเป็นแก่นแห่งการศึกษา จากแนวคิดเรื่องการปรับตัวนี้เอง จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) จึงเห็นว่า
มนุษย์ย่อมมีปัญหาอยู่ตลอด ปัญหาน้ันก็คือ การเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่
เป็นอยู่ทุกขณะนั่นเอง เมื่อมนุษย์ต้องพบปัญหาอยู่ตลอด การฝึกมนุษย์ให้แก้ปัญหาได้ จึงเป็น
สิ่งจ าเป็น เพราะจะช่วยให้ขจัดปัญหาที่มาขัดขวางการด าเนินชีวิตได้ และชีวิตน้ันก็จะอยู่รอดตลอดไป     
                  “ประสบการณ์” ตามความคิดของจอห์น ดิวอี้  แบ่ ง เป็น 2 ประเภท คือ 
ประสบการณ์ปฐมภูมิ (Primary experience) และประสบการณ์ทุติยภูมิ (Secondary experience) 
ประสบการณ์ปฐมภูมิ คือ ประสบการณ์ที่ยังไม่เป็นความรู้ หรือยังไม่ได้มีการคิดไตร่ตรอง เป็นเพียง
กระบวนการของการกระท า และการประสบความเปลี่ยนแปลงระหว่างอินทรีย์และสภาพแวดล้อม 
ส่วนประสบการณ์ทุติยภูมิ เป็นประสบการณ์ประเภทที่เป็นความรู้ คือ ได้ผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรอง
มาแล้ว ประสบการณ์ปฐมภูมิ จะเป็นเนื้อหาของประสบการณ์ทุติยภูมิ เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับคิด
ไตร่ตรอง ตัวอย่าง เช่น เด็กเล่นซน ไปเหยียบถ่านไฟร้อน ๆ ผลปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ คือ เท้าถูกไฟลวก เป็นประสบการณ์ปฐมภูมิ เมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้จากผลของการเหยียบ



22 
 

ถ่านไฟร้อน ท าให้เกิดความเจ็บปวดและไม่อยากเล่นบริเวณที่มีถ่านไฟร้อนอีก หรือระแวงที่จะเล่นไฟ 
เป็นประสบการณ์ทุติยภูมิ ประสบการณ์ที่เกิดจากการคิดไตร่ตรอง (Reflective thought) เรียกอีก
อย่างว่าประสบการณ์การรู้ (Cognitive experience)  

         จอห์น ดิวอี้ มีความเห็นว่าการศึกษาที่ถูกต้อง ไม่ได้ข้ึนอยู่กับการศึกษาแบบเก่าหรือ
แบบจารีต (Traditional) หรือแบบอนุรักษ์ (Conservative) กับการศึกษาแบบใหม่หรือแบบก้าวหน้า 
(Progressive) เพียงระบบใดระบบหนึ่ง ปรัชญาของดิวอี้ เป็นปรัชญาที่สะท้อนออกมาเด่นชัดในเรื่อง
การศึกษาที่ยกย่องประสบการณ์ทั้งปวงที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้สถานการณ์
ที่เป็นจริง เพราะการศึกษาตามความคิดของ จอห์น ดิวอี้ คือ ความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา และคุณธรรม ดังนั้น กระบวนการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ที่ต่อเนื่องกับประสบการณ์
เก่าไปเรื่อย ต้องส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์ใหม่ เพื่อเป็นวิถีน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในปัจจุบันและ
อนาคตได ้
                   การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่ม
ปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง จากการเผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้จากการกระท า ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ฝึก
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง และฝึกทักษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง
ทางทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวประชาธิปไตย กระบวนการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เป็นกิจกรรมการ
เรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น โดยการน า
วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ บางครั้งก็เรียนวิธีสอนน้ีว่า การสอนแบบวิทยาศาสตร์  
                   ปัจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ในแบบ 
Learning by doing ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ แนวคิดนี้ จะจัดการสอนแบบโครงการ 
(Project-based learning) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนจากการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนจาก
ประสบการณ์ตรง ผู้เรียนได้ทดลองท าปฏิบัติ เสาะหาข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล พิจารณาหาข้อสรุป 
ค้นคว้าหาวิธีการ กระบวนการด้วยตนเอง หรือร่วมกันเป็นกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาหา
ความรู้ตามหลักประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนได้รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น ให้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้
จากแหล่งต่าง ๆ มิใช่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ท าให้ผู้เรียนเกิดนิสัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองได้ด้วยความมั่นใจ ผลการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีประสบการณ์ของจอห์น ดิวอี้ ดังนี้  
                   1. ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน โดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย และสื่อที่เร้าความสนใจ  
                   2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัด และศักยภาพด้วยการศึกษา
ค้นคว้า ฝึกปฏิบัต ิฝึกทักษะ จนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดความเช่ือมั่นเป็นแรงจูงใจเกิดการ 
ใฝุรู้ใฝุเรียน  
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                   3. กิจกรรมกลุ่ม ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ เกิดกระบวนการท างาน 
เช่น มีการวางแผนการท างาน มีความรับผิดชอบ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีวินัยในตนเอง มี
พฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตย เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ผู้เรียนที่เรียนรู้
ช้าจะเรียนรู้อย่างมีความสุข มีชีวิตชีวา ได้รับก าลังใจและได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ท าให้เกิด
ความมั่นใจ ผู้เรียนที่เรียนดีจะได้แสดงความสามารถของตนเอง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแบ่งปันสิ่ง
ที่ดีให้แก่กัน  

         4. ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด จากการได้ร่วมกิจกรรมและการค้นหาค าตอบจาก
ประเด็นค าถามของผู้สอนและเพื่อน ๆ สามารถค้นหาค าตอบและวิธีการได้ด้วยตนเอง สามารถ
แสดงออกได้ชัดเจนมีเหตุผล  
                   5. ทุกข้ันตอนการจัดกิจกรรม จะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้
ซึมซับสิ่งที่ดีงามไว้ในตนเองอยู่ตลอดเวลา  
                  6. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยให้แต่
ละคนเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตน ไม่น าผลงานของผู้เรียนมาเปรียบเทียบกัน มุ่งให้ผู้เรียนแข่งขัน
กับตนเองและไม่เล็งผลเลิศจนเกินไป  
                  7. ผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข เกิดการพัฒนารอบด้าน มี
อิสระที่จะเลือกวิธีการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับตนเอง และน าความรู้ที่ ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
                   สรุป สาระส าคัญตามแนวคิดของจอห์น ดิวอี้  ยึดเอาเรื่อง “การปรับตัว” ให้
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเป็นแก่นแห่งการศึกษา ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการกระท าในสถานการณ์จริง 
การศึกษาตามทัศนะของจอห์น ดิวอี้ คือ ความเจริญ งอกงาม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา การเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติจรงิ ที่เรียกว่า learning by doing เป็นการจัดกิจกรรม
ในลักษณะกลุ่มปฏิบัติการ ที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริงและการ
แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการ
เป็นฐาน (Project-based learning) ที่ผู้วิจัยเลือก 
           2.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) 
                   Bloom’s Taxonomy Revised (2001) (Anderson, L.W. & Krathwohl D. R., 
2001) เกิดจากการปรับปรุงแนวคิดการแบ่งประเภทการเรียนรู้แบบดั้งเดิมโดยนักการศึกษา 2 ท่าน
ได้แก่ Anderson และ Krathwohl ซึ่งได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้พิจารณาเป็น 2 มิติ คือ พิจารณา
ลักษณะของความรู้ และพิจารณาการเรียนรู้ทางปัญญา 6 ข้ัน สิ่งที่แตกต่างระหว่างแนวคิดของ 
Bloom (1956) กับแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001) คือ 
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                   1. การเพิ่มมิติด้านลักษณะความรู้ เพื่อช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้มี
ความชัดเจนย่ิงข้ึน  
                   2. การปรบัรปูแบบค าที่ใช้จาก ค านาม เป็น ค ากิริยา 
                   3. ข้ันที่ 1 เปลี่ยนจากค าว่า “ความรู้” เป็น “การจ า” ข้ันที่ 5 เปลี่ยนจาก “สังเคราะห์” 
เป็น “ประเมิน” และ ข้ันที่ 6 เปลี่ยนจาก “ประเมิน” เป็น “สร้างสรรค์” สามารถเปรียบเทียบให้เห็น
ความแตกต่าง มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 เปรียบเทียบกระบวนการและค าศัพท์ที่ใช้ในกระบวนการ พุทธิปัญญา ของ Bloom   
                (1956) แบบดั้งเดิมและแบบปรับปรุงใหม่ ของ Anderson and Krathwohl (2001) 
 

กระบวนการและค าศัพท์เดิม กระบวนการและค าศัพท์ใหม่ 
1. ความรู้ (Knowledge)  1. จ า (Remember)  
2. ความเข้าใจ (Comprehension)  2. เข้าใจ (Understand)  
3. การน าไปใช้ (Application)  3. ประยุกต์ใช้ (Apply)  
4. การวิเคราะห ์(Analysis)  4. วิเคราะห ์(Analyze)  
5. การสังเคราะห์ (Synthesis)  5. ประเมินค่า (Evaluate)  
6. การประเมินค่า (Evaluation)  6. สร้างสรรค์ (Create)  

 
 การพิจารณาลกัษณะของความรู้ (Knowledge Dimension) Anderson และ Krathwohl 

(2001) ได้แบ่งออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ 
            1. ความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริง (Factual knowledge) หมายถึง ความรู้ในสิง่ทีเ่ป็นจริงอยู่ 
เช่น ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ และความรู้ในสิง่เฉพาะต่าง ๆ 
            2. ความรู้ในเชิงมโนทัศน์ (Conceptual knowledge) หมายถึง ความรู้ที่มีความซับซ้อน 
มีการจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มของความรู้ และโครงสร้างของความรู้ 
            3. ความรู้ในเชิงวิธีการ (Procedural knowledge) หมายถึง ความรู้ว่าสิ่งนั้น ๆ  ท าได้อย่างไร 
ซึ่งรวมถงึความรู้ทีเ่ป็นทกัษะ เทคนิค และวิธีการ 
            4. ความรู้เชิงอภิปริชาญ (Metacognitive knowledge) หมายถึง ความรูเ้กี่ยวกับเรือ่งทาง
ปัญญาของผูเ้รียนเอง คือ ความรู้ที่ผู้เรียนจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการแก้ปัญหาไป
จนถึงการประเมิน 
   สรุป ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาในเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ  Bloom’s Taxonomy 
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Revised (2001) ที่จัดความคิดสร้างสรรค์เป็นการเรียนรู้ในระดับข้ันสูงสุดของการเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางด้านพุทธิพิสัย ซึ่งสามารถท าให้เกิดข้ึนได้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน โดย
ผู้สอนต้องก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการท าโครงงาน มีการใช้ค าถามที่มีความยากง่ายตามล าดับ
ข้ันของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ ตามล าดับข้ัน
ตามทฤษฎีของ Bloom’s Taxonomy Revised (2001) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความคิดสร้างสรรค์ตามที่ก าหนด 
 
          2.2.3  ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Constructivism  

         ทิศนา แขมมณี (2560, หน้า 90-96)  แนวคิด Constructivism เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติของความรู้ของมนุษย์ มีความหมาย ทั้งในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีด้าน
จิตวิทยา เริ่มต้นจาก Jean Piaget ซึ่งเสนอว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการส่วนบุคคลมีความ
เป็นอัตนัย Vygotsky ได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลว่า เกิดจากการสื่อสารทางภาษากับ
บุคคลอื่น ส าหรับด้านสังคมวิทยา Emile Durkheim และคณะ เช่ือว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมมีผล
ต่อการเสริมสร้างความรู้ใหม่ 

          ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว Constructivism จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม 
(cognitive psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของ Ausubel และ Piaget ประเด็นส าคัญ
ประการแรกของทฤษฎีการเรียนรู้ตาม Constructivism คือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้
จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา
(cognitive apparatus) ของตน ประเด็นส าคัญประการที่สอง ของทฤษฎี คือ การเรียนรู้ตามแนว 
Constructivism คือ โครงสร้างทางปัญญาเป็นผลของความพยายามทางความคิด ผู้เรียนสร้างเสริม
ความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา
ของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรยีนปรบัเปลีย่นโครงสรา้งทางปัญญาได้โดยจัดสภาพการณ์ที่ท า
ให้เกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน 

                  ลักษณะการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนว Constructivism 
        1. การสอนตามแนว Constructivism เน้นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน และความส าคัญของความรูเ้ดิม 

        2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้
ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ออกไปสังเกตสิ่งที่ตนอยากรู้ มาร่วมกันอภิปราย สรุปผลการค้นพบแล้ว
น าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ที่หาได้ เพื่อตรวจความรู้ที่ได้มา และ
เพิ่มเติมเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ต่อไป 
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        3. การเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจนค้นพบ
ความรู้และรู้จักสิ่งที่ค้นพบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงว่า ลึก ๆ แล้วสิ่งนั้นคืออะไร มีความส าคัญมาก
น้อยเพียงไร และศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งลงไปจนถึงรู้แจ้ง 

                  บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู ้
        1. เปิดโอกาสใหผู้้เรียนสงัเกต ส ารวจเพื่อให้เห็นปญัญา 

        2. มีปฏิสัมพันธ์กบัผูเ้รียน เช่นแนะน า ถามให้คิด หรือสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 

        3. ช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นต่อ ๆ ไป ให้ท างานเป็นกลุ่ม 

        4. ประเมินความคิดรวบยอดของผูเ้รียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดต่าง ๆ 
การปฏิบัตกิารแกป้ัญหาและพฒันาใหเ้คารพความคิดและเหตุผลของผู้อื่น 

                 บทบาทของผู้เรียน 
        ในการเรียนตามทฤษฎี Constructivism ผู้เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ปฎิบัติและสร้าง

ความรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วยตัวของเขาเอง (ท าไปและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน) บทบาทที่คาดหวังจาก
ผู้เรียน คือ 

        1. มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ 

        2. เรียนรู้ได้เอง รูจ้ักแสวงหาความรูจ้ากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วยตนเอง 

        3. ตัดสินปัญหาต่าง ๆ อย่างมเีหตผุล 

        4. มีความรู้สึกและความคิดเป็นของตนเอง 

        5. วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นได ้

        6. ให้ความช่วยเหลือกันและกัน รู้จักรับผิดชอบงานที่ตนเองท าอยู่และที่ได้รับ
มอบหมาย 

        7. น าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้น้ัน 
        สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน 

Constructivism ของ ทิศนา แขมมณี (2560, หน้า 96-98) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการ
สร้างพลังความรู้ในตนเองด้วยตนเองของผูเ้รยีน ผู้เรียนที่มีโอกาสได้สร้างความคิดและน าความคิดของ
ตนเองไปสร้างช้ินงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะได้เห็นความคิดน้ันเป็นรูปธรรม การ
สร้างความรู้ในตนเองของผูเ้รยีน เกิดข้ึนเมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นจะ
เป็นความรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน มีความคงทน ไม่ลืมง่าย และและสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจ
ความคิดของตนเองได้ดี ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างข้ึนจะเป็นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไป
อย่างไม่สิ้นสุด 
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  การประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
        1. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการให้ผู้เรียนสร้างสาระการเรียนรู้และ

ผลงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
        2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่มบีรรยากาศที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือก

ตามความสนใจ 
        3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท าในสิ่งที่สนใจ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการคิดการ

ท าและการเรียนรู้ต่อไป 
        4. จัดสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ เช่น วัย ความ

ถนัด ความสามารถ และประสบการณ์ 
        5. สร้างบรรยากาศที่มีความเป็นมิตร 
        6. ครูต้องท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แกผู่้เรยีน 
        7. การประเมินผลการเรียนรู้ต้องประเมินทั้งผลงานและกระบวนการ 
        8. ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมิน เช่น การประเมินตนเอง การประเมินโดย

ครูและเพื่อน การสังเกต การประเมินโดยแฟูมสะสมงาน 
                  ครูผู้สอนจะต้องสร้างให้เกิดองค์ประกอบครบทั้ง 3 ประการ คือ  

        1. ให้ผู้เรียนได้ลงมือประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง (ได้สร้างงาน) ตามความสนใจ 
ตามความชอบ หรือความถนัดของแต่ละบุคคล  

       2. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดี  
       3. มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

            ส าหรับการน าทฤษฎี Constructivism มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนตามปกติ
นั้น ครูสามารถประยุกต์ใช้ได้ง่ายในวิชาที่มีการปฏิบัติหรือวิชาที่ต้องการฝึกทักษะ โดยแยกแยะได้ 3                                                                                                         
ลักษณะ คือ 

            1. ประยุกต์ใช้บางส่วน กล่าวคือ น าทฤษฎี Constructivism มาประยุกต์ใช้เป็น 
ครั้งคราว โดยเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา  

       2. ประยุกต์ใช้ในช่ัวโมงปฏิบัติเต็มเวลา กล่าวคือ น าทฤษฎี Constructivism มา
ประยุกต์ใช้ในช่ัวโมงปฏิบัติทั้งหมดของวิชานั้น โดยครูให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเช่ือมโยงความรู้ให้
สัมพันธ์กับทฤษฎีที่เรียน  

       3. ประยุกต์ใช้ทั้งวิชา กล่าวคือ น าทฤษฎี Constructivism มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนทั้งวิชา ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่ดีหากปฏิบัติได้จริง  เพราะการเปลี่ยนแปลงความคิดและ
ทัศนคติของผู้เรียนนั้นจะต้องอาศัยระยะเวลานานพอสมควรและจะต้องท าอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผล  
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                 สรุป การจะท าให้เกิดกระบวนเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructivism นั้นไม่ยากนัก 
เพราะเมื่อมีการเริ่มต้นแล้วการเรียนรู้จะเกิดข้ึนเองโดยอัตโนมัติและมีพลังเพียงพอที่จะขับตัวเองให้
ท างานส าเร็จตามเปูาหมาย (แต่ในระยะแรกนั้นจะต้องอาศัยเวลาในการเริ่มต้นพอสมควร) ครูเองจะ
ได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา ผู้เรียนมีความสุขและมุ่งมั่นที่จะท างานด้วยตนเองจน
ส าเร็จ และที่น่าประหลาดใจกคื็อผลงานที่ออกมาจะมีความหลากหลาย ท่านจะเห็นความคิดดี ๆ หรือ
สิ่งใหม่ ๆ ที่เจริญงอกงามข้ึน ดังนั้น การให้โอกาสในการเริ่มต้นน้ันเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด ครูผู้สอนเพียง
แค่เปิดความคิดและเปิดใจเพื่อให้โอกาสกับผู้เรียนได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวของเขาเอง  คอย
อ านวยความสะดวกและควบคุมกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกระบวนการดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นเท่านั้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  
 
          2.2.4  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) 

       ทิศนา แขมมณี (2560, หน้า 98-102) ได้ให้ความหมาย การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ 
การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-5 คน ช่วยกัน
เรียนรู้เพื่อไปสู่เปูาหมายของกลุ่ม นักการศึกษาคนส าคัญที่เผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบนี้  คือ 
สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson) เขา
กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป เรามักไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่วนใหญ่เรามักจะมุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน หรือระหว่าง
ผู้เรียนกับบทเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนจึงมักถูกละเลยหรือถูกมองข้ามไปทั้ง  ๆ ที่มี
ผลการวิจัยช้ีชัดเจนว่า ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพื่อนร่วมช้ัน มีผลต่อการ
เรียนรู้มาก  Johnson and Johnson. (1994, pp. 31-32) กล่าวไว้ว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมี 3 
ลักษณะ คือ 

       1. ลักษณะแข่งขันกัน ในการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียนให้ได้
ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้ได้คะแนนดี ได้รับการยกย่องหรือได้รับการตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ 

         2. ลักษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการ
เรียนรู้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่น 

         3. ลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตน และในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอื่นเรียนรู้ด้วย 

        องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
       Johnson and Johnson (1994, pp. 31-37) ได้สรุปว่า Cooperative Learning   

มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
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        1. ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก (Positive Interdependent) หมายถึง 
การพึ่งพากันในทางบวก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การพึ่งพากันเชิงผลลัพธ์ คือ การพึ่งพากันใน
ด้านการได้รับผลประโยชน์จากความส าเรจ็ของกลุ่มร่วมกนั ซึ่งความส าเร็จของกลุ่มอาจจะเป็นผลงาน
หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม ในการสร้างการพึ่งพากันในเชิงผลลัพธ์ได้ดีนั้น ต้องจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนท างาน โดยมีเปูาหมายร่วมกัน จึงจะเกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีการพึ่งพา         
ซึ่งกันและกัน สามารถร่วมมือกันท างานให้บรรลุผลส าเร็จได้ และการพึ่งพาในเชิงวิธีการ คือ การ
พึ่งพากันในด้านกระบวนการท างาน เพื่อให้งานกลุ่มสามารถบรรลุได้ตามเปูาหมาย ซึ่งต้องสร้าง
สภาพการณ์ให้ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มได้รับรู้ว่าตนเองมีความส าคัญต่อความส าเร็จของกลุ่มในการ
สร้างสภาพการพึ่งพากันในเชิงวิธีการ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

              1.1 การท าให้เกิดการพึ่งพาทรัพยากรหรือข้อมูล (Resource Interdependence) 
คือ แต่ละบุคคลจะมีข้อมูลความรู้เพียงบางส่วน ที่เป็นประโยชน์ต่องานของกลุ่ม ทุกคนต้องน าข้อมูล
มารวมกันจึงจะท าให้งานส าเร็จได้ ในลักษณะที่เป็นการให้งานหรืออุปกรณ์ที่ทุกคนต้องท าหรือใช้
ร่วมกัน 
  1.2 ท าให้เกิดการพึ่งพาเชิงบทบาทของสมาชิก (Role Interdependence) คือ 
การก าหนดบทบาทของการท างานให้แต่ละบุคคลในกลุ่ม และการท าให้เกิดการพึ่งพาเชิงภาระงาน 
(Task Interdependence) คือ แบ่งงานให้แต่ละบุคคลในกลุ่มมีทักษะที่เกี่ยวเนื่องกัน ถ้าสมาชิกคน
ใดคนหนึ่งท างานของตนไม่เสร็จ จะท าให้สมาชิกคนอื่นไม่สามารถท างานในส่วนที่ต่อเนื่องได้ 
  2. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกัน ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม (Face to Face            
Promotive Interdependence) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนช่วยเหลือกนั มีการติดต่อสัมพันธ์
กัน การอภิปรายแลกเปลีย่นความรู้ ความคิด การอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มได้เกิดการเรยีนรู ้การรับฟัง
เหตุผลของสมาชิกในกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ การรับฟัง
เหตุผลของสมาชิกภายในกลุ่ม จะก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน เป็นการเปิดโอกาส
ให้ ผู้เรียนได้รู้จักการท างานร่วมกันทางสังคม จากการช่วยเหลือสนับสนุนกัน การเรียนรู้เหตุผลของ
กันและกัน ท าให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการท างานของตนเอง จากการตอบสนองทางวาจาและ
ท่าทางของเพื่อนสมาชิก ช่วยให้รู้จักเพื่อนสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  
   3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual Accountability) หมายถึง 
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน โดยต้องท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนสมาชิก ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถและความรู้ที่แต่ละคนจะได้รับ มีการตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลหรือไม่ โดยประเมินผลงานของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งรวมกันเป็นผลงานของกลุ่มให้ข้อมูล
ย้อนกลับทั้งกลุ่มและรายบุคคลให้สมาชิกทุกคนรายงานหรือมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยทั่วถึง 
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ตรวจสรุปผลการเรียนเป็นรายบุคคลหลังจบบทเรียน เพื่อเป็นการประกันว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่ ม
รับผิดชอบทุกอย่างร่วมกับกลุ่ม ทั้งนี้สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีความมั่นใจ และพร้อมที่จะได้รับ
การทดสอบเป็นรายบุคคล 

       4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย 
(Interpersonal and Small Group Skills) หมายถึง การมีทักษะทางสังคม (Social Skill) เพื่อให้
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข คือ มีความเป็นผู้น า รู้จักตัดสินใจ สามารถสร้างความ
ไว้วางใจ รู้จักติดต่อสื่อสาร และสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการท างานร่วมกันที่จะช่วยให้การท างานกลุ่มประสบความส าเร็จ 

       5. กระบวนการท างานของกลุ่ม (Group Processing) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้
ของกลุ่ม โดยผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด มีความร่วมมือทั้งด้านความคิด การท างาน 
และความรับผิดชอบร่วมกัน จนสามารถบรรลุเปูาหมายได้ การที่จะช่วยให้การด าเนินงานของกลุ่ม
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมายนั้น กลุ่มจะต้องมีหัวหน้าที่ดี สมาชิกดี และ
กระบวนการท างานดี นั่นคือ มีการเข้าใจในเปูาหมายการท างานร่วมกัน 

       ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
        1. มีความพยายามที่จะบรรลเุปูาหมายมากขึ้น 
        2. มีความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนดีข้ึน 
        3. สุขภาพจิตดีข้ึน 
        ประเภทของกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมอื 
        1. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ 
        2. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือย่างไม่เป็นทางการ 
        3. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างถาวร 
       สรุป การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้ มีความสอดคล้องกับ วิธีการจัดการ

เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้ึน เพราะจะเน้นให้ผู้เรียนช่วยกันในการเรียนรู้ โดย
มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีการพึ่งพาอาศัยกันในการเรียนรู้  มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด  มี
ความสัมพันธ์กัน มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่มและมีการแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบงานร่วมกัน ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ ควรมีการประเมินทั้งทางด้านปริมาณ
และคุณภาพ โดยวิธีการที่หลากหลายและควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน  และครูควรจัดให้
ผู้เรียนมีเวลาในการวิเคราะห์การท างานกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีโอกาสที่จะ
ปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่ม  
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2.3  วิธีการจัดการเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
         2.3.1  ความหมายของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
        ดุษฎี โยเหลา และคนอื่น ๆ (2557, หน้า 19-20) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อน าความสนใจที่เกิดจากตัว
นักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง น าไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จาก
การลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตจากผู้เช่ียวชาญ โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม ที่จะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการ
จัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม  
      พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคนอื่น ๆ (2557, หน้า 71) ได้กล่าวถึง วิธีการสอนแบบ
โครงงานไว้ว่า มีลักษณะกระบวนการที่ใช้ในการสอน เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการวิจัย 
โดยบทบาทครูจะเป็นที่ปรึกษา บทบาทผู้เรียนจะเป็นผู้แก้ปัญหาและสร้างความรู้ ผลผลิต และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ให้เกิดข้ึน  
      ทิศนา แขมมณี (2560, หน้า 139) ได้กล่าวถึง นิยามของการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นหลัก ไว้ว่าเป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน
เลือกท าโครงงานที่ตนเองสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการ
ท าโครงงานร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นและลงมือปฏิบัติงานตามที่วางไว้ จนได้ข้อค้นพบ
หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ แล้วจึงเขียนรายงานและน าเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วน าผลงานและ
ประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคิดค้น และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ทั้งหมด  

     ลัดดา ภู่เกียรติ (2552, หน้า 22) ได้วิเคราะห์และสรุปความหมายของโครงงานว่า  
โครงงาน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนที่อยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ  สิ่งที่สงสัยหรอือยากรูค้ าตอบใหล้ึกซึ้งชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ 
ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ทักษะ กระบวนการ และปัญญาหลาย ๆ ด้าน มีวิธีศึกษาอย่างเป็นระบบ
และมีข้ันตอนอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด และลงมือปฏิบัติตามที่วางแผน
ไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือค าตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ  

      ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555, หน้า 343) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน (Project Method) ไว้ว่า เป็นการสอนที่ให้โอกาสผู้เรียนได้วางโครงงานและด าเนินการให้
ส าเร็จตามความมุ่งหมายของโครงงานนั้น อาจเป็นโครงงานที่จดัท าเปน็หมูห่รือคนเดียวก็ได้ ผู้เรียนจะ
มีส่วนรับผิดชอบในการท างานนั้นด้วยตนเอง ลักษณะการสอนคล้อยตามสภาพจริงของสงัคม เป็นการ
ท างานที่เริ่มต้นด้วยปัญหาและด าเนินการแก้ปัญหาโดยลงมือทดลองปฏิบัติจริง  



32 
 

      ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หน้า 1) การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็น
การเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคที่หลากหลายรูปแบบมาผสมผสานกัน ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การ
แก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด การสอนแบบร่วมกันคิด ทั้งนี้มุ่งหมาย
ให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการ
และวิธีวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเปน็ผู้ลงมอืปฏิบัติกจิกรรมต่าง ๆ  เพื่อค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เพื่อเป็น
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู้เบื้องต้น ผู้เรียนสามารถ
สรุปความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ที่ผู้เรียนได้มาไม่จ าเป็นต้องตรงกับต ารา แต่ผู้สอนจะสนับสนุนให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงความรู้ให้สมบูรณ์  

     Thomas (2000) ได้นิยามว่า การเรียนรู้โดยให้โครงงานเป็นหลัก หมายถึง รูปแบบ
การเรียนการสอน ที่เป็นระบบภายใต้โครงงานที่มีการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนที่เป็นปัญหาหรือปัญหาที่
ท้าทาย ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของผู้เรียน การตัดสินใจในการแก้ปัญหา การค้นหากิจกรรม การ
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยตนเองมากข้ึน เมื่อสิ้นสุดของโครงงาน  
สิ่งที่ได้รับคือ ช้ินงานหรือการน าเสนอองค์ความรู้ 

     Chen (2006, p. 13) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นหลัก 
คือ การจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในบริบทของโครงงานที่ถูกกระตุ้นด้วยข้อสงสัยกับสิ่งที่เกิดข้ึนจริง
หรือปัญหาที่เป็นจุดศูนย์กลางการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ของผู้เรียน และที่สุดของโครงงานคือ การน าเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่สร้าง หรือเอกสารรายงาน  
                สรุป จากความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานที่นักการศึกษา
หลายท่านได้กล่าวนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง 
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการท ากิจกรรมโครงงาน ตามความสนใจที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีครู
เป็นผู้คอยกระตุ้นท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจในการแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยการลงมือปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอนด้วยตนเอง เพื่อสร้างช้ินงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
          2.3.2  หลักการของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
         ทิศนา แขมมณี (2560, หน้า 138) ได้กล่าวถึง หลักการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
(Project-based Learning) ไว้ว่าเป็นแนวคิดหนึ่งของหลักการจัดการเรยีนการสอนโดยยึดผูเ้รยีนเป็น
ศูนย์กลาง (Student-Centered Instruction) โดยผู้เรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้สิ่ง 
ต่าง ๆ โดยมีวิธีการและกระบวนการที่ครูเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือท าและ
ปฏิบัติ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นปัญหา มีหลักการดังต่อไปนี้  
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        1. โครงการหรือโครงงาน เป็นกิจกรรมที่มีบริบทจริงเช่ือมโยงอยู่ ดังนั้นการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนจึงสัมพันธ์กับความเป็นจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง จึงเป็นการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน  

       2. การให้ผู้เรียนท าโครงการหรือโครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่
กระบวนการสืบสอบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้องใช้การคิดข้ันสูงที่ซับซ้อนข้ึน  ดังนั้นจึงเป็น
ช่องทางที่ดีในการพัฒนากระบวนการทางสติปัญญาของผู้เรียน  

        3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นหลัก ช่วยให้ผู้เรียนได้ผลิตงานที่เป็น
รูปธรรมออกมา ผลผลิตที่แสดงออกถึงความรู้ความคิดของผู้เรียนนี้ สามารถน ามาอภิปรายแลกเปลี่ยน
และวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างชัดเจน  

       4. การแสดงผลงานต่อสาธารณชน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการ
ท างานให้แก่ผู้เรียนได้ ซึ่งแรงจูงใจจะมีผลต่อความใส่ใจ ความกระตือรือร้น และความอดทนในการ
แสวงหาความรู้ การศึกษาหาความรู้ และการใช้ความรู้  

       5. การให้ผู้เรียนท าโครงการหรือโครงงาน นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
กระบวนการในการสืบสอบและการแก้ปัญหาแล้ว ยังสามารถช่วยดึงศักยภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวของ
ผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ด้วย  
        Katz and Chard อ้างใน วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2545, หน้า 64) อธิบายถึง    
การเรียนรู้แบบโครงงานส าคัญในการพัฒนาเด็ก ดังต่อไปนี้  

          1. การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน มีจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเด็กทั้งชีวิตและ
จิตใจ รวมถึง ความรู้ ทักษะ สังคม อารมณ์ จริยธรรม และความรู้สึกถึงสุนทรียศาสตร์  ซึ่งเป็น
เปูาหมายของการพัฒนาสติปัญญา การพัฒนาชีวิตและจิตใจ โดยมุ่งให้เด็กพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ
โลกที่อยู่รอบตัวและปลูกฝังคุณลักษณะการเป็นผู้แสวงหาความรู้ ขณะเดียวกันมุ่งส่งเสริมความ
ร่วมมือ มิตรภาพ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็นผลมาจากการท างาน แก้ปัญหา การค้นคว้า
ทดลองร่วมกัน เพื่อพัฒนาน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม  

         2. การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน มีความสมดุลของกิจกรรมที่เด็กจะได้เรียน 
และปฏิบัติจากทางวิชาการ จากการเล่น และการท างานในโครงงาน  

         3. โรงเรียนและห้องเรียน ถือเป็นชุมชนหนึ่งเด็กที่จะได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในสังคมโรงเรียนและห้องเรียนที่เด็กอยู่ การจัดประสบการณ์แบบโครงงานการให้มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น และถือชุมชนที่เด็กไม่สามารถแยกออกจากชีวิตประจ าได้  

         4. การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ยังเป็นวิธีการสอนที่ท้าทายความสามารถของ
ครูในฐานะเป็นผู้ร่วมงาน ผู้แนะน า ผู้ช่วยเหลือ และเพื่อน แตกต่างจากบทบาทครูในวิธีการสอน  
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แบบปกติที่ครูเป็นผู้ก าหนดและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ วิธีการสอนแบบโครงงานน าไปสู่การพัฒนาที่
เด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 

      ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ และดารณี ค าวัจนัง (2545, หน้า 28) ได้อธิบายลักษณะส าคัญ
ของการเรียนรู้โดยโครงงาน ไว้ดังต่อไปนี้  

       1. เป็นเรียนรู้ที่บูรณาการหลักสูตรกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างกลมกลืนกัน  

      2. ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ในประเด็นปญัหาที่ตนเองสนใจและต้องศึกษาด้วยตนเอง  
      3. เป็นกระบวนเรียนรูท้ี่สร้างให้ผูเ้รียนมีทักษะจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต  
      4. เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีผู่้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง  

     5. เป็นการเรียนรู้เรื่องใดเรือ่งหนึ่งอย่างลึกซึ้ง เป็นระบบมีข้ันตอนและมีความต่อเนื่อง  
      6. เป็นการหาค าตอบจากข้อสงสัยโดยให้ทกัษะการเรียนรู้และปญัหาหลายด้าน  
      7. เป็นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและฝึกการคิด

หลายแบบ  
           สรุป หลักการของการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัด

กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในด้านกระบวนการนั้น ผู้เรียนต้องรู้จักคิดค้น วางแผนงาน ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด ผลิตและสร้างช้ินงานที่เป็นรูปธรรมออกมา แล้ว
แสดงผลงานต่อสาธารณชน โดยประยุกต์การเรียนรู้เข้ากับเทคโนโลยี 
            2.3.3 ประเภทของโครงงาน  

        วัชรา เล่าเรียนดี และคนอื่น ๆ (2560, หน้า 182) ได้จ าแนกประเภทของโครงงาน
ตามลักษณะการด าเนินการออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  

      1. โครงงานประเภทส ารวจ (Survey research project) เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ 
ในการส ารวจประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น 
การส ารวจ การสอบถาม การสัมภาษณ์ รวมทั้งการบันทึกแล้วน าข้อมูลมาจัดกระท า โดยวิเคราะห์
ทางสถิติอย่างง่ายแล้วน าเสนอผลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ และแผนภูมิ รวมทั้งมีค าอธิบาย
ประกอบเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของประเด็นที่ศึกษาชัดเจนย่ิงข้ึน โครงงานส ารวจ สามารถท าได้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

        2. โครงงานประเภททดลอง (Experimental research project) เป็นโครงงานที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาค าตอบ โดยมีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาตัวแปรต้นทีม่ีผลต่อตัวแปร
ตาม และอาจมีการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์ จนสามารถสรุปและรายงานผลการทดลอง โครงการ
ประเภทนี้จะสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น  
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       3. โครงงานสิ่งประดิษฐ์ (Developmental research project or invention project) 
เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อน าความรู้ ความสามารถ มาประยุกต์ในการพัฒนาหรือประดิษฐ์
สิ่งของ เครื่องใช้ ทั้งการท าข้ึนมาใหม่หรือปรับปรุงแก้ไขจากสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีคุณค่ามากข้ึน โดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการด าเนินการ แล้วมีการทดสอบคุณภาพหรือศึกษาความคิดเห็น และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้โครงงานประเภทนี้  เหมาะกับสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ศิลปะ และประยุกต์ใช้กับสาระอื่น ๆ  

       4. โครงงานประเภททฤษฎี  (Theoretical research project) เป็นโครงงานที่
มี วัตถุประสงค์ เพื่อเสนอทฤษฎี หลักการหรือแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีใครคิดค้นมาก่อน หรือ
ขยายจากของเดิมที่มีอยู่ โดยผ่านกระบวนการพิสูจน์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้ท าโครงงาน
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ  เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามพบว่าโครงงานประเภทนี้มีอยู่น้อย
มากในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2.3.4  ข้ันตอนวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีนักการศึกษาหลายท่าน ได้
ก าหนดรูปแบบและข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไว้อย่างหลากหลาย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าและรวบรวมไว้ดังนี้ 

       ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลค า และ
อรทัย มูลค า (2551, หน้า 86) ได้เสนอข้ันตอนการจัดการเรยีนรู้แบบโครงงานไว้ดังนี้ 
                   1. การเลอืกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา 
                   2. การวางแผน ประกอบด้วย  

                        2.1 การก าหนดจุดประสงค์ 
                        2.2 การตั้งสมมติฐาน 
                        2.3 การก าหนดวิธีการศึกษา 
                   3. การลงมือปฏิบัต ิ
                   4. การเขียนรายงาน 

         5. การน าเสนอผลงาน 
       พิมพันธ์ เดชะคุปต ์และคนอื่น ๆ (2553) กล่าวว่า การเรียนแบบโครงงาน มีขั้นตอน

การด าเนินการทีส่ าคัญ 8 ข้ันตอน ดังนี้ 
       ข้ันตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบโครงงาน สิ่งส าคัญอันดับ

แรก คือ ครูต้องตระหนักถึงความจ าเป็น และคุณค่าของการสอนแบบโครงงาน ปรับเปลี่ยนแนวคิด
การสอนแบบเดิม ที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรง เป็นการสอนที่ครู เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและอ านวย
ความสะดวก ต้องมีความเช่ือว่า นักเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ วิธีการและเทคนิคการสอนแบบโครงงานอย่างลุม่ลกึ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เตรียมวัสดุ
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อุปกรณ์ จัดสภาพ แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เหมาะกับการท ากิจกรรม และจัดหา
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ กับชีวิตจริง (ลัดดา ภูเกียรติ, 2552) 

       ครูต้องก าหนดหรือตัดสินใจว่า จะจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในลักษณะใด
จึงจะสะดวกและเหมาะสมทีสุ่ด นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมของนักเรยีนก็มคีวามส าคัญไมแ่พก้นั  
ครูควรเตรียมนักเรียนให้มคีวามรู้และทักษะเบื้องต้นในการท าโครงงาน รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ครูจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
(Bender, 2012) 

       ข้ันตอนที่ 2 เลือกปัญหาที่จะศึกษา การเลือกปัญหาหรือหัวข้อที่จะศึกษาเพื่อท า
โครงงาน เป็นข้ันตอนที่ส าคัญที่สุดของการท าโครงงาน นักเรียนควรเป็นผู้เลือกปัญหาด้วยตนเอง 
ปัญหาที่จะศึกษานั้นอาจมาจากความสนใจ การสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ประสบการณ์ที่เคยพบ 
หนังสือหรือวารสารต่าง ๆ ครูต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ออกไปสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว และชุมชุน
เพื่อจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งเป็นการฝึกการใช้ทักษะการสังเกต ประสบการณ์จากการ
สังเกตเหล่าน้ีอาจเป็นสภาพแวดล้อมจริงหรืออาจเป็นสภาพแวดล้อมเสมือนก็ได้ ทั้งหมดนี้นักเรียนจะ
ได้ใช้ทักษะการสื่อสารในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นของตนเอง ได้ใช้
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการให้เหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นของตนเองในการตัดสินใจ
เลือกเรื่องทีต่้องการจะศึกษา หลังจากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มจะตั้งช่ือเรือ่งโครงงาน ซึ่งช่ือเรื่องจะต้อง
สื่อถึงงานที่จะท าให้ชัดเจน กะทัดรัด และควรบอกรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะท าใหม้ากที่สุด (ลัดดา 
ภู่เกียรต,ิ 2552; ปรียา บุญญสิริ, 2553; บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2550; Van Cleave, 1997 อ้างถึงใน ปรียา 
บุญญสิริ, 2553; Bender, 2012) 

       ข้ันตอนที่ 3 วางแผนการท าโครงงาน การวางแผนการท าโครงงานจะช่วยท าให้
โครงงานด าเนินไปด้วยความราบรื่น รัดกุม เป็นไปตามล าดับข้ันตอน โดยนักเรียนต้องร่วมกันก าหนด
แผนการด าเนินงานอย่างคร่าว ๆ คือ ก าหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตของการศึกษา วิธีการ
ที่จะศึกษา ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเสนอเค้าโครงของโครงงานต่อครูผู้สอน โดยครูผู้สอน
มีบทบาทหน้าที่ ในการให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานของผู้เรียนในทุกข้ันตอน (ปรียา บุญญสิริ , 
2553; บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2550; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 

        การวางแผนในข้ันตอนแรก คือ นักเรียน “ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน” ซึ่ง
เป็นการก าหนดเปูาหมายปลายทางของการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดจากการท าโครงงานของนักเรียน 
ต้องเขียนให้ชัดเจนสอดคล้องกับช่ือโครงงาน และต้องเป็นสิ่งที่นักเรียนอยากทราบค าตอบจากการท า
โครงงานนั้น หากเป็นการท าโครงงานเป็นกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่ม ต้องร่วมกันอภิปรายทบทวนหัวข้อ
ที่ตนเองสนใจว่าต้องการทราบอะไรบ้าง เพื่อน ามาเป็นวัตถุประสงค์ของโครงงาน การก าหนด
เปูาหมายจะช่วยให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่เปูาหมาย ก าหนดกลยุทธ์และเวลาในการท า
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ให้บรรลุเปูาหมายนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้ันเริ่มต้นของการฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยการก ากับตนเอง 
โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียน คิดถึงสิ่งที่ต้องการจากเรื่องนั้น ๆ เช่น นักเรียนอยากรู้อะไร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นักเรียนอยากรู้ไปเพื่ออะไร นักเรียนอยากสร้างหรือประดิษฐ์อะไรและเพื่ออะไร    
เป็นต้น สุดท้ายครูและนักเรียนจะร่วมกันพิจารณาถึงความชัดเจน เข้าใจง่าย ความสอดคล้องกับช่ือ
โครงงานและความสมบูรณ์ของวัตถุประสงค์ของโครงงานอีกครั้งหนึ่ง นักเรียนจะได้ฝึกการใช้ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการให้เหตุผลที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนความคิดของตนเอง  และตั้ง
ค าถามที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาของโครงงาน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนและ
สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคนอื่น ๆ, 2553; บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2550; ลัดดา 
ภู่เกียรต,ิ 2552) 

       ข้ันตอนที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน นักเรียนจะเริ่มลงมือปฏิบัติตามแผน ด้วยการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ในข้ันตอนน้ีเป็นข้ันเริ่มต้นของการตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้วยการลงมือปฏิบัติจน
ค้นพบค าตอบด้วยตนเอง นักเรียนจะเริ่มลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการหรือโครงการที่ได้ก าหนด  
ครูควรสังเกตการท างานของนักเรียนแต่ละคนและบันทึกเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
โครงงาน ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก กระตุ้นและให้ก าลังใจระหว่างการท างานอย่างสม่ าเสมอ  

       ข้ันตอนที่ 5 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แล้ว การตรวจสอบ
สมมติฐาน เบื้องต้นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็น ที่สมาชิกภายในทีมจะต้องพูดคุยกัน เพื่อ
ระบุว่าสิ่งที่ต้องการนั้นสมบูรณ์แล้วหรือยัง สิ่งใดยังไม่ได้ท าหรือปัญหาใดยังไม่ได้ค าตอบ และมีข้อมูล
ใดควรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งในการเรียนแบบโครงงาน นักเรียนจะต้องค้นหาและเพิ่มเติมข้อมูลใหม่
เข้าไปโครงงานอยู่เสมอ บางครั้งครูอาจช่วยเหลอืนักเรียนโดยใช้ค าถาม ในการน าไปสู่ข้อมูลที่นักเรียน
ควรเพิ่มเติม แสวงหาแหล่งข้อมูล ติดต่อประสานงาน อภิปรายร่วมกับนักเรียนถึงสิ่งที่นักเรียนอยากรู้
หรือข้อมูลที่นักเรียนต้องการ และกระตุ้นให้นักเรียนด าเนินการค้นหาค าตอบ กระบวนการในข้ันตอน
การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจะย้อนกลับไปที่การวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และ
สรุปผลจากข้อมูลใหม่ เพื่อให้ได้ผลการท าโครงงานที่ตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค์มากที่สุด      
(วัฒนา มัคคสมัน, 2554; Bender, 2012) 

        ข้ันตอนที่ 6 เขียนรายงาน การเขียนรายงานการท าโครงงาน เป็นการเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าหรือผลการท าโครงงานในรูปแบบของรายงานเป็นเอกสาร เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึง
ปัญหาและเหตุผลที่ท าโครงงาน วิธีการด าเนินการ และผลของการด าเนินการ ซึ่งจะต้องเขียนให้อ่าน
เข้าใจง่าย เนื่องจากผู้อ่านไม่สามารถซักถามได้เมื่อมีข้อสงสัย  

       ข้ันตอนที่ 7 น าเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เมื่อนักเรียนด าเนินการ
จนกระทั่งได้รับค าตอบตามวัตถุประสงค์ของโครงงานแล้ว จะต้องเผยแพร่ผลการศึกษาให้กบัครู เพื่อน 
และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยสร้างช้ินงานเพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมให้ผู้อื่นเข้าใจ
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ผลส าเร็จของโครงงาน โดยสามารถท าได้หลายรูปแบบข้ึนอยู่กับลักษณะของโครงงาน เช่น หากเป็น
ช้ินงานโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ลักษณะของช้ินงานที่จะน าเสนอ  อาจประกอบด้วยตัว
สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับสไลด์น าเสนอหรือแผงโครงงาน หากเป็นโครงงานประเภทส ารวจหรือโครงงานที่
เป็นเชิงคุณภาพ อาจน าเสนอด้วยแผนภาพหรือสไลด์หรือวิดีโอน าเสนอ เป็นต้น (ปรียา บุญญสิริ , 
2553) 

      หลังจากการสร้างช้ินงานน าเสนอ นักเรียนจะน าช้ินงานเหล่าน้ันไปเผยแพร่ให้บุคคล
อื่นได้รับทราบ ครูต้องไม่ลืมว่าการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการท า
โครงงานของนักเรียน ถ้านักเรียนเช่ือว่าพวกเขาก าลังแก้ปัญหาในโลกความจริงและเป็นสิ่งที่ชุมชนให้
ความส าคัญ จะท าให้พวกเขามีความตั้งใจและกระตือรือร้นท างานมากข้ึน ในการน าเสนอผลงานอาจมี
การจัดนิทรรศการร่วมด้วย โดยเชิญนักเรียนห้องอื่น ๆ ครูและผู้ปกครองมาชมนิทรรศการ โดย
นักเรียนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการน าเสนอการด าเนินโครงงานให้ผู้มาชมนิทรรศการฟัง  (วัฒนา 
มัคคสมัน, 2554;  Bender, 2012) 
      ข้ันตอนที่ 8 ประเมินผลการท าโครงงาน การเรียนแบบโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้
ส าหรับศตวรรษที่ 21 เน้นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง กระบวนการแก้ปัญหา และการลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้น
กรอบการประเมินในการเรยีนแบบโครงงานจงึมีความแตกต่างจากการประเมนิการเรียนแบบเก่า และ
ต้องใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเพิ่มเข้ามา เช่น การประเมินตนเอง การประเมินผลงาน การ
ประเมินตามสภาพจริง และการประเมินโดยเพื่อนในกลุ่มหรือในช้ันเรียน  ทั้งนี้การเลือกใช้การ
ประเมินรูปแบบใดน้ันข้ึนอยู่กับลักษณะของโครงงานที่ท า 

      ลัดดา ภู่เกียรติ (2552, หน้า 28) กล่าวว่า ในการท าโครงงานผู้สอนจะต้องเป็น      
พี่เลี้ยงให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการปูพื้นฐานก่อน 
ประกอบไปด้วยข้ันตอน 7 ข้ันดังนี ้
                 ข้ันที่ 1 การหาหัวข้อและการเลือกหัวเรื่องที่จะท าโครงงาน  หัวข้อเรื่องต้องเป็น
หัวข้อที่ผู้เรียนสนใจจริง ๆ ในระยะแรก จึงไม่ควรก าหนดเป็นรายวิชา แต่เป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่ผู้เรียน
สนใจอยากค้นคว้าหาค าตอบ ผู้สอนจะต้องพิจารณาข้อมูลต่าง  ๆ ประกอบเสียก่อนว่ามีข้อมูล 
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้เพียงพอหรือไม่ในการท าโครงงานนั้น 

             ข้ันที่ 2 การวางแผนในการท าโครงงาน ผู้เรียนต้องคิดวางแผนล่วงหน้าว่าจะท า
อย่างไรช่วงเวลาใด จากการเขียนเค้าโครงการท าโครงงานเสนอผู้สอน โดยทั่วไปจะเป็นการตอบ
ค าถามว่าจะท าอะไร ท าไมต้องท า ใครบ้างเป็นผู้กระท า กระท าเมื่อใด ท าที่ไหน และจะท าอย่างไร 
ดังนั้น รายละเอียดในเค้าโครงการท าโครงงานจะเป็นเค้าโครงของสิ่งที่คาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติ ก าหนด
วิธีท างาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการท างานที่จะช่วยให้การปฏิบัติลุล่วงไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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             ข้ันที่ 3 การลงมือท าโครงงาน เป็นการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ หลังได้รับการ
เห็นชอบจากผู้สอน 
      ข้ันที่ 4 การบันทึกผลการปฏิบัติงาน เมื่อได้ข้อมูลจากการบันทึกแล้วผู้เรียนจะต้อง
แปลผลและสรุปผลการทดลองพร้อมทั้งอภิปรายผลของการศึกษาค้นคว้า หากไม่ตรงตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้จะต้องบอกข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนได้ 
  ข้ันที่ 5 การเขียนรายงาน เป็นการเสนอผลจากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของ
รายงาน เพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบและเข้าใจถึงแนวคิด วิธีการศึกษาค้นคว้าและสิ่งที่ท าการศึกษาว่ามีผล
เป็นอย่างไร ด้วยการใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน สั้น ตรงไปตรงมา และครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 

             ข้ันที่ 6 การน าเสนอโครงงาน หลังจากที่ได้ศึกษาและหาวิธีการในการแก้ปัญหาไดผ้ล
ออกมาแล้ว จะต้องน าความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับทราบในรูปของรายงานหรือเอกสาร หรือ
รายงานปากเปล่า ด้วยสื่อเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) หรือนิทรรศการ เป็นต้น 
  ข้ันที่ 7 การประเมินผลโครงงาน ควรท าการประเมินให้ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การเตรียมการด าเนินงาน ด้านการด าเนินงาน และด้านผลของโครงการ 

       วัชรินทร์ โพธ์ิเงิน และคนอื่น ๆ (2556) ได้ก าหนดข้ันตอนการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังนี้  

       1. Step 1 การเตรียมความพร้อม  
       2. Step 2 ศึกษาความเป็นไปได้  
       3. Step 3 ก าหนดหัวข้อ  
       4. Step 4 การด าเนินงานสร้างช้ินงานและทดสอบ  
       5. Step 5 น าเสนอผลงาน 
       ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้น าเสนอข้ันตอนการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงาน ไว้ 4 ข้ันตอน ดังนี้        
     1. ข้ันน าเสนอ หมายถึง ข้ันที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ ก าหนดสถานการณ์ 

ศึกษาสถานการณ์ เล่นเกม ดูรูปภาพ หรือผู้สอนใช้เทคนิคการตั้งค าถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่
ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่
เป็นข้ันตอนของโครงงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ 

 2. ข้ันวางแผน หมายถึง ข้ันที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปราย
หารือข้อสรุปของกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

        3. ข้ันปฏิบัติ หมายถึง ข้ันที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดข้ึนจาก
การวางแผนร่วมกัน 
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          4. ข้ันประเมินผล หมายถึง ข้ันการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้สอน ผู้เรียนและเพื่อน  ร่วมกัน
ประเมิน 

    การจัดการเรียนรู้ ตามโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL ของ วิจารณ์ พาณิช 
(2555, หน้า 71-75) ซึ่งแนวคิดน้ี มีความเช่ือว่า หากต้องการให้การเรียนรูม้ีพลังและฝังในตัวผู้เรียนได้ 
ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เรียนโดยการลงมือท าเป็นโครงการ (Project) ร่วมมือกันท าเป็นทีม และท ากับ
ปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตจริง ซึ่งส่วนของวงล้อแต่ละช้ิน ได้แก่  

     1. Define คือ ข้ันตอนการท าให้สมาชิกของทีมงาน ร่วมทั้งครูด้วยมีความชัดเจน
ร่วมกันว่า ค าถาม ปัญหา ประเด็น ความท้าทายของโครงการคืออะไร และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อะไร 
             2. Plan คือ การวางแผนการท างานในโครงการ ครูก็ต้องวางแผน ก าหนดทางหนีทีไล่  
ในการท าหน้าที่โค้ช รวมทั้งเตรียมเครื่องอ านวยความสะดวกในการท าโครงการของนักเรียน และที่
ส าคัญ เตรียมค าถามไว้ถามทีมงานเพื่อกระตุ้นให้คิดถึงประเด็นส าคัญบางประเด็นที่นักเรียนมองข้าม
โดยถือหลักว่า ครูต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือจนทีมงานขาดโอกาสคิดเองแก้ปัญหาเอง นักเรียนที่เป็น
ทีมงานก็ต้องวางแผนงานของตน แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ การประชุมพบปะระหว่างทีมงาน การ
แลกเปลี่ยนข้อค้นพบแลกเปลี่ยนค าถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งท าความเข้าใจร่วมกันไว้ชัดเจนเพียงใด 
งานในข้ัน Do ก็จะสะดวกเลื่อนไหลดีเพียงนั้น 
               3. Do คือ การลงมือท า มักจะพบปัญหาที่ไม่คาดคิดเสมอ นักเรียนจึงจะได้เรียนรู้
ทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน การท างานร่วมกันเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง ทักษะใน
การท างานภายใต้ทรัพยากรจ ากัด ทักษะในการค้นหาความรู้เพิ่มเติม ทักษะในการท างาน ในสภาพที่
ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการท างานในสภาพกดดัน ทักษะในการบันทึกผลงาน 
ทักษะในการวิเคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพื่อนร่วมทีม เป็นต้น  ในข้ันตอน Do นี้   
ครูเพื่อศิษย์จะได้มีโอกาสสังเกตท าความรู้จักและเข้าใจศิษย์เป็นรายคน และเรียนรู้หรือฝึกท าหน้าที่
เป็น “วาทยากร” และโค้ชด้วย 
              4. Review คือ การที่ทีมของนักเรียนจะทบทวนการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่ทบทวนว่า 
โครงการได้ผลตามความมุ่งหมายหรือไม่ แต่จะต้องเน้นทบทวนว่างานหรือกจิกรรม หรือพฤติกรรมแต่
ละข้ันตอนได้ให้บทเรียนอะไรบ้าง เอาทั้งข้ันตอนที่เป็นความส าเร็จและความล้มเหลว มาท าความ
เข้าใจ และก าหนดวิธีท างานใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเอาเหตุการณ์ระทึกใจ หรือเหตุการณ์ที่
ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ข้ันตอนนี้เป็นการเรียนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง 
(reflection) หรือในภาษา KM เรียกว่า AAR (After Action Review) 
              5. Presentation คือ การน าเสนอโครงการต่อช้ันเรียน เป็นข้ันตอนที่ให้การเรียนรู้
ทักษะอีกชุดหนึ่ง ต่อเนื่องกับข้ันตอน Review เป็นข้ันตอนที่ท าให้เกิดการทบทวนข้ันตอนของงาน
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และการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนอย่างเข้มข้น แล้วเอามาน าเสนอในรูปแบบที่เร้าใจ ให้อารมณ์และให้ความรู้ 
(ปัญญา) ทีมงานของนักเรียนอาจสร้างนวัตกรรมในการน าเสนอก็ได้ โดยอาจเขียนเป็นรายงาน และ
น าเสนอเป็นการรายงานหน้าช้ัน มีเพาเวอร์พอยท์ (Power Point) ประกอบหรือจัดท าเป็นวีดิทัศน์
น าเสนอ หรือน าเสนอเป็นละคร เป็นต้น 

   การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ปรับจากการศึกษาการจัดการเรียนรู้
แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้  เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและ
เยาวชน: จากประสบการณ์ความส าเร็จของโรงเรียนไทย ของ ดุษฎี โยเหลา และคนอื่น ๆ (2557, 
หน้า 20-23) ได้ก าหนดข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน โดยมี 6 ข้ันตอน ดังนี้                 

    1. ข้ันให้ความรู้พื้นฐาน ครูให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การท าโครงงานก่อนการเรียนรู้ 
เนื่องจากการท าโครงงานมีรูปแบบและข้ันตอนที่ชัดเจนและรัดกุม ดังนั้นนักเรียนจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติขณะท างานโครงงานจรงิ 
ในข้ันแสวงหาความรู้ 

      2. ข้ันกระตุ้นความสนใจ ครูเตรียมกิจกรรมทีจ่ะกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดย 
ต้องคิดหรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักเรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการท าโครงงานหรือ
กิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็นกิจกรรมที่ครูก าหนดข้ึน หรืออาจเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมี
ความสนใจต้องการจะท าอยู่แล้ว ทั้งนี้ในการกระตุ้นของครู จะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอจาก
กิจกรรมที่ได้เรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนรู้ของครูที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่  หรือเป็น
เรื่องใกล้ตัวที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
              3. ข้ันจัดกลุ่มร่วมมือ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการวางแผนด าเนินกิจกรรม โดยนักเรียนเป็นผู้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง โดย
ระดมความคิดและหารือ แบ่งหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน หลังจากที่ได้ทราบหัวข้อสิ่งที่
ตนเองต้องเรียนรู้ในภาคเรียนนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว 
              4. ข้ันแสวงหาความรู้ ในข้ันแสวงหาความรู้ มีแนวทางปฏิบัติส าหรับนักเรียนในการ
ท ากิจกรรมดังนี้ นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงานตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจ นักเรียนปฏิบัติหน้าที่
ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม โดยขอค าปรึกษาจากครูเป็นระยะ 
เมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดข้ึน นักเรียนร่วมกันเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานที่ตนปฏิบัติ 

     5. ข้ันสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการท ากิจกรรม โดยครูใช้
ค าถามถามนักเรียนน าไปสู่การสรุปสิ่งที่เรียนรู้  

    6. ข้ันน าเสนอผลงาน ครูให้นักเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรม
หรือจัดเวลาให้นักเรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เพื่อให้เพื่อนร่วมช้ันและนักเรียนอื่น ๆ ใน
โรงเรียนได้ชมผลงานและเรียนรู้กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติในการท าโครงงาน 
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   ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยน าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นมา
ท าการสังเคราะห์หาข้อเหมือนและแตกต่างกัน เพื่อน ามาประมวลเป็นรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบใช้โครงการเป็นฐาน ในรูปแบบของผู้วิจัย ได้ตามตารางที่ 2.4 ดังนี ้

 
ตารางท่ี 2.4 แสดงการสังเคราะห์ ข้ันตอนกระบวนการของวิธีจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
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ผู้วิจัย
เลือก 

1. เตรียมความพรอ้ม/ให้ความรู้พื้นฐาน /  
   น าเสนอ/กระตุ้นความสนใจ/ Define 

 /  / / / / / 

2. จัดกลุ่มร่วมมือ/ศึกษาความเป็นไปได ้    /   / 
3. เลือกปัญหาที่จะศึกษา/ แสวงหา 
   ความรู้/     

/ / / /   / 

4. วางแผนการท าโครงงาน /Plan / / /  / /  / 
5. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเตมิ/บันทึกข้อมลู  / /     
6. ลงมือปฏิบัติตามแผน /Do / / / / / /  / 
7. ข้ันสรุปสิ่งทีเ่รียนรู/้ Review/ เขียน 
   รายงาน 

/ / /   / / / 

8. น าเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานสู่ 
   สาธารณะ Presentation 

/ / / /  / / / 

9. ประเมินผลการท าโครงงาน  / /  /   
 
            จากตารางที่ 2.4 หลังจากการสังเคราะห์ข้ันตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน เพื่อก าหนดเป็นข้ันตอนวิธีการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย สามารถสรุปได้ว่า วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการท ากิจกรรมโครงงาน
ตามความสนใจ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีครูเป็นผู้คอยกระตุ้นท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ 



43 
 

โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ในการแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาใช้
ในการแก้ปัญหา ด้วยการลงมือปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนด้วยตนเอง เพื่อสร้างช้ินงานที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภทส ารับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
             1. ข้ันการเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา หมายถึง ข้ันตอนที่ท าให้ผู้เรียน
เลือกหาหัวข้อในการศึกษาหรือท าโครงงานตามความสนใจ โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความรู้พื้นฐาน และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิความสนใจใครรู่้ และคอยช่วยเหลือให้ผู้เรียน สามารถเลือกหัวข้อเรือ่งหรอืปญัหา
ที่จะศึกษาตามความสนใจได้ด้วยตนเอง ภายในเวลาที่ก าหนด โดยการให้นักเรียนร่วมท ากิจกรรมและ
ท าแบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดคล่องแคล่ว (ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ข้ันตอนการวิจัยบางขั้นตอนมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน สามารถน ามารวมกันอยู่ในข้ันตอนเดียวกัน
ได้ จึงน าข้ันตอนที่ 1 ข้ันการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้พื้นฐาน กระตุ้นความสนใจ การน าเสนอ 
Define และข้ันตอนที่ 2 การจัดกลุ่มร่วมมือ การศึกษาความเป็นไปได้ จากตารางสังเคราะห์ มา
รวมกันอยู่ในข้ันตอนที่ผู้วิจัยเลือกเป็นข้ันตอนที่ 1 คือ ข้ันการเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา) 
            2. ข้ันวางแผน หมายถึง ข้ันตอนที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน โดยการใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การระดมความคิด การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม การบันทึกข้อมูล การอภิปราย
กลุ่ม ฯลฯ เพื่อน าข้อมูลที่หลากหลายมาเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมโครงงาน ภายในเวลาที่
ก าหนด โดยการให้นักเรียนร่วมท ากิจกรรม และท าแบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
ด้านความคิดยืดหยุ่น (ผู้วิจัยน าข้ันตอนที่ 5 จากตารางสังเคราะห์ คือ เรื่องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม/
บันทึกข้อมูล มารวมอยู่ในข้ันตอนที่ผู้วิจัยเลือกเป็น 2 คือ ข้ันการการวางแผน เพราะผู้วิจัยเห็นว่า
ข้ันตอนดังกล่าวสามารถน ามาเป็นวิธีการหนึ่งในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการท างาน) 
            3. ข้ันการลงมือปฏิบัติ หมายถึง ข้ันตอนที่ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรม
โครงงานตามแผนการที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด ภายในเวลาที่ก าหนด โดยการให้นักเรียนร่วมท ากิจกรรม และท าแบบฝึกทักษะความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่ม           

  4. ข้ันสรุปและการเขียนรายงาน หมายถึง ข้ันตอนที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงงาน เพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบแนวคิด วิธีด าเนินงาน ผลที่ได้รับ ตลอดจน ข้อเสนอ 
แนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน ภายในเวลาที่ก าหนด โดยการให้นักเรียนร่วมท ากิจกรรมและท าแบบฝึก
ทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดละเอียดลออ 
      5. ข้ันการน าเสนอผลงาน หมายถึง ข้ันตอนที่ผู้เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ เพื่อให้
เพื่อนร่วมช้ันได้ชมผลงาน และเรียนรู้กิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติในการท าโครงงาน โดยเน้นการประเมิน
จากสภาพจริง จากการน าเสนอผลงานช้ินงานสร้างสรรค์ภายในเวลาที่ก าหนด โดยการให้นักเรียน
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น าเสนอผลงานช้ินงานสร้างสรรค์ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อวัดความคิด
สร้างสรรค์ ทั้ง 4 ด้าน คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ 
(ผู้วิจัยน าข้ันตอนที่ 9 จากตารางสังเคราะห์ คือ เรื่อง การประเมินผลการท าโครงงานมารวมอยู่ใน
ข้ันตอนที่ผู้วิจัยเลือกเป็น 5 คือ ข้ันการน าเสนอผลงาน เพราะเห็นว่าสามารถด าเนินการไปพร้อมกัน
ในข้ันตอนการน าเสนอได้) 
          2.3.5  ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
        ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555, หน้า 344) ได้กล่าวถึง คุณค่าของการสอนแบบโครงงาน 
สรุปได้ดังนี้ การสอนแบบโครงงานเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้เรียน
รู้จักวิธีการท างานอย่างมีระบบและแผนงานที่ดี ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนกระบวนการในการค้นหา
ความรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง ในแง่ของการท างานอย่าง 
มีระบบ และผลผลิตที่ได้จากโครงงาน  

         พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคนอื่น ๆ (2556, หน้า 18-19) ได้กล่าวถึง คุณค่าของการ
สอนคิดด้วยโครงงาน สรุปได้ดังนี้ การสอนคิดด้วยโครงงาน เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา พัฒนาผู้เรียนเชิงรุก พัฒนาสมรรถนะ
ทางการคิด และพัฒนาหลักฐานที่แสดงความเข้าใจอย่างคงทน  ซึ่งเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

       สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558, หน้า 122-123) กล่าวถึง ประโยชน์ของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบโครงงาน ไว้ดังนี้ 

         1. เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้
ปฏิบัติจริง คิดเอง ท าเองอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างเป็นระบบ ใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคิดแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)                                                                                                                                                                                               

         2. ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการแสวงหาข้อมูลมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
(Computing and Media Literacy) และยังมีทักษะในการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ
(Communications Information and Media Literacy) สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง มีทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) มีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย 

         3. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รู้จัก
ท างานร่วมกัน (Collaboration Teamwork) แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

         4. ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีให้กับผู้เรียนในการท างาน เช่น การสังเกต ความรับผิดชอบ 
ความซื่อตรง ความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียร เป็นคนมีเหตุผล รู้จักพึ่งพาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  



45 
 

         5. ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity and Innovation) และน า
ความรู้ ความคิดหรือแนวทางที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตหรือสถานการณ์อื่น ๆ ได ้

         6. การท ากิจกรรมโครงงานนั้นเป็นการสร้างประสบการณ์ตรง เป็นพื้นฐานทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และยังส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และตลอดเวลาของการ
ท ากิจกรรมผู้เรียนยังได้ใช้ทักษะการอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการคิดค านวณ 
(Arithmetic) 

         สรุป จากความส าคัญดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เป็นฐาน (Project-based Learning approach) นั้นเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและ
สามารถพัฒนาทักษะ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างถาวร ในรูปแบบการท ากิจกรรมโครงงานที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้นท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้  โดยใช้สถานการณ์
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาด้วย
การลงมือปฏิบัติงาน ได้รู้จักการท างานเป็นทีม และการท างานอย่างเป็นระบบ เป็นข้ันตอน 
นอกจากนี้ยังได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง  

 
2.4  ความคิดสร้างสรรค์ 
          2.4.1  ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

           ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองของมนุษย์ที่สามารถคิดค้นและผลิต
สิ่งแปลกใหม่ที่มีคุณค่า มีนักการศึกษาหลายท่านได้มองเห็นคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ และได้ให้
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี ้

         กิลฟอร์ด (Guilford, 1967, p. 389 อ้างถึงใน กนิษฐา ชูขันธ์, 2541, หน้า 7) กล่าวว่า 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดแบบอเนกนัย คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่ หลายมุม คิดได้
กว้างไกล ลักษณะความคิดเช่นน้ีจะน าไปสู่การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ 

         ทอแรนซ์ (Torrance, 1962, p. 16 อ้างถึงใน สุเมตตา คงสง, 2543, หน้า 8) กล่าว
ว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการของความรู้สึกที่มีต่อปัญหา สิ่งที่ขาดหายไปหรือสิ่งที่ยังไม่
ประสานกันแล้วเกิดความพยายามที่จะสร้างแนวคิด ตั้งสมมุติฐาน ทดสอบสมมุติฐาน น าเสนอผลที่ได้
ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจ อันเป็นแนวทางค้นพบสิ่งใหม่ต่อไป 

         ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ (2559) กล่าวว่า การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) เป็น
การคิดประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นการคิดนอกกรอบจากความคิดเดิมที่มี  จุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้
ความคิดใหม่ ความคิดริเริ่ม หรือความคิดต้นแบบ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดี ดังนั้น ความคิด
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สร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ และสามารถพัฒนาได้ หากว่าใช้รูปแบบที่มีความเหมาะสม 
จะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและเพื่อสรรค์สร้างความเจริญต่อไป  

          ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546, หน้า 7) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความ 
สามารถของสมองที่คิดได้กว้างไกล หลายแง่มุม เรียกว่า ความคิดแบบอเนกนัย ซึ่งท าให้เกิดความคิด
แปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  รวมตัวเกิด
การเรียนรู้ เข้าใจ จนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญของ
ความคิดสร้างสรรค์ อันจะน าไปสู่การประดิษฐ์หรือคิดค้นสิ่งแปลกใหม่ หรือเพื่อการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
จะต้องอาศัยการบูรณาการจากประสบการณ์และความรู้ทั้งหมดที่ผ่านมา 

        วิทยากร เชียงกูล (2551, หน้า 11) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิด
ที่แปลกแตกต่าง  เป็นสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ 

       แพง ชินพงศ์ (2551, หน้า 7) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดได้หลายทิศทาง การคิดริเริ่ม การใช้จินตนาการในการคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมา
ก่อน ตลอดจนการคิดปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่ซ้ ากับใคร 

         สุภาวดี หาญเมธี (2551, หน้า 8) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวน 
การคิดของสมองมนุษย์ซึ่งมคีวามสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถ
น าไปประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการได้อย่างรอบคอบ และมีความถูกต้องจนน าไปสู่การคิดค้นต่อ
ยอดจากความคิดเดิมและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ 

       สรุป จากการศึกษาความหมายของนักการศึกษาหลายท่าน ผู้วิจัยสามารถสรุป
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ โดยสามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ 1) ด้านกระบวนการ เป็น
การพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา โดยการพยายามสร้างแนวคิดที่มีความหลากหลายและมีความ
แปลกแตกต่างจากเดิม เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่  2) ด้านผลงานเป็นการ
พิจารณาผลงานที่เป็นงานแปลกใหม่และมีคุณค่า 
          2.4.2  ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 

          นักการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวถึง ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 
          เจอร์ซิล (Jersild, 1972, pp. 153-158) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์มีส่วนช่วยใน

การส่งเสริมเด็กในด้านต่าง ๆ  คือ ส่งเสริมสุนทรียภาพ, ผ่อนคลายอารมณ์, สร้างนิสัยในการท างานที่ดี 
การพัฒนากล้ามเนื้อมือ, เปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง 

         เฮอร์ลอค (Hurlock, 1972, p. 319) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ให้ความสนุก 
ความสุข และความพอใจแก่เด็กและมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของเด็กมาก ไม่มีอะไรที่จะท าให้เด็กรู้สึก
หดหู่ได้เท่ากับงานสร้างสรรค์ของเขาถูกต าหนิ ถูกดูถูก หรือถูกว่าสิ่งที่เขาสร้างนั้นไม่เหมือนของจริง 
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         แพง ชินพงศ์ (2551, หน้า 7) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ท าให้เด็กเป็นคนที่กล้าคิด 
กล้าท า กล้าสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ซึ่งหากเด็ก ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดีแล้วผลงานที่
พวกเขาสร้างสรรค์ก็สามารถท าประโยชน์ให้กับสังคมได้ต่อไป 

         สุภาวดี หาญเมธี (2551, หน้า 8) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ท าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดแนวทางใหม่ ๆ ในการด าเนินชีวิต และการแก้ปัญหาชีวิตและการท างาน การ
ฝึกการคิดหรือพยายามคิดเรื่องที่แปลกใหม่ ท าให้มีแนวทางในการคิดแก้ปัญหาเพิ่มข้ึน สร้างความ
เช่ือมั่น ความน่านับถือและความพอใจในตัวเองข้ึนมา นอกจากนี ้ความคิดสร้างสรรค์ยังช่วยยกระดับ
ความสามารถ ความอดทน และความคิดริเริ่มของผู้น าให้เพิ่มมากข้ึน และยังเป็นการพัฒนาความ
สนใจในงาน พัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

       สรุป ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างนิสัยที่ดีให้กับเด็ก ท าให้กล้า
คิด กล้าแสดงออก ทั้งยังช่วยให้เด็กได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญา เป็นการส่งเสริมให้เด็ก
ได้ส ารวจค้นคว้าทดลองเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่  และช่วยให้บุคคลนั้นมีจินตนาในการคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และน าไปสู่การ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของสังคมต่อไป 
          2.4.3  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

          ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถทางสมองที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
นักจิตวิทยาและนักการศึกษา จึงได้อธิบายลักษณะการแสดงออกของแต่ละบุคคลมาจัดเป็น
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ดังนี ้

         กิลฟอร์ด (Guilford, 1969, pp. 145-151) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ลักษณะการคิดแบบอเนกนัย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 

       1. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
ค าตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณที่มากในเวลาที่จ ากัด แบ่งเป็นความคิดคล่องแคล่ว
ทางด้านถ้อยค า เป็นความสามารถในการใช้ถ้อยค าอย่างคล่องแคล่ว , ความคิดคล่องแคล่วทางการ
แสดงออก เป็นความสามารถในการใช้วลี หรือประโยค และน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้
ประโยคที่ต้องการ และความคิดคล่องแคล่วในการคิด เป็นความสามารถที่จะคิดในสิ่งที่ต้องการ
ภายในเวลาที่ก าหนด 

         2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
ค าตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง แบ่งออกเป็นความคิดยืดหยุ่นที่เกิดข้ึนทันที เป็นความ 
สามารถที่จะคิดได้หลายอย่างอย่างอิสระ และความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง เป็นความ 
สามารถที่จะคิดได้หลากหลาย และสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้ ซึ่งคนที่มีความ 
คิดยืดหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ้ ากัน 
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         3. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดที่แปลกใหม่และแตกต่าง
ไปจากความคิดธรรมดา เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ความคิดริเริ่มอาจเกิดจาก
การน าเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น 

         4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่ง 
หรือขยายความคิดหลักให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความคิดละเอียดลออเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็น
อย่างยิ่งในการสร้างผลงานที่มีความแปลกใหม่ให้ส าเร็จ 

       ทอแรนซ์ (Torrance, 1973, pp. 91-95) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์ของ

นักเรียนใน 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
       1. ความคิดคล่อง เป็นความสามารถในการคิดหาค าตอบได้อย่างหลากหลาย เพื่อ

ตอบค าถามปลายเปิดและค าถามอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดทางภาษาหรือท่าทาง 
  2. ความคิดยืดหยุ่น เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย คิดได้หลาย

แง่มุมและสามารถผสมผสานความรู้และประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ได้หลายด้าน 
        3. ความคิดริเริ่ม เป็นความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดเดิม เป็นความคิด

ที่แตกต่างจากคนอื่น เป็นการรวมกันของความคิดที่ไม่มีความสัมพันธ์กันมาก่อนทั้งในด้านความคิด
หรือการกระท า 

      อารี พันธ์มณ ี(2546, หน้า 35-43) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถ
ทางสมองที่คิดได้กว้างไกล หลายทิศทางหรือเรียกว่าลักษณะการคิดอเนกนัย หรือการคิดแบบ
กระจาย ประกอบ ด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 

      1. ความคิดคล่องแคล่ว (fluency) หมายถึง ปริมาณของความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่อง
เดียวกัน 

     2. ความคิดริเริ่ม (originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดาหรือความคิดง่าย ๆ 

       3. ความคิดยืดหยุ่นหรือความยืดหยุ่นในการคิด (flexibility) หมายถึง ประเภทหรือ
แบบของความคิด 

     4. ความคิดละเอียดลออ (elaboration) หมายถึง ความคิดในส่วนรายละเอียดเป็น
ข้ันตอนที่สามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนหรือเป็นแผนงานที่สมบูรณ์ข้ึน 

     แพง ชินพงศ์ (2551, หน้า 7) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบ 4 ประการ 
ดังนี ้

        1. ความคล่องตัวในการคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดที่คล่องตัว เรียนรู้เรื่อง   
ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ฉับไว และเมื่อมีปัญหาก็สามารถคิดหาทางออกหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 



49 
 

        2. ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถในการปรับรูปแบบในการคิดที่ไม่ตายตัว
สามารถคิดได้หลายประเภท หลายทาง และหลายแง่หลายมุม 

       3. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ ากับความคิดของคนอื่น 
 4. ความคิดตกแต่งละเอียดลออ หมายถึง สามารถคิดในรายละเอียด หรือคิดได้
ละเอียดลออชัดเจนข้ึน  

        สรุป จากแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านที่กล่าวมาข้างต้น จะ
เห็นไดว่้า องค์ประกอบหลักของความคิดสร้างสรรค์ จะมีความเหมือนและสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ 
สามารถสรุปได้ คือ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม 
และความคิดละเอียดลออ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยในครั้งนี้ 
          2.4.4  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
                    2.4.4.1 ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ ของ กิลฟอร์ด  

                 ทิศนา แขมมณี และคนอื่น ๆ (2544, หน้า 19-22) ไดเ้สนอทฤษฎีโครงสร้าง
ทางสติปัญญา โดยอธิบายว่า ความสามารถทางสมองของมนุษย์ ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติด้าน
เนื้อหา (Content) มิติด้านปฏิบัติการ (Operation) และมิติด้านผลผลิต (Products) มีรายละเอียด 
ดังนี ้

                   มิติที่ 1 ด้านเนื้อหา (Content) หมายถึง วัตถุหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่รับรู้และ
ใช้เป็นสื่อก่อให้เกิดความคิด หรือความรู้สึก แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 

                    1. ภาพ (Figural: F) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่เป็นรูปธรรมซึ่งบุคคล
สามารถรับรู้และสามารถท าให้เกิดความรู้สึกนึกคิดได้ เช่น ภาพ เป็นต้น 

                  2. สัญลักษณ์ (Symbolic: S) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่อยู่ใน
รูปแบบของเครื่อง หมายหรือสัญญาณต่าง ๆ ให้บอกมาให้มากที่สุด เช่น ตัวอักษร ตัวเลข โน้ตดนตรี 
รวมทั้งสัญญาณต่าง ๆ ด้วย 

                   3. ภาษา (Semantic: M) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่อยู่ในรูปของถ้อยค าที่
มีความหมายต่าง ๆ สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้ เช่น พ่อ แม่ เพื่อน ชอบ โกรธ เสียใจ เป็นต้น 

                   4. พฤติกรรม (Behavior: B) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นการแสดงออกของบุคคล 
กิริยาอาการ การกระท าที่สามารถสังเกตเห็น รวมทั้งทัศนคติ การรับรู้การคิด เช่น การยิ้ม การ
หัวเราะ การสั่นศีรษะ การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 

                   มิติที่ 2 ด้านปฏิบัติการ (Operations) หมายถึง มิติที่แสดงถึงลักษณะ
กระบวนการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดของสมอง แบ่งออกตามล าดับข้ันได้ 5 ลักษณะ ดังนี ้
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                 1. การรู้จักและเข้าใจ (Cognition: C) หมายถึง ความสามารถในการตีความ
ของสมองเมื่อเห็นสิ่งเร้าแล้วเกิดการรับรู้ เข้าใจสิ่งนั้นและบอกได้ว่าเป็นอะไร เช่น  เมื่อเห็นของเล่น
รูปร่างกลม ๆ ท าด้วยยางผิวเรียบก็บอกได้ว่าเป็นลูกฟุตบอล 

                        2. การจ า (Memory: M) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่เก็บสะสม
ความรู้ไว้แล้วสามารถระลึกออกมาได้เมื่อมีสิ่งเร้า เช่น การจ าหมายเลขประจ าตัว การท่องสูตรคูณ 
การช้ีตัวคนร้าย 

                  3. การคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking: D) หมายถึง กระบวนการ
ของสมองที่จะคิดได้หลายแง่มุม หลายทิศทาง คิดหาค าตอบโดยไม่จ ากัดจ านวน ท าให้ได้ความคิดที่
แปลกใหม่จากสิ่งเร้าที่ก าหนดให้ เช่น หนังสือพิมพ์ใช้ท าอะไรได้บ้าง ให้บอกมาให้มากที่สุด ผู้ที่คิดได้
มาก แปลก มีเหตุผล คือ ผู้ที่มีความคิดโดยอเนกนัย ดังนั้น ความคิดอเนกนัยจึงเป็นความคิดที่       
กิลฟอร์ด (Guildford) ได้อธิบายว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดอเนกนัยนี้เป็นความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (ความสามารถที่จะคิดได้ไม่เหมือนใคร หรือคิดในสิ่งดูเหมือนไม่สัมพันธ์กันให้เข้ากันได้) 
ความคล่องในการคิด (ความสามารถในการคิดค าตอบได้เป็นจ านวนมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลของการ
คิดในเรื่อง หน่วย ความสัมพันธ์ และระบบ) ความคิดยืดหยุ่น (ความพร้อมที่จะเปลี่ยนแนวทางหรือ
ดัดแปลงข้อมูล) และความคิดละเอียดลออ (ความสามารถที่จะต่อเติมความคิดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น) 

                   4. การคิดแบบเอกนัย (Convergent thinking: N) หรือความคิดแบบ   
องค์รวม หมายถึง ความสามารถในการคิดหาค าตอบที่ดีที่สุดจากข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ก าหนด  และ
ค าตอบที่ถูกต้องก็จะมีเพียงค าตอบเดียว เช่น การเลือกค าตอบในการท าข้อสอบแบบเลือกตอบ 

                   5. การประเมิน (Evaluation: E) หมายถึง ความสามารถสรุปโดยอาศัย
กฎเกณฑ์ที่ดีที่สุด 

                  มิติที่ 3 ด้านผลผลิต (Products) หมายถึง มิติที่แสดงถึง ความสามารถที่
เกิดข้ึนจากการผสมผสานมิติด้านเนื้อหาและมิติด้านปฏิบัติการเข้าด้วยกันเปน็ผลผลิต ซึ่งมี 6 ลักษณะ 
ดังนี ้

                    1. หน่วย (Unit: U) หมายถึง ส่วนย่อย ๆ ที่ถูกแยกออกมีคุณสมบัติเฉพาะ
ของตนเองที่แตกต่าง จากคนอื่น เช่น คน แมว บ้าน เป็นต้น 

                    2. จ าพวก (Classes: C) หมายถึง ประเภท หรือ จ าแนกหรือกลุ่มของหน่วย
ที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะร่วมกัน เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ คน แมว ช้าง หรือ ประเภทผลไม้ 
ได้แก่ เงาะ มังคุด ลางสาด ลิ้นจี่ เป็นต้น 

                    3. ความสัมพันธ์ (Relation: R) หมายถึง ผลของการเช่ือมโยงความคิดแบบ
ต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 พวกเข้าด้วยกันโดยอาศัยลักษณะบางอย่างเป็นเกณฑ์ อาจอยู่ในรูปของหน่วยกับ
หน่วย จ าพวกกับจ าพวก ระบบกับระบบ เช่น ปลาคู่กับน้ า ชายคู่กับหญิง เป็นต้น 
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                    4. ระบบ (System: S) หมายถึง การเช่ือมความสัมพันธ์ของผลที่ได้หลาย ๆ 
คู่เข้าด้วยกันอย่างมีระบบ เช่น เลขชุด 1 3 5 7 9 จัดเป็นระบบเลขค่ี ส่วน 2 4 6 8 จัดเป็นระบบเลขคู่ 

                    5. การแปลงรูป (Transformation: T) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
ปรับปรุง ดัดแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ออกมาในรูปใหม่ เช่น การเปลี่ยนรูปสี่เหลี่ยมเป็นเส้นตรงสี่เส้น การ
แปลความหมาย ย่อความ เป็นต้น 

                    6. การประยุกต์ (Implication: I) หมายถึง การคาดหวังหรือท านายเรื่อง
บางอย่างจากข้อมูลที่ก าหนดให้เกิดความแตกต่างไปจากเดิม เช่น เมื่อเห็น + ก็คาดว่าเป็นสัญลักษณ์
ของสภากาชาด 
       สรุปได้ว่า ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ กิลฟอร์ด (Guildford) ได้อธิบาย 
ความสามารถทางสมองของมนุษย์ออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 เนื้อหา หมายถึง มิติแทนข้อมูลหรือ
สิ่งเร้าที่เป็นสื่อในการคิดที่สมองรับเข้าไปแล้วก่อให้เกิดความคิดหรือความรู้สึก มี  4 ลักษณะ ได้แก่ 
ภาพ สัญลักษณ์ ภาษา และพฤติกรรม มิติที่ 2 ด้านปฏิบัติการ หมายถึง มิติที่แสดงกระบวนการคิด
ของสมองตามล าดับข้ัน มี 5 ข้ัน ได้แก่ การรู้จักและเข้าใจ การจ า การคิดแบบอเนกนัย การคิดแบบ
เอกนัย และการประเมิน มิติที่ 3 ด้านผลผลิต หมายถึง  มิติที่แสดงถึง ผลผลิตที่ เกิดจากการ
ผสมผสานของมิติด้านเนื้อหาและมิติด้านปฏิบัติการเข้าด้วยกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่ 
หน่วย จ าพวก ความสัมพันธ์ ระบบ การแปลงรูป และการประยุกต์  
  2.4.4.2 ทฤษฎีของ E. Paul Torrance  

                  Torrance (1962) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ซึ่งได้พัฒนาแนวคิดจากทฤษฎีของ กิลฟอร์ด มาใช้ในการวิจัย ในเรื่องความคิด
สร้างสรรค์ โดยให้ค านิยาม ความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหาหรือสิ่ง
ที่บกพร่องขาดหายไป แล้วจึงรวบรวมความคิดตั้งเป็นสมมติฐานข้ึน ต่อจากนั้น ก็ท าการรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานนั้น โดยจ าแนกกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์เป็น 5 ข้ัน 
ดังนี ้ 

                   1. การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact–Finding) เริ่มจากความรู้สึกกังวล สับสน 
แต่ยังไม่สามารถหาปัญหาได้ว่าเกิดจากอะไร ต้องคิดว่าสิ่งที่ท าให้เกิดความเครียดคืออะไร  

                   2. การค้นพบปัญหา (Problem–Finding) เมื่อคิดจนเข้าใจจะสามารถบอก
ได้ว่าปัญหา ต้นตอคืออะไร  

                   3. การค้นพบแนวคิด (Idea–Finding) คิดและตั้งสมมติฐาน ตลอดจนรวบ 
รวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทดสอบความคิด    

                   4. การค้นพบค าตอบ (Solution–Finding) ทดสอบสมมติฐานจนพบ
ค าตอบ  
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                   5. การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance–Finding) ยอมรับค าตอบที่
ค้นพบและคิดต่อไปว่าการค้นพบจะน าไปสู่หนทางที่จะท าให้เกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม่ต่อไป ที่เรียกว่า 
การท้าทายในทิศทางใหม่ (New Challenge)  

                  กระบวนการที่กล่าวมาแล้วนั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่ากระบวนการแก้ปัญหา
และไม่จ าเป็นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ แต่ความเข้าใจและความเช่ือของ Torrance (1965) เห็น
ว่ากระบวนการนี้รวมความคิดสร้างสรรค์ไว้ด้วย แต่ระดับความคิดสร้างสรรค์นั้นอาจแตกต่างกันไปตาม
สถานการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาชนิดหนึ่ง จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี
โครงสร้างทางปัญญาของ Guilford ซึ่งได้อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถทางสมอง
ที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่า ลักษณะการคิดอเนกนัย หรือการคิดแบบกระจาย 
(Divergent Thinking) ซึ่ง Torrance ได้น ามาศึกษาถึงองค์ประกอบได้ ดังต่อไปนี้ (Torrance, 1964)  

                   1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ 
แตกต่างจากความคิดธรรมดา และไม่ซ้ ากับที่มีอยู่ มีลักษณะความคิดที่ไม่ปกติธรรมดา (Wide Idea) 
เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากน าความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ข้ึน ความคิดริเริ่มจึงเป็นลักษณะความคิดที่เกิดข้ึนเป็นครั้งแรก 
เป็นความคิดที่แปลกแตกต่างจากความคิดเดิม และอาจไม่เคยมีใครนึกหรือคิดถึงมาก่อน จึงต้องอาศัย
ลักษณะความกล้าคิด กล้าลอง เพื่อทดสอบความคิดของตน บ่อยครั้งที่ความคิดริเริ่มจ าเป็นต้องอาศัย
ความคิดจากจินตนาการ หรือเรียกว่าเป็นความคิดจินตนาการประยุกต์ คือไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียว 
แต่จ าเป็นต้องคิดสร้างและหาทางท าให้เกิดผลงานด้วย  

                  2. ความคิดคล่อง (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิด
หาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีค าตอบในปริมาณในเวลาที่จ ากัด ความคิดคล่อง 
สามารถแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ (Wilson, Guilford, Etal, 1954 Cited in Guilford, 1959)  

                   2.1 ความคิดคล่องด้านถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถใน
การใช้ถ้อยค าอย่างคล่องแคล่วนั่นเอง  

                        2.2 ความคิดคล่องด้านการโยงความสัมพันธ์ (Associational Fluency) 
เป็นความ สามารถที่จะคิดหาถ้อยค าที่เหมือนกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในเวลาที่ก าหนด  

                        2.3 ความคิดคล่องด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็น
ความสามารถในการใช้วลี หรือประโยค ที่จะน ามาเรียงกันอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ประโยคที่ต้องการ                
                                 2.4 ความคิดคล่องในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถ
ที่จะคิดสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด เช่น ให้คิดหาประโยชน์ของก้อนหินมาให้ได้มากที่สุดภายใน
เวลาที่ก าหนด ความคิดคล่องในการคิด มีความส าคัญต่อการแก้ปัญหา เพราะในการแก้ปัญหาจะต้อง
แสวงหาค าตอบหรือวิธีแก้หลายวิธี และต้องน าวิธีการเหล่านั้นมาทดลอง จนกว่าจะพบวิธีการที่
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ถูกต้องตามที่ต้องการ นับว่าเป็นความสามารถอันดับแรกในการที่จะพยายามเลือกเฟูนให้ได้ความคิด
ที่ดีและเหมาะสมที่สุด  

                    3.  ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
คิดหาค าตอบได้หลายประเภท หลายทิศทาง ไม่ซ้ าแบบ แบ่งออกเป็น  

                        3.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดข้ึนทันที (Spontaneous Flexibility) เป็น
ความ สามารถที่จะพยายามคิดได้หลากหลายรปูแบบ อย่างเป็นอสิระ  

                        3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) เป็น
ความสามารถในการดัดแปลงความรู้ หรือประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์หลาย ๆ ด้านซึ่งมี
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา คนที่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ้ ากัน ซึ่งจะเป็นตัวเสริมให้ความคิด
คล่อง มีความแปลกแตกต่างออกไป หลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อน หรือเพิ่มคุณภาพความคิดให้มากข้ึน ด้วย
การจัดเป็นหมวดหมู่และมีหลักเกณฑ์ยิ่งข้ึน นับได้ว่า ความคิดคล่อง และความคิดยืดหยุ่น เป็น
ความคิดพื้นฐานที่จะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ คือ เป็นการคิดหลายแง่มุมได้หลายหมวดหมู่ หลาย
ประเภท ตลอดจนสามารถใช้เป็นการสร้างทางเลือกไว้หลายทาง ความยืดหยุ่นจึงเป็นความคิดเสริม
คุณภาพให้ด ี 

                    4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถที่จะให้
รายละเอียดหรือตกแตง่เพื่อให้มีความสมบรูณ์ หรอืปรับปรงุ หรือพฒันาสิง่ที่มีอยู่ให้มปีระสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน    
            2.4.5  ลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 
         นักการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 
         กิลฟอร์ด (Guilford, 1967 อ้างถึงใน สัมฤทธ์ิ เสาทอง, 2551, หน้า 32) กล่าวว่า 
คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะต้องมีความฉับไวที่จะรับรู้ปัญหา มองเห็นปัญหา สามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ ๆ ได้ง่าย มีความสามารถที่จะสร้างหรือแสดงความคิดใหม่ ๆ และปรับปรุง
ให้ดีข้ึน ซึ่งวิธีการคิดของคนเรามีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
        1. การรู้และเข้าใจ หมายถึง ความสามารถของสมองในการเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว 
        2. การจ า หมายถึง ความสามารถของสมองในการสะสมข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาและ
สามารถระลึกออกมาได้ตามที่ต้องการ 
        3. การคิดแบบอเนกนัย หมายถึง ความสามารถของสมองในการให้การตอบสนองได้   
หลาย ๆ อย่างจากสิ่งเร้าที่ก าหนดให้ โดยไม่จ ากัดจ านวนค าตอบ 
        4. การคิดแบบเอกนัยหรือความคิดรวม หมายถึง ความสามารถในการคิดหาค าตอบ
ที่ดีที่สุด จากข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ก าหนด และค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
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        5. การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถของสมองในการตัดสินข้อมูลที่ก าหนดให้
ตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
        ฟรอมม์ (Fromm, 1963 อ้างถึงใน อรพินท์ ออศิริชัยเวทย์, 2546) ไดก้ล่าวถึง คนที่
มีลักษณะความคิดสร้างสรรค์ไว้ ดังนี ้
  1. มีความรู้สึกทึ่ง ประหลาดใจที่พบเห็นของใหม่ที่น่าทึ่ง (Capacity of be 
puzzled) หรือประหลาดใจ สนใจสิ่งที่เกิดข้ึนใหม่ หรือของใหม่ ๆ 
  2. มีสมาธิสูง (Ability to Concentrate) การที่จะสร้างสิ่งใดก็ได้ คิดอะไรออกก็ต้อง
ไตร่ตรองในเรื่องนั้นเป็นเวลานาน ผู้ที่สร้างสรรค์จ าเป็นจะต้องมีความสามารถท าจิตใจให้เป็นสมาธิ 
  3. สามารถที่จะยอมรับสิง่ทีไ่ม่แน่นอนและเปน็สิ่งที่เปน็ข้อขัดแย้งและความตึงเครยีด
ได้ (Ability to accept conflict and tension) 
  4. มีความเต็มใจที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนใหม่ทุกวัน (Willingness to be born 
every day) คือ มีความกล้าหาญและศรัทธาที่จะผจญต่อสิ่งแปลงใหม่ทุกวัน 
       อมรากุล อินโอชานนท์ (2548, หน้า 25) ได้กล่าวถึง ลักษณะของผู้มีความคิด
สร้างสรรค์ไว้ 10 ลักษณะ ดังนี ้
 1. มีพลังในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 
                   2. เป็นคนง่าย ๆ ที่ไม่ยึดติดในพิธีรีตอง 
 3. เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยสูง 
 4. เป็นคนช่างฝัน มีจินตนาการ ผลงานที่ออกมาจึงดูแปลกแหวกแนว 
 5. เป็นคนที่เก็บตัว และสังคมควบคู่กันไป 
     6. มีลักษณะถ่อมตัว 
 7. มีลักษณะตรงกันข้ามไปจากเพศของตนเอง เช่น ผู้หญิงก็จะมีอ านาจในตัวเองใน
ขณะที่ผู้ชายก็จะไม่ก้าวร้าว ดูอ่อนไหว 
 8. เป็นทั้งกบฏต่อต้านสังคมและอนุรักษ์ 
          9. คลั่งไคล้ในผลงานของตนเอง 
 10. มีลักษณะที่เปิดเผยและอ่อนไหวในอารมณ์ 
        สุภาวดี หาญเมธี (2551, หน้า 10) กล่าวว่า ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มี 6 ลักษณะ 
ได้แก่ 
 1. พยายามถามค าถามและหาค าตอบใหม่ ๆ ที่กระตุ้นความคิดตลอดเวลา 
 2. พยายามคิดโดยการอุปมาเปรียบเทียบ 
 3. พยายามคิดในรูปแบบของความเป็นไปได้ 
 4. เรียนรู้จากการอ่านอย่างสร้างสรรค์ 
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          5. เต็มใจรับ โดยไม่คาดหวัง 
          6. ไม่คิดว่ามีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 
        สรุปได้ว่า ลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้น สามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะ 
ได้แก่ ด้านความคิดและบุคลิกภาพ นั่นคือ ด้านความคิด ผู้มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถ
ด้านการคิดพลิกแพลง แก้ปัญหาต่าง ๆ  มีความคิดอิสระ มีจินตนาการ คิดในรูปแบบของความเปน็ไปได้ 
และด้านบุคลิกภาพ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้น า รับผิดชอบ มีวินัย    
มีสมาธิสูง กล้าแสดงออก เปิดเผย อ่อนไหวและมีอารมณ์ขัน ร่าเริง 
 2.4.6  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
    ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุกคน สามารถสอน แนะน า 
ส่งเสริม และพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในระดับที่สูงข้ึนได้ มีนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ 
แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
   ทอแรนซ์ (Torrance, 1969, pp. 7-9) ได้เสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ไว้ 3 ลักษณะ โดยเช่ือว่าเป็นพื้นฐานที่จะกระตุ้นและจูงใจให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ คือ 
 1. ลักษณะความไม่สมบูรณ์ การเปิดกว้าง เป็นลักษณะพื้นฐานแรกที่สุดในกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ โดยวิธีการสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาคือความไม่สมบูรณ์ ความไม่เปิดกว้าง      
มีเทคนิควิธีสอนหลายวิธีที่จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยความไม่สมบูรณ์ไปกระตุ้นการ
เรียนรู้ให้เกิดความอยากรู้เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ 
 2. ลักษณะการสร้างและผลิตบางสิ่งบางอย่างข้ึนมา วิธีหนึ่งที่ทอแรนซ์ (Torrance) 
เสนอแนะกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา คือ การให้ผู้เรียนสร้างหรือผลิตงาน
บางอย่างข้ึนให้เป็นประโยชน์ 
 3. ลักษณะใช้ค าถามของเด็ก ความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ท าให้เขาถามค าถาม
ต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ถามค าถามและหาค าตอบเองจากแหล่งที่เด็ก
สามารถค้นหาค าตอบได้ด้วยตัวของเขาเอง  เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เด็กจะพอใจและเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ 
       ฮอลล์แมน (Hallman, 1971, p. 45 อ้างถึงใน สายสุนีย์ กลิ่นสุคนธ์, 2545, หน้า 
17-18) ได้ให้ข้อเสนอในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แก่นักเรียน 12 ประการ ดังนี ้
 1. ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรยีนรู้ด้วยความคิดริเริม่ของตัวเอง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้
อยากเป็นผู้ค้นพบและอยากทดลอง 
 2. จัดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเสรี  ให้นักเรียนมีอิสระในการคิดและการ
แสดงออกที่มีอิสระในการศึกษาค้นคว้าในกรอบของความสนใจ และความสามารถของเขา 
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          3. สนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มข้ึน โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่กระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มข้ึนด้วยตนเอง 
       4. ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนคิดหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลในรูปแบบที่แปลกใหม่กว่าเดิม ส่งเสริมการคิดจินตนาการ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิธีการ
แก้ปัญหาแปลก ๆ ใหม่ ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าเสี่ยงทางสติปัญญา 
       5. ไม่เข้มงวดกับผลหรือค าตอบหรือข้อสรุปที่ได้จากการค้นพบของนักเรียนมากจน 
เกินไป ครูต้องไม่ให้ความส าคัญของความคลาดเคลื่อนจนเกินไปนัก ต้องยอมรับว่าความคลาดเคลื่อน
และความผิดพลาดนั้น เป็นเรื่องปกติที่เกิดข้ึนได้ 
       6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นทางสติปัญญาโดยย่ัวยุให้นักเรียนคิดหาค าตอบ
หรือแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธี ด้วยการพยายามคิดหาความหมายใหม่ โดยใช้ประสบการณ์เดิมในบริบท
ใหม่ ไม่ให้ยึดมั่นกับประสบการณ์เดิมอย่างมั่นคงเพียงด้านเดียว 
       7. สนับสนุนให้นักเรียนรูจ้ักประเมินผลสัมฤทธ์ิ และความก้าวหน้าของตนด้วยตนเอง
ให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบและรู้จักประเมินตนเอง พยายาม
หลีกเลี่ยงการใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือข้อสอบมาตรฐาน 
     8. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ว่องไวต่อการรับรู้ในสิ่งเร้าต่าง ๆ ทั้งในด้านความรู้สึก
และปัญหาด้านสังคมและบุคคล 
       9. ส่งเสริมให้นักเรียนตอบปัญหาประเภทปลายเปิดที่มีความหมายและไม่มีค าตอบที่
เป็นจริงที่แน่นอนตายตัว ค าถามประเภทนี้จะสนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม 
       10. เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ความคิด และเครื่องมือแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าใจกระบวนการโดยตลอด 
       11. ฝึกให้นักเรียนต่อสู้ความล้มเหลวและความคับข้องใจ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
จะต้องมีความสามารถที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่คลุมเครือ และสามารถจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้น
ได้อย่างเหมาะสม 
        12. ฝึกให้นักเรียนพิจารณาปัญหาในภาพรวมมากกว่าจะพิจารณาปัญหาย่อย ๆ ให้
รู้จักบูรณาการปัญหาและเข้าใจปัญหาเหล่าน้ัน 
      ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หน้า 37) ได้เสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ดังนี ้
      1. กิจกรรมด้านศิลปะ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และช่วยฝึก
ประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา การรู้จักใช้ความคิดของตนในการแสดงออกทางความคิดหลาย ๆ  ด้าน 
       2. กิจกรรมด้านภาษา ได้แก่ การเล่านิทาน การเล่นละคร การเล่นบทบาทสมมุติ 
กิจกรรมเข้าจังหวะ และการแสดงออกทางด้านจินตนาการ 
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         วิทยากร เชียงกูล (2551, หน้า 15) ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ดังนี ้
       1. ทฤษฎีกระดาษเปล่า (Blank paper theory) หมายถึง การไม่ตีกรอบความคิด
ผู้อื่น ไม่คิดถึงปัญหา อุปสรรค ขีดจ ากัดหรือ ความเป็นไปไม่ได้ 
       2. การตั้งค าถาม (Inquiry) - ถามเหตุผล ว่า...ท าไม - ถามสมมุติ ... ถ้าเป็นอย่างนี้
แล้วจะท าอย่างไร - ถามเปรียบเทียบเชิงพัฒนา เช่น อะไรที่คนอื่นท าแล้วแต่เรายังไม่ได้ท า, เราท าได้
ไหมและจะต้องรีบท าอะไร, อะไรที่เราท าแล้วแต่คนอื่นท าดีกว่า -ถามต่อเนื่อง เช่น ท าอะไร ท าได้ไหม 
ท าอย่างไร จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไร 
        3. การเลียนแบบ (Synetics) คือ การท าให้แตกต่าง ก้าวหน้า ดีกว่าเดิมแล้วกระโดด
ไปสู่สิ่งใหม่จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ควรมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  มีการใช้ค าถามยั่วยุให้เด็กคิดหา
ค าตอบด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนตอบปัญหาประเภทปลายเปดิ จัดบรรยากาศการเรยีนรู้แบบเสร ี
ให้ผู้เรียนสร้างหรือผลิตงานบางอย่างเพื่อเป็นประโยชน์  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าความรู้ด้วย
ตนเองมากขึ้น 
        อารี รังสินันท์ (2526, หน้า 19-20) ได้เสนอแนวทางในการที่จะส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ดังนี้ 
                   1. การแสดงออกด้วยความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
วาดภาพระบายสี ดนตรี การเล่น การแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น  
                   2. ส่งเสริมบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอิสระ
ไม่ถูกควบคุมทางวินัยที่เคร่งครัดเกินไป สนับสนุนให้นักเรียนได้แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  
                   3. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ต้องท าให้ต่อเนื่องกัน  
                   4. กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดหลาย ๆ ด้าน ตลอดจนการแสดงอารมณ์  
                   กรมวิชาการ (2535, หน้า 16-17) กล่าวว่า การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อาจท า
ได้ทั้งทางตรงโดยการสอนและฝึกอบรม หรือในทางอ้อมโดยการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ หลักการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในทางอ้อมมีดังนี้  
                   1. ยอมรับคุณค่าและความสามารถของคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข  
                   2. แสดงและเน้นให้เห็นว่าความคิดของเขามีคุณค่า และสามารถน า ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์  
                   3. ให้ความเข้าใจและเห็นใจในตัวเขา และความรู้สึกของเขา  
                   4. อย่าพยายามก าหนดแบบเพื่อให้ทุกคนมีความคิดและบุคลิกภาพเดียวกัน  
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                   5. อย่าสนับสนุน หรือให้รางวัลเฉพาะงานที่มีผู้ทดลองท าเป็นที่ยอมรับแล้ว ควร
ให้ผลงานที่แปลกใหม่มีโอกาสได้รับรางวัลและค าชมเชยบ้าง  
                   6. ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการของตนเอง โดยยกย่องชมเชยเมื่อมีจินตนาการที่แปลก
และมีคุณค่า  
                   7. กระตุ้นและส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  
                   8. ส่งเสริมให้ถามและให้ความสนใจแก่การถาม รวมทั้งช้ีแนะแหล่งค าตอบ  
                   9. ตั้งใจและเอาใจใส่ความคิดแปลก ๆ ของเขาด้วยใจที่เป็นกลาง  
                   10. พึงระลึกเสมอว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะต้องใช้เวลาและค่อยเป็น 
ค่อยไป  
                    ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556, หน้า 238-239)  กล่าวว่า บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในบ้านหรือครอบครัว ถือว่ามีความส าคัญยิ่ง และส่งผลต่อการเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก พ่อแม่ และสมาชิกในครอบครัว  ควรสร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 

            1. ความรัก การสร้างบรรยากาศของความรักและความอบอุ่นภายในครอบครัว 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวที่อาศัยร่วมกัน  พ่อแม่รักเด็กอย่างเหมาะสม
เป็นสิ่งส าคัญพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จของการสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

                2. การเลี้ยงดูลูกแบบประชาธิปไตย พ่อแม่เลี้ยงดูด้วยความรัก ความเข้าใจใน
ธรรมชาติของเด็ก ให้เด็กร่วมแสดงความคิดเห็น มีอิสระตามความเหมะสม และรับฟังและยอมรับ
ความคิดเห็น และยอมรับในสิ่งที่เด็กตัดสินใจ ให้เด็กมีโอกาสตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ ด้วยตนเอง 
ตลอดจนคอยเป็นก าลังใจ เมื่อเด็กมีปัญหา จะท าให้เด็กมีความอบอุ่นใจ มีความมั่นคงในชีวิต และ
พร้อมที่จะพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 

                   3. การฝึกให้เด็กได้เล่นหรือมปีระสบการณ์จากการท ากจิกรรมต่าง ๆ ที่มีคุณค่า การ
ได้เล่นของเล่น เครื่องเล่น เกมและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความคิดของเด็ก 
ให้เด็กมีโอกาสแสดงออก ฝึกฝนและเรียนรู้จากเกม และเครื่องเล่นต้ังแต่เยาว์วัย ซึ่งช่วยพัฒนาความ
ฉลาดของเด็กตามวัย 
                  4. ให้ลูกมีโอกาสได้พบเพื่อนและเล่นกับเพื่อน เปิดโอกาสให้เด็กไปบ้านเพื่อนและให้
เพื่อนมาหาที่บ้านบ้าง รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้ด็กได้พบกับบุคคลอื่น ๆ ที่เขาช่ืนชอบ จะท าให้เด็กพัฒนา
ประสบการณ์อย่างหลากหลายและมีความสุข 
                  5. ความสม่ าเสมอของพ่อแม่ พ่อแม่ควรมีความสม่ าเสมอ คงเส้นคงวาในการให้การ
สนับสนุน ส่งเสริมและเอื้ออ านวย ไม่ผัดผ่อน พ่อแม่ต้องคอยจัดแบ่งเวลาดูแลลูก และท าอย่าง
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สม่ าเสมอและคงเส้นคงวา ซึ่งไม่ได้หมายถึง การเข้มงวดแต่เป็นการให้ลูกรู้สึกว่าสิ่งใดท าได้ สิ่งใดท า
ไม่ได้ เป็นการจัดระเบียบความคิดและพฤติกรรมให้กับลูกให้ยอมรับในกฎระเบียบ 
                  6. เด็กได้มี โอกาสประสบกับความส า เร็จได้ท าในสิ่ งที่ ช่ืนชอบและสามารถ
ตั้งเปูาหมายในชีวิต ว่าโตข้ึนเขาจะเป็นอะไรและพยายามท าให้ถึงเปูาหมายแห่งชีวิตที่วางไว้ โดยที่
ผู้ปกครองต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มที่ หากมีอุปสรรคก็สามารถจะยืดหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสม การมีเปูาหมายชีวิต จะท าให้เด็กมีจุดหมายที่ชัดเจน เขาจะมีความมุ่งมั่น และใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่ 
                  7. ให้แรงเสริมและก าลังใจ พ่อแม่ควรให้ความสนใจเอาใจใส่กิจกรรมที่เด็กท าและ
รู้จักชมเชยเพื่อเป็นก าลังใจจะท าให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจ เกิดความเช่ือมั่น และมีความเพียรพยายามที่
จะท าให้ได้ดีที่สุดยิ่ง ๆ ข้ึนและการให้ก าลังใจด้วยการแสดงความรัก ความช่ืนชมเอาใจใส่  ซึ่งควร
เป็นไปอย่างเหมาะสมกับเด็ก ไม่ควรเข้าไปก้าวก่าย จัดการให้กับเด็กในทุกเรื่อง เพราะจะท าให้เด็กไม่
รู้จักพึ่งตนเอง และไม่ควรให้ก าลังใจด้วยการให้วัตถุ เงินทอง สิ่งของปรนเปรอ เพราะจะท าให้เด็กขาด
ความกระตือรือร้นและขาดความมุ่งมั่น 
                  8. ให้เวลา การให้เวลากับเด็กเป็นสิ่งส าคัญ ท ากิจกรรมเล่นกับเด็ก พาเด็กไปเที่ยว
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ไม่ปล่อยเด็กไว้ตามล าพังคนเดียวหรืออยู่กับคนอื่นมากเกินไปโดยไม่จ าเป็น 
          2.4.7  การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์           
                   Torrance (1981, cited in Fasko, 2000-2001, p. 319) กล่าวถึง เปูาหมายของ
การสอนอย่างสร้างสรรค์ คือ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบผ่านครูที่มีความกระตือรือร้นอย่างสูง 
มีความซาบซึ้งต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องเดียวกันนี้ Feldhusen and Traffinger 
(1980) และ Davis (1991) ก็เช่ือในการสร้าง “บรรยากาศที่สร้างสรรค์” (creative climate) จะช่วย
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และได้น าเสนอแนวทางการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนที่จะน าไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ 
                   1. สนับสนุนและเสริมแรงความคิดที่ไม่ปกติ 
                   2. ใช้ความล้มเหลวเป็นตัวช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงข้อผิดพลาด และช่วย
สนับสนุนให้ท าได้ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
                   3. ปรับเปลี่ยนความสนใจและความคิดของนักเรียนในห้องเรียนเท่าที่จะท าได้ 
                   4. ให้เวลานักเรียนในการที่จะคิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเขา ความคิด
สร้างสรรค์ไม่ได้เกิดข้ึนในทันทีทันใด 
                   5. สร้างบรรยากาศของการเคารพและการยอมรับซึ่งกันและกัน ระหว่างนักเรียน 
และระหว่างนักเรียนกับครู เพื่อที่เด็กจะได้แลกเปลี่ยนความคิด พัฒนาและเรียนรวมกัน รวมทั้งมี
อิสระในการท าอะไร 
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                   6. ตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์ในส่วนอื่นนอกเหนือจากการท าศิลปะและงาน
ประดิษฐ์ การพูด การเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ฯลฯ ความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในทุกวิชา 
                   7. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าตัวเป็นแหล่งวิทยาการ 
                   8. รับฟังและหัวเราะร่วมไปกับนักเรียน บรรยากาศที่อบอุ่นจะช่วยให้มีอิสระและ
ความมั่นคงในการส ารวจความคิด 
                   9. ให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือก มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนในการดูแล
ประสบการณ์การเรียนรู้และการศึกษาของตนเอง 
                   10. ให้ทุกคนมีส่วนร่วม และแสดงให้เห็นว่าการร่วมมือกันเป็นสิ่งที่มีคุณค่า โดย
สนับสนุนความคิดเห็นของเด็กและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาและท าโครงการต่าง ๆ 
          Klenz (1987, p. 4) ได้น าเสนอถึง การจัดบรรยากาศที่ดูว่าเหมาะสมที่สุด คือ 
ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางจิตและอิสระทางปัญญา ภายใต้โครงสร้างที่แต่ละคนให้ความเคารพ
ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังได้น าเสนอเกี่ยวกับ หลักการในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ บทบาท
ของครูในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว้อย่างน่าสนใจ สรุปได้ดังนี้                   
                  หลักการในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
                   1. จุดส าคัญจะต้องเริ่มต้นด้วยการมีประชาธิปไตย ที่จะเป็นเครื่องมือน าไปสู่ความ
เป็นอิสระ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                  2. พิจารณาวิธีสอน และวิถีทางในการเรียนที่มีความต่อเนื่องในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ 
                 3. สร้างความเข้าใจในความคิดรวบยอด ทักษะและกระบวนการของศาสตร์ต่าง  ๆ 
วิธีการสร้างและประเมินความรู้  
                  บทบาทของครูในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
                  1. ครูในฐานะเป็นตัวแทน 
                        1.1 มีความรักในการเรียนรู้ ช่วยนักเรียนให้รู้จักตนเองและกระท าตามศักยภาพ 
สร้างบรรยากาศของห้องเรียนบนฐานของความเคารพต่อกัน 
                        1.2 วิเคราะห์กระบวนการคิดของตน การปฏิบัติในห้องเรียนและให้เหตุผลใน   
สิ่งที่ท า 
                        1.3 เปิดเผย กระตุ้นเด็กให้ติดตามความคิดของตน ไม่ใช่เพียงแต่ท าตามครู 
                        1.4 เต็มใจที่จะยอมรับความผิดพลาด 
                         1.5 จัดโอกาสให้เด็กได้เลือกกิจกรรม และจัดมอบหมายงานโดยมีโอกาสเลือก
อย่างเหมาะสม 
                     1.6 แสดงความสนใจที่แท้จริง กระหายใคร่รู้และมุ่งมั่นในการเรียนรู้ 
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                     1.7 ด าเนินการและตระเตรียมสิ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมาย 
                     1.8 แสวงหาวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ เหมาะสมและมีจริยธรรม 
                     1.9 ไวต่อความรู้สึกของบุคคลอื่น ระดับของความรู้ และระดับความซับซ้อน 
                     1.10 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เป็นตัวกระตุ้นและช่วยอ านวยความ
สะดวกให้เกิดการคิด 
                     1.11 อนุญาตให้เด็กได้ร่วมในการตั้งกฎ และตัดสินใจเกี่ยวกับทุกแง่มุมของการ
เรียนรู้ รวมถึงการประเมิน 
                  2. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาที่สอน 
                      2.1 ใช้ค าถามที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยมีค าตอบได้หลาย ๆ  ด้าน เช่น 
จะลงความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของกระท าได้อย่างไร และให้นักเรียนได้ใช้เหตุผลยืนยันค าตอบหรอื
ความเช่ือของตน 
                      2.2 ให้นักเรียนเล่นบทบาทสมมุติ หรือสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับคนที่มีความ
คิดเห็นที่ขัดแย้งกัน หรือจัดกิจกรรมที่มีการโต้แย้ง ด้วยการน านักเรียนมาอภิปราย/ถกเถียงกันด้วย
มุมมองต่าง ๆ ของปัญหา โดยโต้ตอบกันด้วยหลักฐานและแหล่งอ้างอิงที่เป็นเหตุเป็นผล 
                      2.3 ให้นักเรียนตื่นตัวในการสังเกตสื่อต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเรียน ฟิล์ม และ
การสื่อสารอื่น ๆ ว่าเกินความจริง/บิดเบือนความจริงตามความเข้าใจของนักเรียน และโดยใช้
มาตรฐานเป็นเกณฑ์ 
                      2.4 ให้นักเรียนได้ใช้แหล่งวิทยาการ สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิใช้เอกสารต่าง  ๆ 
นอกจากหนังสือเรียนที่จะให้ข้อมูลและขยายการเรียนรู้ให้กว้างขวางข้ึนในแต่ละวิชา ไปร่วมประชุม
กับชุมชน ดูรายการโทรทัศน์ อ่านบทความต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ ติดตามด้วยการวิเคราะห์จุดเด่น  
จุดด้อยของข้อโต้แย้งหรือเปูาหมายของตนภายใต้แง่มุมต่าง ๆ 
                      2.5 ให้นักเรียนได้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีข้อมูลประกอบใน
การแก้ไข 
                      2.6 ส ารวจวิธีการที่นักเรียนใช้ในการพัฒนาความรู้ ศาสตร์และสาขาต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน 
                      2.7 ให้นักเรียนวิเคราะห์สิ่งของและสิ่งประดิษฐ์ ไม่ว่าจะท าด้วยคนหรือมีอยู่ตาม
ธรรมชาติ โดยพิจารณาเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง รูปแบบ และเกณฑ์ส าหรับการประเมิน 
                      2.8 กระตุ้นให้ เด็กได้ ใช้การ เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยในการบรรยาย 
เปรียบเทียบและพยายามเข้าใจความคิดรวบยอดใหม่ ความคิดเห็น หลักการ หรือทฤษฎี 
                      2.9 ให้นักเรียนได้เสนอเกณฑ์ในการประเมินกิจกรรมของห้องเรียน งานที่ 
มอบหมายให้ และพฤติกรรม มีการน าผลงานของนักเรียนไปจัดนิทรรศการต่าง ๆ 
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                      2.10 เลือกสิ่งของจริง ให้ประสบการณ์จริงนอกเหนือจากแบบเรียน/แบบฝึกหัด
ในการพัฒนาความเข้าใจเท่าที่จะท าได้ และกระตุ้นให้เด็กรู้จักแสวงหาวิธีการและทางเลือกที่
หลากหลายส าหรับงานต่าง ๆ ที่ท า 
                      การปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ช้ันเล็ก ๆ เมื่อครูเองมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการคิด ก่อนที่นักเรียนจะสามารถวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง ต้องให้รู้ข้อสันนิษฐานที่มีอยู่
คิดเห็นเป็นปรนัย มีสามัญส านึกของตนเองและเห็นคุณค่าของคนอื่น ความรู้สึกเหล่านี้สร้างได้จาก
ความเข้าใจความรู้สึกของคน และรู้ถึงผลกระทบจากพฤติกรรมของแต่ละคนที่มีต่อบุคคลรอบข้าง 
                      ครูอนุบาลเริ่มพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กได้ ตั้งแต่วันแรกที่มาโรงเรียน 
ผ่านกิจกรรมที่ช่วยทางอารมณ์แก่เด็ก ขณะที่ช่วยให้ใช้ภาษาในการแสดงออก ครูเด็กเล็กจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนนักเรียนให้แก้ปัญหาทางสังคมและข้อขัดแย้งที่เกิดข้ึน แต่ไม่ใช่การบอกวิธีการ
แก้ปัญหาให้แก่เด็ก 
                       หลักสูตรการศึกษาทุกวิชา ในทุกระดับ สามารถจัดโอกาสให้เกิดความตื่นเต้นได้
เท่าเทียมกัน ครูสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ โดยให้ได้พบกับปัญหาที่หลากหลาย 
ปัญหาที่แผ่ขยายออกไป ท าให้มีค าตอบหลากหลาย และไม่มีค าตอบที่แน่นอนตายตัว ครูช่วยเด็กให้
หาแหล่งความรู้และทรพัยากรภายนอกห้องเรยีน เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องพัฒนาแรงจูงใจ และ
ทักษะส าหรับการเรียน บรรณารักษ์ช่วยพัฒนาทักษะในการค้นคว้า การเข้าไปอุปถัมภ์ชมรมต่าง  ๆ 
เช่น ชมรมการแสดง ชมรมการเขียน ชมรมสิ่งประดิษฐ์ และกลุ่มความสนใจต่าง  ๆ ที่เด็กริเริ่มคิด
ข้ึนมา ก็จะช่วยสนองความต้องการของเด็ก ในโปรแกรมของโรงเรียนปกติ กิจกรรมเหล่าน้ีอาจจะไม่มี
การประเมินผล แต่เน้นไปในด้านการสร้างสรรค์งานให้เด็กท างานร่วมกับชุมชน 
                      บรรยากาศที่สร้างสรรค์ จะช่วยท าให้เกิดการเปิดเผย เคารพต่อค าถามและ
ความคิดที่ต่างไปจากปกติ ท าให้มีความเข้าใจว่า ความคิดทั้งหลายมีคุณค่าและควรมีโอกาสเรียนและ
กระท าโดยไม่ต้องเกิดความรู้สึกกลัวจากการประเมินผล 
                     สิ่งที่ครูควรระวัง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ คือ การท าลายความคิด
สร้างสรรค์ด้วยความไม่ตั้งใจ Hennessey and Amabile (1987) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่ท าลาย
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก คือ การที่ครูให้เด็กท างานโดยมีของรางวัลเป็นตัวล่อ จัดบรรยากาศใน
การเรียนการสอนข้ึนมาในสภาพของการแข่งขัน ให้เด็กมุ่งเน้นไปในการที่จะท าอะไรให้ดีตามเกณฑ์
การประเมินผลที่ก าหนด ครูคอยติดตามระมัดระวังดูแลเด็กอยู่ตลอดเวลาและสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้แก่เด็ก โดยไปจ ากัดการเลือกของเด็กในการท าอะไรก็ตาม 
                     Eisner (1985, p. 15) ได้สรุปหลักการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิผลไว้ 3 ประการ คือ 
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                    1. การสร้างบรรยากาศของโรงเรียนและห้องเรียน น าไปสู่ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
                    2. การพัฒนาหลักสูตร ที่จะช่วยครูให้ท างานได้ 
                    3. การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู เกี่ยวกับการสอนของเขาเพื่อจะได้ทราบจุดอ่อน
และจุดแข็งของตัวเอง ทั้งสามประการนี้ เป็นสิ่งที่ครูทุกคนคงต้องน ามาพิจารณา ถ้ามุ่งหวังจริงจังที่จะ
ช่วยกันเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก 

        ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (2556, หน้า 224) กล่าวว่า ครูและผู้ปกครองควรปฏิบัติ 
ดังนี ้
                     1. สร้างบรรยากาศที่ก่อใหเ้กดิความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ บรรยากาศที่เต็มไปด้วย
การยอมรับและการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ รายการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดของ
ตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น และไม่สกัดกั้นความคิดเห็น ให้ความสนใจในสิ่งที่เด็กท า 
                    2. แสดงความตื่นเต้นกับกิจกรรมที่ไม่ได้ตระเตรยีมมาก่อนให้มากเท่ากับกิจกรรม
ที่วางแผนไว้แล้ว 
                    3. สังเกตสิ่งที่เด็กแสดงออกซึ่งการสร้างสรรค์ตามธรรมชาติ 
                    4. พยายามเข้าใจเด็กด้วยการตั้งค าถาม ศึกษารายกรณีเกี่ยวกับตัวเด็ก 
                    5. จัดกิจกรรมระดมสมอง (Brainstorming) เป็นเทคนิคเพื่อรวบรวมทางเลือก
และการแก้ปัญหา โดยให้โอกาสในการคิดอย่างอิสระที่สุดและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ ระหว่าง
การคิด เพราะการวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นการขัดขวางความคิดสร้างสร้างสรรค์ 
                    6. การปลูกฝังความกล้าที่จะท าสิ่งสร้างสรรค์ เป็นเทคนิคที่ใช้การตั้งค าถาม   
ง่าย ๆ เพื่อให้คิด โดยจัดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับของผูอ้ื่น เมื่อฝึกฝนมากเข้าก็จะช่วยใน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้มีมากข้ึน 
                     7. การสร้างความคิดใหมเ่ป็นอกีเทคนิคหนึ่ง โดยใช้การแจกแจงวิธีการในการแก้ 
ปัญหาหนึ่งมาให้ได้ 10 วิธีการ จากนั้นก็แบ่ง 10 วิธีการที่ได้ออกเป็นวิธีการย่อย ๆ ลงไปอีก เพื่อให้ได้
ทางเลือกหรอืค าตอบที่ดีทีสุ่ด 
                     8. การตรวจสอบความคิด เป็นเทคนิคที่ใช้การค้นหาความคิดหรือแนวทางที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยการตรวจสอบความคิดของผู้ที่เคยท าไว้แล้ว 
                    นิภา แย้มวจี (2552) กล่าวว่า การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อกระบวนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ระหว่างที่เด็กเกิดปฏิสัมพันธ์กับสื่อของเล่นต่าง  ๆ เป็นสิ่งที่ครูและผู้ปกครอง
ค านึงถึงว่าจะขาดเสียเลยมิได้ การสร้างบรรยากาศในการเลน่ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
จัดกระท าได้ ดังนี้ 
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                    1. สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิต บรรยากาศแห่งความไว้วางใจและการ    
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ท าให้เด็กมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ 
                    2. เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีบุคคลอื่น หรือสิ่งอื่นใดมารบกวน
การเล่น 
                    3. เปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจ ค้นคว้า และสร้างสรรค์งานจากสื่อของเล่นด้วย
ตัวเอง 
                    4. ให้ความสนใจ และส่งเสริมให้เด็กใช้จินตนาการของตนอย่างเต็มที่ โดยพยายาม 
ขจัดอุปสรรค หรือข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้น้อยลง 
                    5. สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการยอมรับ อีกทั้งกระตุ้นให้แสดงความคิดอย่าง
อิสระด้วยสถานการการเรียนแบบร่วมมือกันโดยไม่มีการแข่งขัน 
                    6. จัดห้องเรียนแบบยืดหยุ่น ให้มีพื้นที่กว้าง ๆ เพื่อสามารถท ากิจกรรมบนพื้น
และสามารถดัดแปลงให้ท างานเป็นกลุ่ม จับคู่ หรือท างานเดี่ยว อย่างคล่องตัว 
                    7. ให้ความสนใจและเห็นความส าคัญของความคิดเห็น และค าถามของเด็ก อีก
ทั้งพยายามตอบค าถามอย่างจริงจังเพื่อแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นและค าถามนั้นมีคุณค่า 
                  บรรยากาศการเล่นเป็นปัจจัยเอื้อให้เด็กได้น าเสนอและดึงความคิดสร้างสรรค์ที่
แฝงเร้นภายในตัวเองออกมา เมื่อการเล่นไม่ใช่อุปสรรค์ที่ขวางกั้น การเกิดและปรับขยายให้กลายเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ โอกาสที่พัฒนาความคิดจะงอกงามก็จะเป็นไปได้     
       สรุป ความคิดสร้ างสรรค์ มีความส าคัญอย่างยิ่ งต่อความก้าวหน้าของ   
ประชาคมโลก สิ่งต่าง ๆ ที่ทุกคนได้รับความสะดวก ความรวดเร็วมีความคล่องตัวในการท างานและ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ก็เนื่องมาจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลต่าง ๆ ที่ผ่านมา จึงมีความจ าเป็นที่
ทุกฝุายจะร่วมมือกันสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  และพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะในส่วนของสังคม ระดับนโยบายของชาติ สถาบัน บุคคลทุกอาชีพ พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองและครู 
          2.4.9 การวัดความคิดสร้างสรรค์ 
        อารี พันธ์มณี (2546, หน้า 209-218) ได้กล่าวถึง การประเมินความคิดสร้างสรรค์
พอสรุปได้ ดังนี ้
       1. การสังเกต หมายถึง วิธีการวัดวิธีหนึ่งในหลายวิธี โดยการสังเกตพฤติกรรมของ
บุคคลที่แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ การเลียนแบบการทดลอง การปรับปรุงและตกแต่งสิ่งต่าง ๆ การ
แสดงละคร การใช้ค าอธิบาย และบรรยายให้เกิดภาพพจน์ชัดเจน ตลอดจนการเล่านิทานการแต่ง
เรื่องใหม่ การเล่นเกม รวมถึงพฤติกรรมที่รู้สึกซาบซึ้งต่อความสวยงาม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธี
ทดสอบใดเพียงวิธีเดียวจะวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ทุกวัยทุกระดับช้ัน ยกตัวอย่าง เช่น เด็กโต
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มักสนใจท าการบ้านน้อยกว่าและท าคะแนนได้น้อยกว่าเด็กเล็ก  เพราะเด็กเล็กมีความสนใจและมี
จินตนาการมากกว่า ในขณะที่เด็กโตจะสนใจกับความเป็นจริง ความเป็นไปได้ และความมีเหตุมีผล
มากกว่า 
       2. การวาดภาพ หมายถึง การให้เด็กวาดภาพจากสิ่งเร้าที่ก าหนด เป็นการถ่ายทอด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรม และสามารถสื่อความหมายได้ สิ่งเร้าที่ก าหนดให้เด็กอาจ
เป็นวงกลม สี่เหลี่ยม แล้วให้เด็กวาดภาพต่อเติมให้เป็นภาพ เช่น ใช้จุดวงกลมเล็ก ๆ 40 จุด จ านวน 
50 ชุด เป็นสิ่งเร้าให้เด็กวาดภาพแล้วพิจารณาความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น
จากภาพที่เด็กวาด หรือให้เด็กตกแต่งภาพพร้อมกับอธิบายประกอบภาพที่ก าลังวาด และพิจารณาใน
แง่ของความแปลกใหม่ ไม่ซ้ าแบบใคร และความละเอียดลออในการตกแต่งภาพ เป็นต้น 
       3. การหยดหมึก (Inkblots) หมายถึง การให้เด็กดูภาพรอยหยดหมึกแล้วคิดตอบ
จากภาพที่เด็กเห็น มักใช้กับเด็กวัยประถมศึกษา เพราะเด็กสามารถอธิบายได้ดี เช่น ใช้รอยหยดหมึก
โดยให้เด็กดูภาพแล้วตอบโดยอิสระ ส่วนค าสั่งก็เป็นค าสั่งสั้น ๆ ไม่เฉพาะเจาะจง และสิ่งเร้ารอยหยด
หมึกก็เป็นแบบคลุมเครือไม่ชัดเจน ค าตอบของเด็กจะได้รับการพิจารณาจากความสามารถในการคิด
ประดิษฐ์ ลักษณะการจินตนาการ ความรู้สึกและความสามารถในการรับรู้ที่ดีต่อรอยหยดหมึก 
 4. การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การให้เด็กเขียนเรียงความจากหัวข้อ
ที่ก าหนด และการประเมินจากงานศิลปะของนักเรียน นักจิตวิทยามีความเห็นสอดคล้องกันว่า เด็กใน
วัยประถมศึกษามีความส าคัญยิ่ง หรือจัดเป็นช่วงวิกฤติของการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์เด็กมี
ความสนใจในการเขียนสร้างสรรค์และแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในงานศิลปะ      
                   5. การทดสอบ หมายถึง การให้เด็กท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มาตรฐาน ซึ่ง
เป็นผลมาจากการวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิดสรา้งสรรค์ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มีทั้ง
ใช้ภาษาเป็นสื่อและที่ใช้ภาพเป็นสื่อ เพื่อเร้าให้เด็กแสดงออกเชิงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีการก าหนด 
เวลาด้วย ปัจจุบันก็เป็นที่นิยมใช้มากขึ้น แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ใน
การวัดพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นระบบ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ที่มาจากนักการศึกษา 
หลาย ๆ ท่าน เช่น 
            5.1  แบบทดสอบวัดความคล่อ งแคล่วของ กิ ลฟอร์ดและคริส เตนเสน 
(Chistensen, Guiford Fluency Tests อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2537, หน้า 203-205) แบบทดสอบนี ้
กิลฟอร์ดและคณะ แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียตอนใต ้คิดข้ึนเพื่อวัดความคิดกระจาย (Divergent 
Thinking) โดยมุ่งวัดตัวประกอบในแต่ละเซลล์ตามโครงสร้างสมรรถภาพทางสมอง  ซึ่งมี 3 มิติ คือ 
เนื้อหาที่คิด (Content) วิธีการคิด (Operation) และผลผลิตแห่งความคิด (Product) ตามล าดับ 
ตัวอย่าง เช่น DSU หมายถึง วิธีการคิดแบบผลิตจ าแนกเนื้อหาที่คิดเป็นแบบสัญลักษณ์ และผลผลิต
แห่งความคิดออกมาในรูปของหน่วย เป็นต้น  
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              โครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด จะพบว่าวิธีการคิดที่เน้นเรื่องของ
ความคิดสร้างสรรค์ ก็คือ การคิดแบบอเนกนัย และเมื่อน าการคิดแบบอเนกนัย ไปสัมพันธ์กับมิติ ด้าน
เนื้อหาซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ๆ 4 ประการ คือ ภาพ สัญลักษณ์ ภาษา และพฤติกรรม และมิติด้านผล
ของการคิดซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ๆ 6 ประการ คือ หน่วย จ าพวก ความสัมพันธ์ ระบบการแปลงรูป 
และการประยุกต์ จะได้ความสามารถหรือเซลล์ 24 แบบ หรือ 24 เซลล์ (1X4X6X) ดังแสดงในภาพที่ 2.1 

 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างทางสตปิัญญาที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
ท่ีมา: สมศักดิ ์ภู่วิภาดาวรรธน์ (2537, หน้า 12) 
 
                         จากรูปจะเหน็ได้ว่ารูปล่างเปน็ส่วนหนึ่งของรปูบนซึ่งเปน็ โครงสร้างทางสถิติ
ปัญญาของ Guilford รูปล่างเป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ทั้งหมด 24 แบบ
ดังนี้ DFU DFC DFR DFS DFT DFI DSU DSC DSR DSS DST DSI DMU DMC DMR DMS DMT 
DMI DBU DBC DBR DBS DBT DBI  
            ลักษณะของแบบทดสอบ  

            แบบทดสอบวัดความคล่องแคล่วของกิลฟอร์ด และคริสเตนเสน (อ้างถึงใน 
อารี พันธ์มณี, 2537, หน้า 203-205) ประกอบด้วย แบบทดสอบย่อย 4 ชุด 11 ฉบับ โดยแบ่ง
ออกเป็นด้านภาษาเขียน 7 ฉบับ ด้านรูปภาพ 4 ฉบับ และเป็นโจทย์ปัญหา 1 ฉบับ แบบทดสอบนี้
เหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมและผู้ใหญ่ ตัวอย่างแบบทดสอบ มีดังนี้  

         1. ความคล่องแคล่วในการใช้ค า (Word fluency, DSU) ให้เขียนค า 
ประกอบด้วยตัวอักษรที่ก าหนดให้ เช่น ป : ปด ปัด ปาด เป็นต้น  
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            2. ความคล่องแคล่วทางความคิด (Ideational Fluency, DSU) ให้เขียนช่ือ
ที่อยู่ในพวกหรือประเภทเดียวกัน เช่น ของเหลวที่เป็นเช่ือเพลิง ได้แก่ น้ ามันก๊าด แก๊สโซลีนและ
แอลกอฮอล์ เป็นต้น  

           3. ความคล่องแคล่วด้านการเช่ือมโยง (Associational Fluency, DMR) ให้
ค าต่าง ๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกับค าที่ก าหนดให้ เช่น หนัก ยาก แข็ง เป็นต้น  

            4. ความคล่องแคล่วในการแสดงออก (Expressional Fluency, DSS) ให้
เขียนประโยคประกอบด้วยค า 4 ค า ในแต่ละค าเริ่มด้วยตัวอักษรที่ก าหนดให้ เช่น “K-U-Y-I” (Keep 
up your interest Kill useless yellow insects)  

            5. การใช้ประโยชน์อย่างอื่น (Altemate Uses, DMC) ให้บอกประโยชน์
อย่างอื่นของสิ่งเฉพาะที่ก าหนดให้ มิใช่เป็นการใช้ประโยชน์โดยทั่ว ๆ ไป เช่น หนังสือพิมพ์ใช้ท า
ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง  
            6. การสรุปผล (Consequence, DMU, DMC) ให้บอกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึน อันเป็นผลเนื่องจากเหตุการณ์สมมุติฐานที่ก าหนดให้ เช่น ถ้าคนไม่จ าเป็นต้องนอนพักผ่อนจะ
เกิดอะไรข้ึนบ้าง: คนท างานได้มากข้ึนไม่จ าเป็นต้องใช้นาฬิกาปลุก เป็นต้น  

             ในแบบทดสอบนี้มีการให้คะแนน 2 ประเภท คือ คะแนนรวมของค าตอบที่
เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งเกิดจากด้านความคล่องแคลว่ทางความคิด (DMU) และคะแนนรวมของค าตอบ
พิเศษออกไป ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่ม (DMT)  
            7. ประเภทของงานอาชีพ (Possible Jobs, DMI) ให้บอกรายช่ือของงาน
อาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ก าหนดให้ เช่น หลอดไฟฟูา : วิศวกรไฟฟูา เจ้าของโรงเรียนท าหลอด
ไฟฟูา และอื่น ๆ เป็นต้น  
            8. การวาดรูป (Making Objects, DFS) ให้วาดรูปสิ่งของเฉพาะ โดยใช้เซ็ต
ของรูปที่ก าหนดให้ เช่น รูปวงกลม และรูปสามเหลี่ยม เป็นต้น ในการวาดรูปสิ่งของหนึ่งอาจใช้รูปที่
ก าหนดให้ซ้ ากันได ้และเปลี่ยนแปลงขนาดได้ แต่จะต้องไม่เต็มรูปทรงหรือเส้นอื่น ๆ เพิ่มข้ึนอีก  
           9. การสเกตซ์รูป (Sketches, DFU) ให้ต่อเติมให้เป็นรูปจากภาพร่างที่
ก าหนดให้ เช่น วงกลม สามเหลี่ยม และต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ และแตกต่างกันให้มากที่สุด  
           10. การแก้ปัญหา (Match Problem, DFI) จากโจทย์ที่ก าหนดให้ เช่น 
ปัญหาไม้ขีดไฟให้เอาจ านวนก้านไม้ขีดไฟจ านวนหนึ่งออก โดยให้ก้านไม้ขีดไฟที่เหลือประกอบกันเป็น
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสามเหลี่ยมที่มีจ านวนรูปตามต้องการ  
           11. การตกแต่ง (Decoration, DFI) ให้ตกแต่งรูปวาดเกี่ยวกับ สิ่งของทั่วไป
ที่ร่างเอาไว้แล้ว ด้วยแบบที่แตกต่างกัน 
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          5.2 แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ (Torrance Tests of 
Creative) โดยทอแรนซ์ เรียกแบบทดสอบย่อยว่า กิจกรรม โดยค าช้ีแจงในแบบทดสอบจะเน้นให้
นักเรียนเกิดความสนุกสนานกับการท ากิจกรรม สร้างความรู้สึกอุ่นใจ ปราศจากความหวาดกลัวใน
การท ากิจกรรม แบบทดสอบนี้ใช้ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา  แบบทดสอบนี้
ประกอบด้วย แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางด้านภาษา และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านรูปภาพ 
      5.3  แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของวอลลาชและโคแกน แบบทดสอบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ของวอลลาชและโคแกน ประกอบด้วย แบบทดสอบย่อย ซึ่งใช้เวลา 55 นาที ดังนี้ 
ฉบับที่ 1 “พวกเดียวกัน” มี 4 ข้อ เช่น  พยายามนึกหาค าตอบที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครมาให้มาก
ที่สุดจากสิ่งเรา้ที่ก าหนดให้ เช่น จากสี่เหลี่ยม เป็นต้น, ฉบับที่ 2 “ประโยชน์ของสิ่งของ” มี 8 ข้อ เช่น 
ให้บอกประโยชน์ของกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วมาให้มากที่สุด, ฉบับที่ 3 “ความเหมือน”มี 10 
ข้อ เช่น เก้าอี้กับโต๊ะ มีอะไรคล้ายกันบ้าง, ฉบับที่ 4 “ความหมายของภาพเส้น” มี 8 ข้อ เช่น ให้บอก
มาให้มากที่สุดว่า เมื่อดูภาพแล้วนึกถึงอะไรบ้าง และฉบับที่ 5 “ความหมายของเส้น” มี 8 ข้อ เช่น ให้
ดูภาพที่เป็นเส้นแล้วบอกว่าเป็นอะไรได้บ้าง บอกมาให้มากที่สุด 
                 สรุปได้ว่า การวัดความคิดสร้างสรรค์ มีหลายวิธี ได้แก่ การสังเกต การวาดภาพ 
การหยดหมึก การเขียนเรียงความ การทดสอบ วิธีการวัดวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ คือ การทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แบบทดสอบตามแนวคิดของ 
กิลฟอร์ดและคณะ โดยวัดประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น 
ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ 

 
2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
          2.5.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
             ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Leaning Achievement) เป็นผลที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ 
ในการจัดการศึกษา นักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน จึงได้ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เนื่องจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นดัชนีประการหนึ่งที่สามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา ซึ่งนักการ
ศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้ ดังนี้  

       ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) ให้ค าจ ากัดความ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า คือ 
คุณลักษณะ รวมถึง ความรู้ ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวล
ประสบการณ์ทั้งปวงที่บุคคลได้รับจากการเรียนการสอน ท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในด้านต่าง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถ
สมองของบุคคลว่าเรียนแล้วรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถด้านใดมากน้อยเท่าไร  ตลอดจนผลที่
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เกิดข้ึนจากการเรียน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 
รวมทั้งความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรมต่าง ๆ ก็เป็นผลมาจากการฝึกฝนด้วย  

       สุพัตรา เกษมเรืองกิจ (2551, หน้า 32) กล่าวว่า ความหมาย ผลสัมฤทธ์ิทาง     
การเรียน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะทางวิชาการ รวมทั้ง
สมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ ที่ได้จากการอบรมสั่งสอนและวัดได้โดยอาศัยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย  

       สิริสรณ์ สิทธิรินทร์ (2554, หน้า 18) กล่าวว่า ความหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง ความส าเร็จทางการเรียนของบุคคลที่วัดได้จากกระบวนการทดสอบหรือกระบวนการที่ไม่
ต้องอาศัยการทดสอบด้วยวิธีการอย่างหลากหลาย เช่น การตรวจผลงานของผู้เรียนการสังเกต
พฤติกรรม เป็นต้น  

         กูด (Good, 1993, p. 7 อ้างถึงใน รสริน พันธุ, 2550, หน้า 42) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิ 
คือ การท าให้ส าเร็จ (accomplishment) หรือประสิทธิภาพทางด้านการกระท าที่ก าหนดให้ หรือใน
ด้านความรู้ ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การซึ้งความรู้ (knowledge attained) การพัฒนา
ทักษะในการเรียน ซึ่งอาจจะพิจารณาจากคะแนนสอบที่ก าหนดให้ คะแนนที่ได้จากงานที่ครูมอบ 
หมายให้หรือทั้งสองอย่าง 

        สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน หมายถึง ความส าเร็จ ความสามารถของบุคคลใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ตลอดจนค่านิยม ความเห็นต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนหลังจาก
ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การฝึกฝนอบรมมาแล้ว   
          2.5.2  องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

           ในการจัดการเรียนการสอนจะเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใน 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย (Cognitive domain) จิตพิสัย (Affective domain) และทักษะ
พิสัย (Psycho-motor domain) ตามแนวคิดของ Smith & Piele (2006, pp. 292-294) ซึ่งแต่ละ
ด้านมีรายละเอียดดังนี้ 

         2.5.2.1  พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย เป็นพฤติกรรมด้านความสามารถทางสติปัญญา
ของบุคคลจ าแนกได้ดังนี้ 

                     1. ความรู้ความจ า (Knowledge) เป็นความสามารถในการระลึกได้ถึง
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนจะโดยวิธีใดก็ตาม ซึ่งพฤติกรรมด้านนี้ยังจ าแนกออกเป็น 
3 ลักษณะใหญ่ คือ ความรู้เฉพาะเรื่อง ความรู้ในวิธีด าเนินการ ความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่อง 

                     2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเอาความรู้
จากประสบการณ์ในข้ันความรู้ ความจ า มาผสมผสานจนกลายเป็นสมรรถภาพสมองชนิดใหม่ ซึ่ง
ความเข้าใจมี 3 ลักษณะ คือ การแปลความ การตีความ และการขยายความ 
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                     3. การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถน าความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องที่เรียนมาแล้ว ไปแก้ปัญหาที่แปลกใหม่หรือสถานการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน แต่อาจใกล้เคียง
หรือคล้ายคลึงกับเรื่องที่เคยพบเห็นมาก่อนก็ได้ 

                     4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว   
ต่าง ๆ ออกเป็นส่วน ย่อย ๆ ได้ ท าให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน สามารถค้นหา
ความจริงต่าง ๆ ที่แอบแฝงอยู่ในเนื้อเรื่องนั้น ๆ ได้ การวิเคราะห์มี 3 ลักษณะ ได้แก่ การวิเคราะห์
ความส าคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ 

                  5. การประเมิน (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินคุณค่าของ
แนวความคิด ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหนึ่ง โดยเฉพาะพร้อมกับสามารถแสดงเหตุผลที่
ถูกต้องและเหมาะสมส าหรับการตัดสินน้ัน ๆ 

               6. การสร้างสรรค์ (Creation) เป็นการน าเอาองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ 
ตั้งแต่ 2 สิ่งข้ึนไปมารวมกันเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกัน เพื่อให้เห็นโครงสร้างที่ชัดเจน แปลกใหม่ไปจาก
เดิม หรือสร้างสรรค์ความคิดจากองค์ประกอบดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดผลลพัธ์ที่แปลกใหม่ มีคุณค่าและเปน็
ประโยชน์ 

       2.5.2.2  พฤติกรรมด้านจิตพิสัย เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ
อารมณ ์และคุณธรรมของบุคคล สามารถจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

                  1. การรับรู้ (Receiving of attending) มีลักษณะการตอบสนอง 3 
ลักษณะ คือ การยอมรับ การตั้งใจที่จะรับรู้ และการเลือกสิ่งเร้าที่ต้องการรับรู้ 

                   2. การตอบสนอง (Responding) เป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องจากความตั้งใจที่
จะรับรู้ โดยไม่เพียงแต่จะตั้งใจรับรู้เท่านั้น แต่มีความปรารถนาหรือปฏิกิริยาที่จะโต้ตอบต่อสิ่งเร้านั้น
อย่างเต็มใจ และเกิดความพึงพอใจจากการตอบสนอง พฤติกรรมขั้นนี้จ าแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ การ
ยินยอมที่จะตอบสนอง ความเต็มใจที่จะตอบสนอง และความพอใจในการตอบสนอง 

                   3. การสร้างคุณค่า (Valuing) เป็นข้ันที่บุคคลสามารถมองเห็นคุณค่าของ
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือประสบการณ์ที่ได้ ข้ันนี้มีพฤติกรรมการแสดง 3 ลักษณะ ได้แก่ การ
ยอมรับในคุณค่า การนิยมชมชอบในคุณค่า และการสร้างคุณค่า 

                   4. การจัดระบบคุณค่า (Organization) หลังจากที่บุคคลได้สร้างค่านิยม
ของตนข้ึนมาแล้ว ก็พยายามน าค่านิยมนั้น มาจัดระบบให้เกิดเป็นระบบระเบียบข้ึน ลักษณะการ
จัดระบบคุณค่ามี 2 ลักษณะคือ การสร้างความคิดรวบยอดของคุณค่า และการจัดระบบของคุณค่า 

                    5. การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization by a value complex) เป็นการ
จัดระบบคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเข้าเป็นระบบที่ถาวร ซึ่งจะท าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมการแสดงของบุคคล
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ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็จะแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมที่ยึดถือตลอดไป การสร้างลักษณะ
นิสัยมี 2 ลักษณะ คือการสร้างลักษณะนิสัยช่ัวคราว และการสร้างลักษณะนิสัยถาวร 

         2.5.2.3 พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสามารถเชิงปฏิบัติการ 
พฤติกรรมเรียนรู้ด้านทกัษะพิสัย จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

                  1. การรับรู้ (Perception) เป็นข้ันที่แสดงอาการรับรู้ที่จะเคลื่อนไหว โดย
อาศัยประสาทสัมผสัทัง้ 5 คือ หู ตา จมูก ลิ้น และสัมผัสทางกาย แม้จะมีสิ่งเรา้เข้ามากระตุ้น โดยผ่าน
ทางประสาทสัมผัสพร้อม ๆ กัน ก็อาจเลือกที่จะรับรู้ มีการแปลความหมายสิ่งเร้าเพื่อตอบสนอง 

                   2. การเตรียมพร้อม (Set) เป็นสภาพของบุคคลที่พร้อมจะแสดงพฤติกรรม
ออกมา สภาพความพร้อม มี 3 ด้าน คือ ความพร้อมด้านร่างกาย ด้านสมอง และด้านอารมณ์ 

                  3. การตอบสนองตามแนวทางที่ก าหนดให้ (Guided response) เป็นการ
แสดงออกในลักษณะของการเลียนแบบและการลองผิดลองถูก 

                   4. ความสามารถด้านกลไก (Mechanism) เป็นข้ันที่ผู้เรียนได้กระท าตามที่
เรียนมาและพัฒนาข้ึนมาจนมีสัมฤทธิผล สามารถสร้างเทคนิควิธีส าหรับตนเองข้ึนมาเพื่อปฏิบัติต่อไป 

                    5. การตอบสนองที่ซบัซ้อน (Complex overt response) เป็นความสามารถ 
ในการปฏิบัติในสิ่งยุ่งยากซบัซ้อนมากขึ้น และสามารถกระท าได้อย่างมั่นใจ ไม่ลังเลและท าได้ดีจนเป็น
อัตโนมัต ิ

  2.5.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                                                                                                                                                                             
         มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้ดังนี้ 
        รสริน พันธุ (2550, หน้า 38) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง แบบ ทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านมาแล้ว ซึ่งแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสร้างกับแบบทดสอบมาตรฐาน  

      ศิริชัย นามบุรี (2550, หน้า 31) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ คือ แบบ 
ทดสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งได้เรียนรู้ในช่วงเวลาที่
ก าหนด  

      สุพัตรา เกษมเรืองกิจ (2551, หน้า 33) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การทดสอบแบบอิงกลุ่มหรือการวัดผลแบบอิงกลุ่ม และการทดสอบ
แบบอิงเกณฑ์หรือการวัดแบบอิงเกณฑ์  

      สรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่นักการศึกษามีความเห็น
สอดคล้องกัน นั่นคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบ ที่มุ่งวัดความรู้และ
สมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านมาแล้ว 
           



72 
 

   2.5.4  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         นักการศึกษาได้กล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี ้

        ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) ได้จัดประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสร้างข้ึนเอง (Teacher made tests) และแบบ 
ทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) ซึ่งทั้ง 2 ประเภทจะถามเนื้อหาเหมือนกัน คือ ถามสิ่งที่
ผู้เรียนได้รับจากการเรียนการสอน ซึ่งจัดกลุ่มพฤติกรรมได้ 6 ประเภท คือ ความรู้ความจ า ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน 

       1.  แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเองเพื่อใช้ในการทดสอบ
ผู้เรียนในช้ันเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

          1) แบบทดสอบปรนัย (Objective tests) ได้แก่ แบบถูก–ผิด (True-false) แบบ
จับคู่ (Matching) แบบเติมค าให้สมบูรณ์ (Completion) หรือแบบค าตอบสั้น (Short answer) และ
แบบเลือกตอบ (Multiple choices)   
                        2) แบบอัตนัย (Essay tests) ได้แก่ แบบจ ากัดค าตอบ (Restricted response 
items) และแบบไม่จ ากัดความตอบ หรือ ตอบอย่างเสรี (Extended response items) 

        2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) เป็นแบบทดสอบ ที่สร้างโดย
ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ในเนื้อหา และมีทักษะการสร้างแบบทดสอบ มีการวิเคราะห์หาคุณภาพของ
แบบทดสอบ มีค าช้ีแจงเกี่ยวกับการด าเนินการสอบ การให้คะแนนและการแปลผล มีความเป็น
ปรนัย (Objective) มีความเที่ยงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) แบบทดสอบมาตรฐาน 
ได้แก่ California Achievement Test, Iowa Test of Basic Skills, Stanford Achievement 
Test และ the Metropolitan Achievement tests เป็นต้น 
          สมนึก ภัททิยธนี และคนอื่น ๆ (2549, หน้า 73-98) กล่าวว่า แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมใช้มี 6 รูปแบบ ได้แก่ 
         1. ข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essay Test) เป็นข้อสอบที่มี 
เฉพาะค าถาม แล้วให้นักเรียนเขียนตอบแบบเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และข้อคิดเห็นของแต่ละคน 
         2. ข้อสอบแบบกา ถูก ผิด (True False Test) คือ ข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 
ตัวเลือก แต่ตัวเลือกดังกล่าวเป็นแบบคงที่ มีความหมายตรงกันข้าม เช่น ถูก-ผิด, ใช่-ไม่ใช่, จริง-ไม่
จริง, เหมือนกัน-ต่างกัน เป็นต้น 
           3. ข้อสอบแบบเติมค า (Completion Test) เป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยค
หรือข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วให้ผู้ตอบเติมค า หรือประโยค หรือข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้นั้น
เพื่อให้มีใจความสมบูรณ์และถูกต้อง 
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 4. ข้อทดสอบแบบตอบสั้น ๆ (Short Answer Test) ข้อทดสอบประเภทนี้คล้ายกับ      
ข้อสอบแบบเติมค า แต่แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆ เขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ 
(ข้อสอบเติมค าเป็นประโยคหรือข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผู้ตอบเป็นคนเขียนตอบค าตอบที่
ต้องการ จะสั้นและกะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบข้อสอบอัตนัย 
       5. ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching Test) เป็นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่ง โดยมีค าหรือ 
ข้อความแยกออกจากกันเป็น 2 ชุด แล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่า แต่ละข้อความในชุดหนึ่ง (ตัวยืน) จะคู่
กับค าหรือข้อความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ออก
ข้อสอบก าหนดไว้ 
       6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice-Test) ค าถามของข้อสอบประเภทแบบ
เลือกตอบ โดยทั่วไป ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนน าหรือตอนถาม (Stem) กับตอนเลือก (Choice) 
ในตอนเลือกจะประกอบด้วย ตัวเลือกที่เป็นค าตอบถูกและตัวเลือกที่เป็นตัวลวง ปกติจะมีค าถามที่
ก าหนดให้นักเรียนพิจารณา แล้วหาตัวเลือกที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอื่น  ๆ 
และค าถามแบบเลือกตอบที่ดี นิยมใช้ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกัน ดูเผิน ๆ จะเห็นว่าตัวเลือกถูกหมด แต่
ความจริงมีน้ าหนักถูกมากน้อยต่างกัน 
       สรุป ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ที่นักการศึกษามีความเหน็
สอดคล้องกัน แบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ แบบอัตนัย แบบทดสอบลักษณะนี้จะให้ผู้เรียนเขียนบรรยาย
ค าตอบ ตามความรู้และความคิดเห็น และแบบปรนัย จะเป็นแบบทดสอบทีใ่ห้ผูต้อบเลือกค าตอบที่ถูก
จากค าตอบหรือตัวเลือกที่ก าหนดให้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แบบทดสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบ มาทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

 
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          2.6.1  งานวิจัยภายในประเทศ 

         ปัญญา ศรีผายวงษ์ (2556) ไดท้ าการศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนโครงงานในรูปแบบบริษัทจ าลอง รายวิชาโครงงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนร่มเกล้า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 
จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่เลือกเรียนรายวิชา
โครงงานอาชีพที่มีเพียงกลุ่มเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน รายวิชาโครงงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
3) แบบวัดความสามารถในการจัดการ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
สอนแบบโครงงานในรูปแบบบริษัทจ าลอง รายวิชาโครงงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent 
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Samples ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานในรูปแบบบริษัทจ าลอง 
รายวิชาโครงงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.11/84.50 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังได้รับการเรียนการสอนแบบ
โครงงานในรูปแบบบริษัทจ าลอง รายวิชาโครงงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3) ความสามารถด้านการจัดการของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบโครงงานในรูปแบบบริษัทจ าลอง รายวิชาโครงงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่
ในระดับมาก 4) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน แบบโครงงานใน
รูปแบบบริษัทจ าลอง รายวิชาโครงงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก 
       จารุวรรณ ไร่ขาม (2559) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การท าปลาส้มไร้ก้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การท าปลาส้มไร้ก้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2 ก าหนดเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 3) ศึกษา
ทักษะปฏิบัติงานของนักเรียนทีเ่รยีน โดยการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบโครงงาน และ 4) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านละว้า 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
(t–test Dependent) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่อง การท าปลาส้มไร้กา้ง กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.40/84.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ผลการศึกษาทักษะปฏิบัติงานของนักเรียน ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน มีทักษะปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
       สวียา สุรมณี (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ   
เป็นฐาน ในรายวิชาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาการพัฒนา
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา ที่เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ให้นักศึกษาร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ร้อยละ 
75 ข้ึนไป และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐาน 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน 
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการ
เป็นฐาน รายวิชาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การวางแผนและจัดท าโครงการ 
การศึกษาแนวคิดหลักการในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียน
โครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  รวมทั้งการน าเสนอผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์         
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.42     
คิดเป็นร้อยละ 79.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ75 และมีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และ 3) นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์    
อยู่ในระดับมาก 
 ปวัลย์รัตน์ สุวรรณโคตร (2558) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การใช้วิธีการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (PBL) ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ การวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ และศึกษาความ   
พึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีต่อวิธีการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน 
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ จ านวน 5 แผน รวม 13 ช่ัวโมง     
2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ จ านวน 40 ข้อ 3) แบบประเมินความ 
พึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อวิธีการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) จ านวน 17 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ ค่า t-test 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน เป็นฐาน (PBL) มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ หลังเรียน สูงกว่า ก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจ
ของต่อวิธีการสอนแบบใช้โครงงาน 
                 ภัทรภร ผลิตากุล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการใช้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ดนตรี งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้นตรี ช่วงก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลัง
เรียน ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดซ้ า
หลายครั้ง กลุ่มประชากรคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชาวิธีการสอนดนตรีสาขาการแสดง
ดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 17 คน เก็บข้อมูล โดยใช้แผนการสอนวิชา
วิธีการสอนดนตรีตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรี วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการ
คิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรี ภาพรวมช่วงก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (F (2, 4) = 14.737, p = 0.014) และ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรี
รายด้านช่วงก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่ ด้านการสร้าง (F (1, 2) = 326.393, p = 0.003) ด้านการวางแผน (F (2, 4) = 
145.683, p = 0.000) และ ด้านการผลิต (F (2, 4) = 190.891, p = 0.000) 
           งามพิศ ศรีเฉลากุล (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา
งานบ้าน เรื่อง การแปรรูปผลไม้ในท้องถ่ิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยใช้การสอนแบบโครงงาน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง              
(Pre-experimental Research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังการทดลอง (One-short case study) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชางานบ้าน เรื่อง การแปรรูปผลไม้ในท้องถ่ิน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบ
โครงงาน ให้มีผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
กลุ่มเปูาหมาย เป็นนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 32 คน โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้      
มี 3 ประเภท คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชางานบ้าน เรื่อง การแปรรูปผลไม้ในท้องถ่ิน จ านวน
ทั้งหมด 10 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชางานบ้าน เรื่อง การแปรรูปผลไม้ใน
ท้องถ่ิน จ านวน 40 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) วิเคราะห์ ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เฉลี่ยร้อยละ 83.68 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 84.37 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.44) นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน ได้ลงมือ
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ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ดัวยตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน ๆ เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน 
กล้าพูด กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเอง 
          2.6.2  งานวิจัยต่างประเทศ 

         Guzdial (1998, pp. 47-71, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2552, หน้า 138-140) 
กล่าวว่า การให้ผู้เรียนท าโครงการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการสอบสวน 
(Process of inquiry) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้องใช้การคิดข้ันสูงที่ซับซ้อนข้ึน  ดังนั้น จึงเป็น
ช่องทางที่ดีในการพัฒนากระบวนการทางสติปัญญาของผู้เรียนและสามารถช่วยดึงศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตัวของผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่ดี ได้รับการฝึกและ
พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้า ทักษะกระบวนการกลุ่ม การท างานอย่างมีระบบ ทักษะทาง
สังคม และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 

        โธมัส (Thomas, 2000) ได้ท าการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ การสอนแบบโครงงาน
ในช่วงปี 1990-2000 ผลการวิจัย พบว่า การสอนแบบโครงงาน เป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการสอนแบบนี้  ช่วยเพิ่มทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน รวมทั้ง
ความสามารถทางภาษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนจากการท า
โครงงาน 
       Dimitriati (2001) ได้ศึกษารายกรณี เพื่อส ารวจดูความเป็นไปได้ในการใช้โครงงาน
มัลติมีเดียสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ช้า สร้างสรรค์ผลงาน โดยศึกษารายกรณีกับเด็กที่มี
ปัญหา 2 คน ให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้าง โดยให้เด็กฝึกสร้างการน าเสนอด้วยมัลติมีเดีย
ประกอบด้วยทักษะต่อไปนี้ คือ การวางแผน และการวางโครงร่างการประกอบเข้าด้วยกัน การแก้ไข
ปรับปรุงการตรวจสอบ และการน าเสนอ ผู้วิจัยสรุปได้ว่าลักษณะที่เปิดกว้างของการเรียนรู้ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษาในรูปแบบมัลติมีเดีย สามารถส่งเสรมิและพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ของผูเ้รยีนได้ 

        เมอร์เจนดอลเลอร์ จอห์น อาร์ และคนอื่น ๆ (Mergendoller, J. R., et al, 2006) 
ได้ท าการศึกษา ผลการใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน ที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยผ่านทางกระบวนการการท าโครงงาน ผลการศึกษาพบว่า 
วิธีการสอนแบบ โครงงาน ช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน
และการคิดวิเคราะห์ทั้งก่อนและหลังการท าโครงงาน ตลอดจนส่งผลให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

     โลเวนธัล (Lowenthal, 2006) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ผลการสอนแบบโครงงานใน
โรงเรียนบริหารธุรกิจ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยการสอนแบบโครงงานกับการเรียนด้วยการบรรยายและการแก้ปัญหาที่ใช้สอนอยู่  ผลการศึกษา
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พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูข้ึนจากรอ้ยละ 55 และบทบาทของครูน้อยลง เป็นการเปดิ
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่  
   Koh, et al. (2010) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน ในการ
สร้างโครงงานในระหว่างการท างานร่วมกับออนไลน์ เพื่อศึกษาการสนทนาออนไลน์ของนักเรียน
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานตามออนไลน์ มีศักยภาพที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีการสร้างความรู้ในระดับที่สูง
ระหว่างการสนทนาออนไลน์ ในการศึกษาครั้งนี้ ครูอาจารย์ต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน
ในการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้       
           จากการศึกษา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่า 
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานนั้น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ ตามความเหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิด
สนุกสนาน เกิดทักษะในการคิด วิเคราะห์ จนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยไีด้เป็นอย่างดี ส าหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษา ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การสร้างแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิด
สร้างสรรค์ การหาคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามความมุ่งหมายของการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป 



 บทที่  3 

วิธีด าเนนิการวิจัย 

 
          การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน ครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ผู้วิจัยด าเนินการ
ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           3.2  การก าหนดตัวแปรที่ศึกษา 
            3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
           3.4  แบบแผนการทดลอง 
           3.5  การด าเนินการทดลอง 
           3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
           3.7  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          3.1.1  ประชากร 
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ใน
เขตภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัย   
นาฏศิลปอ่างทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 150 คน  
          3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยวิธีการ
สุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 30 
คน โดยมีข้ันตอนการสุ่ม ดังนี ้
                  1) สุ่มจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง โดยการสุ่มแบบแบ่งตามเขตพื้นที่ตาม
ภูมิภาคได้มา 1 เขตภูมิภาค คือ วิทยาลัยนาฏศิลป์ในเขตภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 150 คน  
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     2) สุ่มจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ในเขตภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้มา 1 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง จ านวน 2 ห้องเรียน 
        3) สุ่มกลุ่มตัวอย่างมา 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน  เพื่อจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน 

 
3.2  การก าหนดตัวแปรท่ีศึกษา 
          ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ 
          3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
            วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน                 
          3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่   
                    1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
                    2) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  
  
3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า มีดังนี ้
          3.3.1  แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีการจัดการ

เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 3.3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
           3.3.3  แบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ 
  วิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
          3.3.1  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีโดยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
          วิธีการสร้างมีขั้นตอนดังนี ้

   1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และคู่มือการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  
             2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning Approach) และความคิดสร้างสรรค์ 

   3. ศึกษาและวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ของรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษาและหลกัสตูร
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การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อน ามาก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระส าคัญ เพื่อ
ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

   4. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยจัดท าเป็น
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน ประกอบด้วย 
                 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรือ่ง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัโครงงาน                        2    ช่ัวโมง 
                                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรือ่ง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัความคิดสร้างสรรค์      2    ช่ัวโมง 
                                 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรือ่ง เสือ้ผ้าและเครื่องแต่งกาย                                 2    ช่ัวโมง                                                                            
                                 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรือ่ง โครงงานการดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ัน               4    ช่ัวโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรือ่ง อาหารประเภทส ารบั                                       2    ช่ัวโมง 
                                  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรือ่ง โครงงานอาหารส ารับ 4 ภาค                             4    ช่ัวโมง 
                                  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรือ่ง การประดิษฐบ์รรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ       2    ช่ัวโมง 
                                  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรือ่ง โครงงานบรรจุภัณฑส์ร้างสรรค์                        4    ช่ัวโมง 
               หมายเหตุ แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีจ านวนทั้งสิ้น 8 แผน ใช้เวลารวมตามที่ระบุในแผน จ านวน 
22 ช่ัวโมง แต่ในการปฏิบัติจริง เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมโครงงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน จึงมี
ความจ าเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมนอกจากเวลาเรียนปกติในข้ันตอนการปฏิบัติจริงของแต่ละโครงงาน
ตามความเหมาะสม ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

  1) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
  2) สาระส าคัญ 
  3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  4) สาระการเรียนรู้ 
   5) กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ตามที่

ผู้วิจัยได้ออกแบบ ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
                        (1) ข้ันการเลือกหัวข้อเรื่องหรือปญัหาที่จะศึกษา หมายถึง ข้ันตอนที่ท าให้ผู้เรียน
เลือกหา หัวข้อในการศึกษาหรือท าโครงงานตามความสนใจ โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความรู้พื้นฐาน และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิความสนใจใครรู่้ และคอยช่วยเหลือให้ผู้เรียน สามารถเลือกหัวข้อเรือ่งหรอืปญัหา
ที่จะศึกษาตามความสนใจได้ด้วยตนเอง ภายในเวลาที่ก าหนด โดยการให้นักเรียนร่วมท ากิจกรรมและ
ท าแบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดคล่องแคล่ว  
                        (2) ข้ันวางแผน หมายถึง ข้ันตอนที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน โดยการใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การระดมความคิด การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม การบันทึกข้อมูล การอภิปราย
กลุ่ม ฯลฯ เพื่อน าข้อมูลที่หลากหลายมาเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมโครงงาน ภายในเวลาที่
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ก าหนดโดยการให้นักเรียนร่วมท ากิจกรรม และท าแบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
ด้านความคิดยืดหยุ่น  
                         (3) ข้ันการลงมือปฏิบัติ หมายถึง ข้ันตอนที่ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงานตามแผนการที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ โดยมีผู้สอนเป็นที่
ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ภายในเวลาที่ก าหนด โดยการให้นักเรียนร่วมท ากิจกรรม และท าแบบฝึกทักษะ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่ม  
                       (4) ข้ันสรุปและการเขียนรายงาน หมายถึง ข้ันตอนที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม สรุป
รายงานผลการด าเนินงานโครงงาน เพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบแนวคิด วิธีด าเนินงาน ผลที่ได้รับ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน ภายในเวลาที่ก าหนด โดยการให้นักเรียนร่วมท ากิจกรรมและ
ท าแบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดละเอียดลออ 
                     (5) ข้ันการน าเสนอผลงาน หมายถึง ข้ันตอนที่ผู้เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ 
เพื่อให้เพื่อนร่วมช้ันได้ชมผลงาน และเรียนรู้กิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติในการท าโครงงาน โดยเน้นการ
ประเมินจากสภาพจริง จากการน าเสนอผลงานช้ินงานสร้างสรรค์ภายในเวลาที่ก าหนด โดยการให้
นักเรียนน าเสนอผลงานช้ินงานสร้างสรรค์ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อวัด
ความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 4 ด้าน คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิด
ละเอียดลออ                
                    6.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

          7.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
          8.  บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู ้

  การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  
                  1. น าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อการตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกต้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ และระยะเวลาที่ใช้สอน ตลอดจนภาษาที่
ถูกต้อง 

    2.  น าแผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ พร้อมแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ไปเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

             1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา  นวลศรี ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวัดผลการศึกษา 
      2) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ประวีนา  เอี่ยมยี่สุ่น ต าแหน่งทางวิชาการ        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวัดผลการศึกษา 

      3) ดร.ทิพย์อนงค์  กุลเกต ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่ง อาจารย์ ดร. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดผลการศึกษา 

      4) นางสาวสุวรรณิตย์  จ านงทรัพย์ ต าแหน่งทางวิชาการ ครู วิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

      5) นางอรณาตย์  บุญจ าเริญ ต าแหน่งทางวิชาการ ครู วิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   3. น าแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  ที่ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจให้คะแนน            
มาค านวณหาค่าดัชนคีวามสอดคล้องขององค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการตรวจสอบ
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ตามแบบประเมินค่าของลเิคริท์ (Likert) ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยมีก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การแปลผล ดังนี ้

  5  คะแนน  หมายถึง  มีความเหมาะสม  ระดับมากทีสุ่ด 
                    4  คะแนน  หมายถึง  มีความเหมาะสม  ระดับมาก 
                    3  คะแนน  หมายถึง  มีความเหมาะสม  ระดับปานกลาง 
                    2  คะแนน  หมายถึง  มีความเหมาะสม  ระดับน้อย 
                    1  คะแนน  หมายถึง  มีความเหมาะสม  ระดับน้อยที่สุด 

   เกณฑ์การแปลผล (บญุชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 103) 
               ค่าเฉลี่ย  แปลผล 

  4.21–5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสม  มากที่สุด 
       3.41–4.20  หมายถึง  มีความเหมาะสม  มาก 
       2.61–3.40  หมายถึง  มีความเหมาะสม  ปานกลาง 

                 1.81–2.60  หมายถึง  มีความเหมาะสม  น้อย 
       1.00–1.80  หมายถึง  มีความเหมาะสม  น้อยที่สุด 

  4. น าคะแนนค่าเฉลี่ย ( ̅) ดัชนคีวามสอดคล้องขององค์ประกอบในแผนการจัดการ
เรียนรู้ จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ไปเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ต้องมีค่าเฉลี่ย 2.61 ถึง 5.00 
ข้ึนไป และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกิน 1.00 จึงจะถือว่าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี

ความเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ได้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย ( ̅) ของความสอดคล้องของ
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องค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.62 
จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องกันอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จึงจัดว่าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความ
เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้  
    5. น าแผนการจัดการเรียนรู ้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแลว้ไปทดลองใช้กบั
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ก่อนน าไปจัดพิมพ์และทดลองใช้จริง 
      สรุปข้ันตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีรายละเอียด       
ดังภาพที่ 3.1 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1 ข้ันตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีการ 
             จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน 
             ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และคู่มือการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง  

ขั้นตอนที่ 4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 8 แผน  

ขั้นตอนที่ 6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ไปเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมและตรวจสอบคุณภาพ    
ความสอดคล้องของแผน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.62 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาและวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  

ขั้นตอนที่ 5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความถูกต้อง ของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้  ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ   
ใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ก่อนน าไปจัดพิมพ์ให้ถูกต้องและทดลองใช้จริง 
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          3.3.2  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี       
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยน ามาใช้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการทดลองใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 

      1. ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู แบบเรียน วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากเอกสารและต าราเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

      2. สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา รายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

   
ตารางท่ี 3.1 แสดงการวิเคราะห์ข้อสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
 

เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

จ านวนข้อสอบ (ข้อ) ด้านพุทธิพิสัย 

คว
าม

จ า
 

คว
าม

เข้า
ใจ 

กา
รป

ระ
ยุก

ต์ใ
ช ้

กา
รวิ

เคร
าะห

์ 

กา
รป

ระ
เมิน

ค่า
 

กา
รส

ร้า
งสร

รค
์ 

รว
ม 

เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่ง

กาย 

1. สามารถบอกประโยชน์และอธิบายขั้นตอน
การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้
อย่างถูกต้อง (K) 

1 3     4 

2. สามารถปฏิบัติการดูแล รักษา ดัดแปลง
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้อย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด (P) 

- 2 3   - 5 

3. เห็นคุณค่าของการดูแลเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกาย สามารถเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กายได้ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ (A)  

  1 1 3  5 

อาหาร
ประเภท
ส ารับ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และที่มา
ของอาหารประเภทส ารับได้อย่างถูกต้อง  (K) 

1 4  2 - - 7 

2. สามารถอธิบายขั้นตอนหลักการเตรียมและ
ท าการจัดตกแต่งอาหารส ารับได้อย่างถูกต้อง
สวยงาม (P) 

  1 3   4 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
   

เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

จ านวนข้อสอบ (ข้อ) ด้านพุทธิพิสัย 

คว
าม

จ า
 

คว
าม

เข้า
ใจ 

กา
รป

ระ
ยุก

ต์ใ
ช ้

กา
รวิ

เคร
าะห

์ 

กา
รป

ระ
เมิน

ค่า
 

กา
รส

ร้า
งสร

รค
์ 

รวม
 

การสร้าง
บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์
จากวัสดุ
ธรรมชาติ 

1. อธิบายความหมาย ความเป็นมา 
ความส าคัญ ประเภทและหลักการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ได้ (K)  

 1 1 2 1  5 

2. มีทักษะในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

1 1 1 1 1  5 

3. มีเจตคติที่ดีต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  (P) 

   3 1 1 5 

รวมข้อสอบ (ข้อ) 3 11 7 12 6 1 40 

 
       3.  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 
ข้อ (เพื่อเลือกใช้จริง 30 ข้อ) โดยให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน เสนอให้อาจารย์     
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และความ 
ถูกต้องของภาษาที่ใช้  

       2. น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ที่ได้รับการปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอ 
แนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอผูท้รงคุณวุฒิด้านการสอนรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีและด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน ประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ 
กับเนื้อหา เพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ โดยมเีกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้(สมนึก ภัททิยธนี, 2537, หน้า 
166-167) 
                  ให้คะแนน + 1  เมื่อแน่ใจว่า    ข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ 
                  ให้คะแนน    0  เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ 
                  ให้คะแนน  - 1  เมื่อแน่ใจว่า    ข้อสอบนั้นไม่วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทีร่ะบุไว้ 
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                 3. น าข้อสอบทีผ่่านการประเมินความสอดคลอ้งระหว่างข้อค าถามของแบบทดสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC 
คัดเลือกข้อสอบที่มีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.50 ข้ึนไป ปรากฏว่ามีค่า IOC อยู่ในระหว่าง 0.80-
1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรบัได้ 
       4. น าแบบทดสอบทีท่ าการปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพรอ่งตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน 40 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4/1  ที่เคย
เรียนเนือ้หาน้ีมาแล้ว จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
     5. น ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน ข้อถูก ให้ข้อละ 1 คะแนน ข้อผิดหรือไม่ได้
ท าให้ 0 คะแนน รวมคะแนนแต่ละคนแล้วท าการวิเคราะห์  หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดย
ค านวณหาค่าความยาก (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อสอบแต่ละข้อ โดยเลือกข้อสอบที่มีความ
ยาก (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ที่อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 จ านวน 30 ข้อ โดยให้ครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ ปรากฏว่าในการท าการวิจัยครั้งนี้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่า
ความยาก (P) อยู่ในระหว่าง 0.27-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.67 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้  
               6. น าข้อสอบที่ผ่านการหาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายข้อที่คัดเลือกไว้จ านวน 
30 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของ

แบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR 20 ของคูเดอร์–ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson Method) (ล้วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 198) ได้ความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85 
   7. น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาจัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับจริง 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 
   สรุปข้ันตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีรายละเอียดดังภาพที่ 3.2 
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  ภาพท่ี 3.2 ข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและ 
                เทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา คู่มือครู 
แบบเรียน และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
จากเอกสารและต าราเก่ียวกับ การวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ มาตรฐาน /ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ /วัตถุประสงค์ แล้วสร้างตารางวิเคราะห์
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเน้ือหา รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ขั้นตอนที่ 4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความ

เหมาะสม ความถูกต้องตรงตามเน้ือหา 

ขั้นตอนที่ 6 น าข้อสอบที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC คัดเลือกข้อสอบที่มี 
ปรากฏว่ามีค่า IOC อยู่ในระหว่าง 0.80- 1.00 ขึ้นไป 

ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน /ตัวชี้วัด สาระการ

เรียนรู้ /วัตถุประสงค์ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ (เพื่อเลือกใช้จริง 30 ข้อ)  

ขั้นตอนที่ 5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน     

5 คน ประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเน้ือหา เพื่อหาคุณภาพความเที่ยงตรงของข้อสอบ 

ขั้นตอนที่ 8 น าแบบทดสอบที่มีคุณภาพจ านวน 30 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง หาค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สูตร KR ของคูเดอร–์ริชาร์ดสัน ได้ความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.85 

ขั้นตอนที่ 7 น าแบบทดสอบ ที่ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
จ านวน 40 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เคยเรียน
เน้ือหาน้ีมาแล้ว จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบรายข้อ โดยเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก 
(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ที่อยู่ระหว่าง 0.20–0.80 จ านวน 30 ข้อ  

ขั้นตอนที่ 9 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ มาจัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับจริง เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
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          3.3.3 แบบประเมินโครงงานเพือ่วัดความคิดสร้างสรรค์ 
        งานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ กิลฟอร์ด มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาสร้าง
แบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีการวัดประเมิน  4 ด้าน ประกอบด้วย 1) วัดความคิดคล่องแคล่ว 
(fluency) 2) วัดความคิดยืดหยุ่น (flexibility) 3) วัดความคิดริเริ่ม (originality) และ 4) วัดความคิด
ละเอียดลออ (elaboration) ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
          วิธีการสร้างแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ 

  1. ก าหนดจุดมุ่งหมายการวัดความคิดสร้างสรรค์ โดยศึกษาเอกสาร คู่มือครู 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดช้ันปี กลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  2.  ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท าโครงงาน ความคิดสร้างสรรค์ การวัด
และประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน
โครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ 

  3. ก าหนดกรอบของการวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ โดยวัดความคิด
สร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ความคิดคล่องแคล่ว, ความคิดยืดหยุ่น, ความคิดริเริ่ม และความคิด
ละเอียดลออ 

  4.  สร้างแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบประเมินคุณภาพ
โดยใช้เกณฑ์การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบรูบริค (Scoring Rubric) ซึ่งครอบคลุมการวัด
ความคิดสร้างสรรค์ ข้อละ 1 ด้าน คือ ข้อ 1) วัดความคิดคล่องแคล่ว (fluency) ข้อ 2) วัดความคิด
ยืดหยุ่น (flexibility) ข้อ 3) วัดความคิดริเริ่ม (originality) และข้อ 4) วัดความคิดละเอียดลออ
(elaboration) ซึ่งสอดคล้องกับค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

    1) ความคิดคล่องแคล่ว (fluency) หมายถึง ความสามารถในการสร้างช้ินงาน 
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร
ประเภทส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  ได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ตาม
ข้ันตอนที่ก าหนด รวดเร็ว/หลากหลายและทันเวลาที่ก าหนด ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 
แบบรูบริค (Scoring Rubric) 
  2) ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) หมายถึง ความสามารถในการคิดออกแบบสรา้ง
ช้ินงาน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
อาหารประเภทส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ได้หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง โดยพิจารณาความยืดหยุ่นในเรื่อง รูปแบบของช้ินงาน วัสดุที่น ามาใช้ แนวทาง 
การปฏิบัติ และประโยชน์ใช้สอยให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน แบบรูบริค (Scoring Rubric) 
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    3) ความคิดริเริ่ม (originality) หมายถึง ความสามารถในการคิดออกแบบสร้าง
ช้ินงาน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
อาหารประเภทส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ที่มีความแปลกใหม่ไปจาก
บุคคลอื่นและไม่ซ้ าแบบใคร ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน แบบรูบริค (Scoring Rubric)      
 4) ความคิดละเอียดลออ (elaboration) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ
หรือตกแต่ง เพิ่มเติมใส่รายละเอียดในการสร้างช้ินงาน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน เกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภทส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติ ให้มีความเรียบร้อย ประณีต สวยงาม และสามารถใช้งานได้จริง ให้คะแนนโดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนน แบบรูบริค (Scoring Rubric) 

 5. สร้างเกณฑ์ในการตรวจประเมินวัดความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบ โดยมี
รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนนที่แจกแจงตามระดับการปฏิบัติ แบบรูบริค (Scoring Rubric) มี
รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 
 

ตารางท่ี 3.2 แสดงตัวอย่างเกณฑ์การประเมินโครงงานเพือ่วัดความคิดสร้างสรรค์ 
 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 

(ดีมาก) 
3 

(ดี) 
2 

(พอใช้) 
1 

(ยังไม่พอใช้) 
 1. คิดคล่องแคล่ว 
    (fluency) 

ปฏิบัติโครงงาน เรื่อง 
การดัดแปลงเสื้อผ้าท้า
แฟชั่น ได้ตอบสนอง
ความต้องการ พิจารณา 
- ถูกต้องตรงประเด็น  
- ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
- รวดเร็ว/หลากหลาย 
- ทันเวลาที่ก าหนด 

ปฏิบัติโครงงาน เรื่อง 
การดัดแปลงเสื้อผ้าท้า
แฟชั่น ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (3 ข้อ)  

ปฏิบัติโครงงาน เรื่อง 
การดัดแปลงเสื้อผ้าท้า
แฟชั่น ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (2 ข้อ) 

ปฏิบัติโครงงาน เรื่อง 
การดัดแปลงเสื้อผ้าท้า
แฟชั่น ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด   
(1 ข้อ) 

 2. คิดยืดหยุ่น 
(flexibility) 

มีความคิดที่หลากหลาย  
ประเภท  หลากหลาย
ทิศทาง พิจารณาจาก 
- การสืบค้นข้อมูล 
- วิธีการดัดแปลงเสื้อผ้า 
- ความหลากหลายวัสดุ 
  ที่น ามาใช้ 
- รูปแบบการน าไปใช้ 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(3 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(2 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(1 ข้อ) 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

                     
     ช่วงคะแนน                      ระดับคุณภาพ 

13-16 ดีมาก 
9-12 ดี 
5-8 พอใช้ 
1-4 ยังไม่พอใช้ 

 
           คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ได้มาจากผลบวกของคะแนนในแต่ละด้านของ
แบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย คะแนนความคิดคล่องแคล่ว คะแนน 
ความคิดยืดหยุ่น คะแนนความคิดริเริ่ม และคะแนนความคิดละเอียดลออ โดยน าคะแนนแต่ละด้านมา
รวมกัน แล้วน าเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ก าหนด 
 การหาคุณภาพของแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสรา้งสรรค์ 

  1. น าแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ ที่สร้างขึ้นเสนออาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้อง 

  2. น าแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ ที่ผ่านการตรวจสอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง IOC ก าหนดคะแนนเป็น +1, 0 ,-1  (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ 
และคนอื่น ๆ, 2545, หน้า 145)   

     เมื่อ +1  หมายถึง  แน่ใจว่ารายการตรวจสอบคุณภาพน้ันเป็นจริง 
   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่ารายการตรวจสอบคุณภาพน้ันเป็นจริง 
  -1  หมายถึง  แน่ใจว่ารายการตรวจสอบคุณภาพน้ันไม่เป็นจริง 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 

(ดีมาก) 
3 

(ดี) 
2 

(พอใช้) 
1 

(ยังไม่พอใช้) 
  3. คิดริเริ่ม

(originality) 
คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิม ไม่เคยมีเกิด
ขึ้นมาก่อน 

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิมเป็นส่วนใหญ่  

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิมเป็นบางส่วน 

ไม่มีความคิดแปลก
ใหม่เลย 

  4. คิดละเอียดลออ 
 (elaboration) 

- มีรายละเอียดครบถ้วน  
- ตกแต่งได้อย่างเรียบร้อย  
  ประณีตสวยงาม  
- สัดส่วนถูกต้อง  
- สามารถใช้งานได้จริง 

ปฏิบัติโครงงานได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ)  

ปฏิบัติโครงงานได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(2 ข้อ) 

ปฏิบัติโครงงานได้ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 (1 ข้อ) 

 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
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แล้วน าคะแนนที่ได้จากการลงความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มาหาค่าดัชนีความ 
สอดคล้อง (IOC) ให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.50-1.00 เทียบกับเกณฑ์การตัดสินค่า IOC ต้องมีค่า
ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ในการวิจัยครั้งนี้ ผลปรากฏว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินโครงงาน
เพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้าน (IOC) เท่ากับ 0.80 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จึงถือว่าแบบ
ประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการทดลองได ้

  3. ผู้วิจัยน าแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ ที่ผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน า แล้วน ามาจัดพิมพ์เป็นแบบประเมินฉบับจริง 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 

  สรุปข้ันตอนในการสร้างแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา   
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีรายละเอียดดังภาพที่ 3.3 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.3 ข้ันตอนการสร้างแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาการงาน 
            อาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีขั้นตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 ก าหนดจุดมุ่งหมายการวัดความคิดสร้างสรรค์ โดยศึกษาเอกสาร คู่มือครู หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท าโครงงาน ความคิดสร้างสรรค์ การวัดและประเมิน
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  

ข้ันตอนที่ 4 สร้างแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การวัด
แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบรูบริค (Scoring Rubric)  

ขั้นตอนที่ 6 น าแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ ท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ของแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้าน (IOC) เท่ากับ 0.80 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ คือ
อยูร่ะหว่าง 0.50-1.00 และผ่านเกณฑ์การตัดสินค่า (IOC) ที่ก าหนดว่าต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป  

ข้ันตอนที่  3 ก าหนดกรอบของการวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ โดยวัดความคิดสร้างสรรค์ท้ัง 4 
องค์ประกอบ คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ 

ข้ันตอนที่ 5 น าแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์     
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้อง 
  

  ข้ันตอนที่ 7 น าแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาพิจารณา 
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน ามาจัดพิมพ์เป็นแบบประเมินฉบับจริง เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การประเมิน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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3.4 แบบแผนการทดลอง  
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research Design) โดยมี
รูปแบบการวิจัยแบบ (One group posttest design) คือ เป็นการศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว มีการ
ทดสอบหลังทดลอง 1 ครั้ง ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง มีรายละเอียดดังภาพที่ 3.4  
 

 
 

         
 
 
 
ภาพท่ี 3.4 รูปแบบการวิจัย  (One group posttest design ) 
              (กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ทดสอบหลังการทดลอง 1 ครั้ง)                          

    X หมายถึง  วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  
    O หมายถึง  การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
                   และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ หลงัการทดลอง (Posttest)    
        

3.5  การด าเนินการทดลอง 
          วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้พัฒนาข้ึนและเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง ตามขั้นตอน ดังนี ้

 1. ข้ันเตรียมผู้เรียนก่อนด าเนินการสอน ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ ความส าคัญ และ
ข้ันตอนของการสอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย และแนะน าวิธีการศึกษาพร้อมทั้งแจ้งเงื่อนไขใน
การศึกษาให้กลุ่มทดลองทราบ 

 2. ข้ันด าเนินการสอน คือ ผู้วิจัยท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมี
จ านวน 8 แผน ใช้เวลาในการทดลองสอน 22 ช่ัวโมง ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนเองตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning Approach) มีรายละเอียด ดังนี ้
                 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกบัโครงงาน                            2      ช่ัวโมง 
                     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์   2     ช่ัวโมง 
                     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  เสื้อผ้าและเครือ่งแต่งกาย                              2      ช่ัวโมง                                                                       
                     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง  โครงงานการดัดแปลงเสื้อผ้าทา้แฟช่ัน          4      ช่ัวโมง               
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  อาหารประเภทส ารบั                                      2      ช่ัวโมง 

X----------------------------------------O 

ตัวแปรทดลอง (Treatment)                      ผลท่ีวัดได้            
                                                    (ตัวแปรตาม)           
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                     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6  เรื่อง  โครงงาน อาหารส ารับ 4 ภาค                             4     ช่ัวโมง 
                     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7  เรื่อง  การประดิษฐบ์รรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ           2     ช่ัวโมง 
                     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  โครงงานบรรจุภัณฑส์ร้างสรรค์                         4      ช่ัวโมง                                                                       
 หมายเหต ุแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีจ านวนทั้งสิ้น 8 แผน ใช้เวลา 
รวมใช้เวลาตามที่ระบุในแผนทั้งสิ้น 22 ช่ัวโมง แต่ในการปฏิบัติจริง เพื่อให้การด าเนินกิจกรรม
โครงงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมจากเวลาเรียนปกติที่ก าหนด 
ในข้ันตอนการปฏิบัติจริงของแต่ละโครงงานตามความเหมาะสม           
          3. ข้ันหลังสอน  

     1) เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองเชิงปฏิบัติการ ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และวัดความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ เป็นรายกลุ่ม จากช้ินงานในการท าโครงงาน กลุ่มละ 3 โครงงาน ที่เกิดจาก
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ประเมินผลงานด้วยแบบประเมินโครงงานเพื่อวัด
ความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

   2) ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินโครงงานเพื่อวัด
ความคิดสร้างสรรค์ แล้วน าคะแนนที่ได้ มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานการวิจัย 

 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

          การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอน ดังนี ้
         3.6.1 น าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

มาวิเคราะห์ ร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.              
          3.6.2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของกลุม่ตัวอย่าง เทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 70 ตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) ทดสอบสถิติค่าที t-test for one sample   
          3.6.3 น าคะแนนที่ได้จากแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 4 ด้าน หลัง
ท าการทดลอง โดยน าคะแนนแต่ละด้านมารวมกัน แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ก าหนด 
เพื่อการศึกษา ตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 2  

  
3.7  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  
          3.7.1 สถิติพื้นฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 122-126) 

    1)  ร้อยละ (Percentage) โดยค านวณจากสูตร  

              
100

f
P

N
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      เมื่อ   P    แทน  ร้อยละ 
             f     แทน  ความถ่ีหรือจ านวนข้อมูลที่ต้องการหารอ้ยละ  
             N    แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

     2)  ค่าเฉลี่ย (Mean :  ̅ ) โดยค านวณจากสูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, หน้า 33) 

              ̅     =      ∑ 
              

                         เมื่อ  x    แทน  ค่าเฉลี่ย 
                       x    แทน  ผลรวมของข้อมลูทัง้หมด 
                       n    แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
  3)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยการค านวณ 
จากสูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, หน้า 60)  
 

                    √ ∑ 
   (∑ ) 

 (   )
 

                       เมื่อ  . .S D     แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                               ∑      แทน  ผลรวมของข้อมลูทั้งหมด    
                              (∑ )  แทน  ผลรวมของข้อมลูทัง้หมดเมือ่ยกก าลังสอง         
        n     แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
          3.7.2  สถิตทิี่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
                     1) ตรวจสอบความเหมาะสมและดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อวัดความเที่ยงตรง (Validity) 
แบบประเมินค่าของลิเคริท์ (Likert) ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 
ระดับ โดยน าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ ตัดสินคะแนนเฉลี่ยที่ 2.61 -5.00 (ชูศรี วงศ์รัตนะ,   
2553, หน้า 33) โดยค านวณจากสูตร 

                               ( ̅)  = ∑ 
 

 

       ( ̅)   แทน  ค่าเฉลี่ย 
                                 ∑    แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดของผู้เช่ียวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
                          n    แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด            
      2) ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อวัดความเที่ยงตรง (Validity) ตาม
เนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
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จุดประสงค์การเรียนรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีค่า 0.50 ข้ึนไป (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2539, หน้า 249) โดยค านวณจากสูตร 

  IOC  =     
∑  

 
  

                        เมื่อ IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา 
                              R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดของผูเ้ช่ียวชาญเนื้อหาทัง้หมด 
                          N    แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
 
   3) ค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเป็นรายข้อ (ศิริชัย  
กาญจนวาสี, 2552, หน้า 194-195) โดยค านวณจากสูตร                                                             

                                    Pi    =      
  

 
                                

                        เมื่อ   Pi    แทน  ค่าความยากง่าย 
                   Ri    แทน  จ านวนผู้ตอบถูกข้อนั้นทั้งหมด 
                    N    แทน  จ านวนคนที่ท าข้อนั้นทั้งหมด 
          มีการแปลความหมาย มีดังนี ้

        ค่าความยากง่าย  ตั้งแต่  0.20–0.40  ค่อนข้างยาก 
        ค่าความยากง่าย  ตั้งแต่  0.40–0.60  ปานกลาง 
        ค่าความยากง่าย  ตั้งแต่  0.60–0.80  ค่อนข้างง่าย  

                  4) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) แนวทางวิเคราะห์ข้อสอบ แบบอิงกลุ่ม 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552, หน้า 194-195) โดยค านวณจากสูตร 

     สูตร  ri     =   PH- PL 

             เมื่อ  ri    =   ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบที่ i มีค่าจาก - 1.00 ถึง + 1.00 
                    PH  =   สัดส่วนของผู้ตอบถูกข้อนั้นในกลุ่มสูง 
    PL  =   สัดส่วนของผูท้ี่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 

            เกณฑ์ ri     0.20 
       5)  ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบั KR 20 ของคูเดอร–์ ริชาร์ดสัน (Kuder –
Richardson Method)  (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 198) โดยค านวณจากสูตร  

                         สูตร  KR20  

        r tt  =
 
















2

1
1 S

pq

n

n        
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 เมื่อ   r tt  หมายถึง   ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวัด 
        P   หมายถึง   สัดส่วนของคนที่ท าถูกในข้อหนึ่ง ๆ                              

          Q  หมายถึง   สัดส่วนของคนที่ท าผิดในแต่หนึ่ง ๆ (q =1 – P) 
          S2 หมายถึง   คะแนนความแปรปรวน 
          n  หมายถึง   จ านวนข้อค าถาม 
          3.7.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  

          1)  โดยใช้สถิติ t-test for one sample เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ตามสมมุติฐานข้อ 1 (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, หน้า 134) 
โดยค านวณจากสูตร       

                      t    = 
 ̅-  
 

√ 

  โดยมี  df = n -1  

                        เมื่อ    t    แทนค่าที่ใช้พิจารณาใน t-distribution 

                                 ̅   แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

                                   แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร หรอื เกณฑ์ที่ตั้งข้ึน 
                                 S   แทนความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตัวอย่าง 
                                 n   แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
                                 df  แทนช้ันแห่งความเป็นอสิระ (degree of freedom) 

 



บทที ่ 4 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
          การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับ ดังนี ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
          4.2  ล าดับข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมลู 
          4.3  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
          ในการวิเคราะห์ครัง้นี ้ผู้วิจัยใช้สญัลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
          N    แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

     ̅    แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 
    Sig.  แทน  ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 

         S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         t     แทน  ค่าสถิติที่ใช้ในการแจกแจงแบบท ี(t-test for One Sample) 

        ∗    แทน  ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 
        %   แทน  ค่าร้อยละ 

 
4.2  ล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
          ผู้วิจัยได้น าเสนอล าดับข้ันการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบง่เป็น 2 ตอน ดังนี้ 
          ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับวิธีการการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เทียบกับ
เกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 ตอนที่ 2 ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง
ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  
 
4.3  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
          ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย ดังนี ้
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          ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เทียบกับเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภทส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติ  หลังจากได้รับวิธีการจดัการเรียนรูแ้บบใช้โครงงานเป็นฐาน แล้วน าไปเทียบกับเกณฑท์ี่
ก าหนดไว้ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  

 
จ านวนนักเรียน ร้อยละ 70 

ของคะแนนเต็ม 
ค่าเฉลี่ย ( ̅) 

ของคะแนนสอบ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t sig 

30 21.00 24.10 2.72 6.240* .000 
 

*ที่ระดับสถิต ิ.05  
 
          จากตารางที่ 4.1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 24.10 (ร้อยละ 80) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ มีค่าเฉลี่ย 
( ̅) เท่ากับ 21.00 ( ร้อยละ70) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตอนที่ 2 ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง
ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีรายละเอียด ดังนี ้

 1) ผู้วิจัย ได้ท าการวิเคราะห์และศึกษาความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย ที่ได้จากแบบ
ประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 3 เนื้อหา ประกอบด้วย การดัดแปลงเสื้อผ้าท้า
แฟช่ัน อาหารส ารับ 4 ภาค และบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 30 คน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ซึ่งแต่
ละกลุ่มจะต้องจัดท าโครงงานทั้ง 3 เนื้อหา ดังนั้น แต่ละกลุ่มจะได้ช้ินงานจากการท าโครงงานกลุ่มละ 
3 โครงงาน รวมโครงงานที่ได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานรวม 18 
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โครงงาน โดยใช้เกณฑ์การวัด แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบรูบริค (Scoring Rubric) ซึ่ง
ครอบคลุมการวัด 4 ด้าน คือ 1) ด้านความคิดคล่องแคล่ว  2) ด้านความคิดยืดหยุ่น 3) ด้านความคิด
ริเริ่ม และ 4) ด้านความคิดละเอียดลออ มีรายละเอียดดังตารางที่  4.2-4.5 

 
ตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                หลังได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ในเนื้อหา เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
                เรื่อง การดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ัน จ านวน 6 โครงงาน  
 

ชื่อโครงงาน 
รายการที่ประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คะแนน

รวม 
ระดับ

คุณภาพ 
 คิดคล่องแคล่ว 
(fluency) 

 คิดยืดหยุ่น 
(flexibility) 

คิดริเร่ิม 
(originality) 

คิดละเอียดลออ 
(elaboration) 

โครงงานที่ 1 
 เรื่อง ผ้าขาวม้าไทยประยุกต์ 

3 3 4 4 14.00 ดีมาก 

โครงงานที่ 2  
เรื่อง ชุดจินตลีลาพาฝัน 

3 4 4 3 14.00 ดีมาก 

โครงงานที่ 3  
 เรื่อง เกาะอกไทย by ผ้าถุงแม่ 

3 3 3 4 13.00 ดีมาก 

โครงงานที่ 4 
 เรื่อง Design ลายไทย  

3 4 4 4 15.00 ดีมาก 

โครงงานที่ 5 
 เรื่อง แฟชั่นประยุกต์ 

3 4 4 3 14.00 ดีมาก 

โครงงานที่ 6  
เรื่อง Princess dress 

4 3 3 4 14.00 ดีมาก 

คะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) รายด้าน 3.17 3.50 3.67 3.67 14.00 ดีมาก 

   
          จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ หลังได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความคิดคล่องแคล่ว 2) ด้าน
ความคิดยืดหยุ่น 3) ด้านความคิดริ เริ่ม และ 4) ด้านความคิดละเอียดลออ ของนักเรียน               
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในการท าโครงงาน เนื้อหา เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เรื่อง การดัดแปลงเสื้อผ้า
ท้าแฟช่ัน มีคะแนนรวม เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 14.00 จัดอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่  2 เมื่อพิจารณาความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ในการท าโครงงานแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มมีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) รายด้าน
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ของความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่มและด้านความคิดละเอียดลออ มากที่สุด 
เป็นอันดับ 1 คือ มีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 3.67 เท่ากัน อันดับ 2 คือ ด้านความคิดยืดหยุ่น     
มีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 3.50  และอับดับ 3 คือ ด้านความคิดคล่องแคล่ว มีคะแนนรวมเฉลี่ย 
( ̅) เท่ากับ 3.17 ตามล าดับ  

 
ตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 หลงัได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  เนื้อหา อาหารประเภทส ารบั 
 เรื่อง  อาหารส ารบั 4 ภาค จ านวน 6 โครงงาน 

 

ชื่อโครงงาน 
รายการที่ประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คะแนน

รวม 
ระดับ

คุณภาพ 
 คิดคล่องแคล่ว 

(fluency) 
คิดยืดหยุ่น 

 (flexibility) 
 คิดริเร่ิม 

 (originality) 
คิดละเอียดลออ 
(elaboration) 

โครงงานที่ 1 
เรื่อง อาหารเหนือ เชื่อใจหม่อม 

3 3 4 3 13.00 ดีมาก 

โครงงานที่ 2  
เรื่อง ข้าวซอย สปาเก็ตตี้  

3 4 4 3 14.00 ดีมาก 

โครงงานที่ 3  
เรื่อง ส ารับใต้ สร้างสรรค์หรรษา 

4 3 3 4 14.00 ดีมาก 

โครงงานที่ 4 
เรื่อง ส้มต าไทย ไข่มุกด า ฟรุ๊ตสลัด  

3 4 4 4 15.00 ดีมาก 

โครงงานที่ 5 
บัวลอยเขียวหวานหรรษา 

3 4 4 3 14.00 ดีมาก 

โครงงานที่ 6  
เรื่อง น้ าพริกกะปิไทย สไตล ์Japan 

4 3 4 4 15.00 ดีมาก 

คะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) รายด้าน 3.33 3.50 3.83 3.50 14.17 ดีมาก 

 
          จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ หลังได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความคิดคล่องแคล่ว 2) ด้าน
ความคิดยืดหยุ่น 3) ด้านความคิดริ เริ่ม และ 4) ด้านความคิดละเอียดลออ ของนักเรียน               
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการท าโครงงาน เนื้อหา อาหารประเภทส ารับ เรื่อง อาหารส ารับ 4 ภาค มี
คะแนนโดยรวมเมื่อเทียบกับเกณฑ์ การประเมินทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 14.17 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ      
ดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 เมื่อพิจารณาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์    
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ในการท าโครงงานแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ด้าน
ความคิดริเริ่ม มากที่สุด เป็นอันดับ 1 คือมีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 3.83 อันดับ 2 คือ ด้าน
ความคิดยืดหยุ่นและด้านความคิดละเอียดลออ มีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 3.50 เท่ากัน และ
ล าดับที่ 3 คือ ด้านความคิดคล่องแคล่ว มีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 3.33 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                หลังได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เนื้อหา การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ 
                จากวัสดุธรรมชาติ เรื่อง บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ จ านวน 6 โครงงาน 
 

ชื่อโครงงาน 
รายการที่ประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

คะแนน
รวม 

ระดับ
คุณภาพ 

 คิดคล่องแคล่ว 
(fluency) 

คิดยืดหยุ่น 
(flexibility) 

 คิดริเร่ิม 
 (originality) 

คิดละเอียดลออ 
(elaboration) 

โครงงานที่ 1 
เรื่อง กระเช้ารากไทยหัวใจบัวคู่ 

3 3 4 4 14.00 ดีมาก 

โครงงานที่ 2 
เรื่อง กล่องหรรษาพาฝัน 

4 3 2 3 12.00 ดี 

โครงงานที่ 3 
เรื่อง กล่องดินสอ Two in one 

4 3 3 3 13.00 ดีมาก 

โครงงานที่ 4 
เรื่อง The Box by ไหมพรม 

4 4 4 3 15.00 ดีมาก 

โครงงานที่ 5 
กล่องเครื่องส าอางสารพัดประโยชน์ 

3 4 3 4 14.00 ดีมาก 

โครงงานที่ 6 
เรื่อง กะลา Reuse able 

4 4 4 3 15.00 ดีมาก 

คะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) รายด้าน 3.67 3.50 3.33 3.33 13.83 ดีมาก 

    

          จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ หลังได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความคิดคล่องแคล่ว 2) ด้าน
ความคิดยืดหยุ่น 3) ด้านความคิดริเริ่ม และ 4) ด้านความคิดละเอียดลออ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการท าโครงงาน เนื้อหา การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เรื่อง บรรจุ
ภัณฑ์สร้างสรรค์ มีคะแนนโดยรวมเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 13.83 จัดอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 เมื่อพิจารณาความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ ในการท าโครงงานแต่ละด้านพบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มมีความสามารถในการคิด
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สร้างสรรค์ ด้านความคิดคล่องแคล่ว มากที่สุด เป็นอันดับ 1 คือมีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 3.67 
อันดับ 2 คือ ด้านความคิดยืดหยุ่น มีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 3.50  อันดับ 3 คือ ด้านความคิด
ริเริ่มและด้านความคิดละเอียดลออ มีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 3.33 เท่ากัน ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   
                หลังได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน จ านวน 3 เนื้อหา เป็นรายกลุม่ 
 

         ชื่อกลุ่ม 

  คะแนนรวมเฉลี่ยความสามารถในการคดิสร้างสรรค์
ของการท าโครงงาน 3 เนื้อหา คะแนน

รวมเฉลี่ย 

( ̅) 

ระดับ
คุณภาพ 

การดัดแปลง
เส้ือผ้าท้าแฟชั่น 

อาหารส ารับ 
4 ภาค 

บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ 

คะแนนรวม คะแนนรวม คะแนนรวม 

กลุ่มที่ 1 ดอกการเกด 14 13 14 13.67 ดีมาก 

กลุ่มที่ 2 ดอกพลับพลึง 14 14 12 13.33 ดีมาก 

กลุ่มที่ 3 ดอกกุหลาบ 13 14 13 13.33 ดีมาก 

กลุ่มที่ 4 ดอกมะลิ 15 15 15 15.00 ดีมาก 
กลุ่มที่ 5 ดอกคูณ 14 14 14 14.00 ดีมาก 
กลุ่มที่ 6 ดอกกระดังงา 14 15 15 14.67 ดีมาก 

คะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) 
โครงงานแต่ละเนื้อหา 

14.00 14.17 13.83 14.00 ดีมาก 

 
          จากตารางที่ 4.5 พบว่า นักเรียนที่ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน           
มีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จากการประเมินโครงงานทั้ง 3 เนื้อหา อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก ทุกกลุ่ม คือ มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 14.00 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า โครงงานที่มีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สูงที่สุด เป็น
อันดับ 1 คือ โครงงานเกี่ยวกับ อาหารส ารับ 4 ภาค มีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 14.17 อันดับ 2 

คือ โครงงานเกี่ยวกับ การดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ัน มีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 14.00 และอันดับ 
3 คือ โครงงานเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ มีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 13.83 ตามล าดับ 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
          การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยวิธี         
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ     
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศึกษาความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับวิธีการการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน    
เป็นฐาน เทียบกับเกณฑ์ เป็นลักษณะของการวิจัย แบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) 
แบบ One group posttest design คือ เป็นการศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว มีการทดสอบหลัง
ทดลอง 1 ครั้ง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ใน
เขตภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัย  
นาฏศิลปอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากวิทยาลัย      
นาฏศิลปอ่างทอง ที่ก าลังศึกษาในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 30 คน เพื่อจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ได้มา
โดยวิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage random sampling)  
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน 
จ านวน 8 แผน รวมเวลา 22 ช่ัวโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และแบบ
ประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ กิลฟอร์ด มาเป็นกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาสร้างแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการวัดประเมิน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านความคิดคล่องแคล่ว 2) ด้านความคิดยืดหยุ่น 3) ด้านความคิดริเริ่ม และ        
4) ด้านความคิดละเอียดลออ  
          การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน    
เป็นฐาน เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ70 ของคะแนนเต็ม โดยใช้ค่าสถิติ t-test แบบ one 
sample ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย ซึ่งสรุปผลการวิจัยตามล าดับข้ันได้ดังนี ้
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5.1  สรุปผลการวิจัย    
          การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยวิธี        
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
          5.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธี   
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ   
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
          5.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธี   
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ในระดับคุณภาพ     
ดีมาก 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
          การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยวิธี        
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ผู้วิจัยมีประเด็นการอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เทียบกับเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จากการวิจัยพบว่า วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีผลต่อ

คะแนนผลสัมฤทธ์ิของนักเรยีน สังเกตได้จาก คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรียน มีค่าเฉลี่ย ( ̅) 

เท่ากับ 24.10 หรือเทียบเท่าร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 21.00 
หรือเทียบเท่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียน
รู้จักคิดจากการวางแผนและลงมือปฏิบัติในการสรา้งสรรค์ช้ินงานหรือผลงานต่าง ๆ  โดยฝึกให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติซ้ า ๆ ตามข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้ึน  5 
ข้ันตอน  ซึ่งแต่ละข้ันตอนนักเรียนจะมีโอกาสได้เข้ารว่มกิจกรรมและลงมือปฏิบัติในการท าช้ินงานด้วย
ตนเอง จึงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และจดจ าได้ดีกว่าการท่องจ า จึงส่งผลให้คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา ซื่อตระกูลพานิชย์ (2550, หน้า 63-67) ได้ท าการ 
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอน
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แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า นักเรียนร้อยละ 79.31 ที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน มีคะแนนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และงานวิจัย
ของ ปัญญา ศรีผายวงษ์ (2556) ที่ได้ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
โครงงานในรูปแบบบริษัทจ าลอง รายวิชาโครงงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังได้รับการเรียนการสอนแบบโครงงานในรูปแบบบริษัท
จ าลอง รายวิชาโครงงานอาชีพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสุคนธ์ สินธพานนท์ (2558, หน้า 122-123) ที่กล่าวถึง ประโยชน์ของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานว่า เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติจริง คิดเอง ท าเองอย่างละเอียดรอบคอบอย่างเป็นระบบโดยผ่าน
ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของจอห์น ดิวอี้ (John 
Dewey, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2560, หน้า 4) ที่ว่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดีจากการกระท า 
“Learning by doing” ดังนั้น ในการสอนจึงควรเน้นที่ตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการ
กระท า เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเปลี่ยนจาก “ผู้รับ” มาเป็น “ผู้เรียน” และเปลี่ยนบทบาทครู จาก
ผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดเป็น “ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน” จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ถาวรอย่างแท้จริง เพราะผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนด้วย  
          5.2.2 ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง
ได้รับวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบใช้โครงงานเป็นฐาน จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) 

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ จากการประเมินโครงงานทั้ง 3 เนื้อหา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
ทุกกลุ่ม คือ เท่ากับ 14.00 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า โครงงานที่มีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) 

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สูงที่สุด เป็นอันดับ 1 คือ โครงงานเกี่ยวกับ อาหารส ารับ 4 ภาค 
เท่ากับ 14.17  อันดับ 2 คือ โครงงานเกี่ยวกับ การดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ัน เท่ากับ 14.00 และ
อันดับ 3 คือ โครงงานเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ เท่ากับ 13.83 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
มากข้ึนได้ ที่เป็นดังนี้ เพราะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมี
บทบาท มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิด ได้ปฏิบัติจริง โดย
ผ่านข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้ึน 5 ข้ันตอน โดยเริ่มตั้งแต่
ข้ันแรก คือ 1) ข้ันการเลือกหัวข้อเรื่องหรอืปัญหาที่จะศึกษา ซึ่งเป็นข้ันตอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
มีอิสระในการร่วมกันคิดเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ ภายใต้หัวข้อและเวลาที่ครูก าหนด โดยให้นักเรียน
ฝึกปฏิบัติในแบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดคล่องแคล่ว ในการวิจัย
ครั้งนี้จะพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีผลท าให้ความสามารถในการคิด
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สร้างสรรค์ของนักเรียน ด้านความคิดคล่องแคล่วมีการพัฒนามากข้ึนได้จากการได้ฝึกท าบ่อย ๆ ซึ่ง

เปรียบเทียบได้จากคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) รายด้านของแต่ละโครงงานที่มีการพัฒนาข้ึน คือ โครงงาน 

ที่ 1 มีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 3.17 โครงงานที่ 2 มีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 3.33 และ

โครงงานที่ 3 มีคะแนนรวมเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 3.67 เป็นล าดับ 2) ข้ันวางแผน เป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความคิดที่หลากหลาย โดยใช้วิธีการระดมสมองในการคิดร่วมกัน เพื่อหา
แนวทางในการวางแผนการท าโครงงาน โดยครูใช้ค าถามน าเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้
ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการฝึกและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ด้าน
ความคิดยืดหยุ่นได ้3) ข้ันการลงมือปฏิบัติ เป็นข้ันที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการท าช้ินงาน โดย
สามารถถ่ายทอดความคิด จินตนาการ ออกมาในรูปแบบของช้ินงานที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นการฝึก
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่ม 4) ข้ันสรุปและการเขียนรายงาน เป็นข้ันตอนที่
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงงาน เพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบแนวคิด วิธีด าเนินงาน 
ผลที่ได้รับตามรูปแบบที่ครูก าหนดอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการฝึกและส่งเสริมความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ ด้านความคิดละเอียดลออให้เกิดแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และ 5) ข้ันการน าเสนอผลงาน 
เป็นข้ันตอนที่ผู้เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ เพื่อให้เพื่อนร่วมช้ันได้ชมผลงานและเรียนรู้กิจกรรมที่
ผู้เรียนปฏิบัติในการท าโครงงาน โดยเน้นการประเมินจากสภาพจริง เป็นข้ันที่ครูและนักเรียนร่วมกัน
ประเมินช้ินงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  
          จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้านอย่างแท้จริง เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความคิดกว้างขวาง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักการ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการท าช้ินงานสร้างสรรค์อย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้อง
กับ ชาตรี เกิดธรรม (2547, หน้า 5-6) ที่กล่าวโดยสรุปไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิด ได้แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้าง
ผลงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างความรู้ที่นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในชีวิตประจ าวัน และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555, หน้า 344) ที่กล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการท างาน
อย่างมีระบบและแผนงานที่ดี ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนกระบวนการในการค้นหาความรู้ เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง ในแง่ของการท างานอย่างมีระบบ และผลผลิตที่
ได้จากโครงงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพันธ์ เดชะคุปต ์และคนอื่น ๆ (2556, หน้า 18-19) 
ที่กล่าวถึง การสอนคิดด้วยโครงงาน ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ส่งผลให้เกิดการ
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พัฒนาพหุปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา พัฒนาผู้เรียนเชิงรุก พัฒนาสมรรถนะทางการคิด และ
พัฒนาหลักฐานที่แสดงความเข้าใจอย่างคงทน ซึ่งเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ที่สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง   
  
5.3  ข้อเสนอแนะ 
          การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยวิธี        
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
          5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  

               1) ผู้สอนควรศึกษารูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ อย่างชัดเจน ก่อนน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงมากข้ึน 

     2) ในการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ผู้สอนควร
กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างอิสระ และใช้วิธีการให้ก าลังใจนักเรียนเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจในการเรียน ในการท ากิจกรรม และกล้าแสดงความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในกลุ่มซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น  

     3) วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
มากกว่าปกติ เพื่อให้ได้ผลงานหรือช้ินงานที่มีคุณภาพ บางครั้งจึงต้องใช้เวลานอกเหนือจากเวลาเรียน
ปกติ ครูผู้สอนจึงต้องมีการวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการสอนที่ดี ตลอดจนมีความเข้าใจในเรื่อง
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานอย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

            4) ครูผู้สอนสามารถน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน            
ไปประยุกต์ใช้สอนกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สาระการออกแบบและเทคโนโลยี สาระสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

            5) ครูผู้สอนควรกระตุ้นความคิดให้ผู้เรียนคิดค าตอบให้ได้หลากหลาย โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิด ให้ผู้เรียนเช่ือมโยงความคิดและสรุปผล รวมทั้งหาค าตอบด้วยตนเองได้มากยิ่งขึ้น 
          5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

               1) การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน กับวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ บ้าง เช่น แบบสืบเสาะ แบบบูรณาการ แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน แบบร่วมมือ เป็นต้น            
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           2) ควรศึกษาค้นคว้าหรือท าวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับช้ันอื่น ๆ ด้วย 

        3) ควรมีการศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือเจตคตขิองนักเรียนที่มีตอ่วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของกลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการน ามาพฒันาการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวิจัย 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมษา  นวลศรี ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
                              ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
   การศึกษา 

 พ.ศ. 2560  ปริญญาเอก สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
            พ.ศ. 2551  ปริญญาโท สาขาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  พ.ศ. 2558  ปริญญาตรี สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  พ.ศ. 2555  ปริญญาตรี สาขาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2552  ปริญญาตรี สาขาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครอง 
                 เปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  
 พ.ศ. 2549  ปริญญาตรี สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เกียรตินิยมอันดบั2)  
                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. 
   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์กระทรวงวัฒนธรรม 
   การศึกษา 

 พ.ศ. 2553  ปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2541  ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 พ.ศ. 2539  ปริญญาตรี สาขาวิชาบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2535  ปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

3. ดร.ทิพย์อนงค์ กุลเกต ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 
   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  อาจารย์ ดร. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   การศึกษา 

 พ.ศ. 2559  ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรและการนิเทศ)  
                 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2551  ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
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           พ.ศ. 2549  ปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนครสิตศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 
 
4. นางสาวสุวรรณิตย์  จ านงทรัพย์ ต าแหน่งทางวิชาการ  ครู วิทยฐานะช านาญการพเิศษ  
   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
                                โรงเรียนราษฏร์บ ารุง จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  
   การศึกษา 
   ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยครเูพชรบรุี 
 
5. นางอรณาตย์  บุญจ าเริญ ต าแหน่งทางวิชาการ ครู วิทยฐานะช านาญการพเิศษ  
   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
                                  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป ์กระทรวงวัฒนธรรม  
   การศึกษา             
 ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
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                                    แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 
 สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว              สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา  ง 23102                  ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย                           เวลาเรียน 4 ชั่วโมง                                                                                                                               
 เรื่อง ปฏิบัติโครงงานการดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟชั่น                 ผู้สอน นางนงลักษณ์ เขียวมณี 
        
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน 
มีทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการแสวงหา ความรู้  
มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
            ตัวช้ีวัด 
  ม.3/1 อภิปรายข้ันตอนการท างานทีม่ีประสิทธิภาพ 
  ม.3/2 ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
  ม.3/3 อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

 

2.สาระส าคัญ 
 การท าโครงงานดัดแปลงเสือ้ผ้าทา้แฟช่ัน เป็นการน าเอาเสื้อผ้าเก่าที่ล้าสมัย ช ารุดหรือไม่ได้

ใช้งานแล้ว มาท าการซ่อมแซม ดัดแปลง ตกแต่งและตัดเย็บให้มีความแปลกใหม่ และสามารถน า

กลับมาใช้งานได้จริง โดยการวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) สามารถอธิบายข้ันตอน การดัดแปลง ซ่อมแซมเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายได้อย่างถูกต้อง (K) 
2) สามารถปฏิบัติโครงงานดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ันได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนที่ก าหนด (P) 

 3) เห็นคุณค่าของการดูแล ดัดแปลง ซ่อมแซมเสื้อผ้าและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  (A) 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
            - วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการซ่อมแซม ดัดแปลง ตกแต่งเสื้อผ้า 
     - หลักการซ่อมแซม ดัดแปลง ตกแต่งเสื้อผ้า 
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5. กิจกรรมการเรยีนรู้   
 
ชั่วโมงท่ี 1 การเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาท่ีจะศึกษาและวางแผน                  เวลา  1 ชั่วโมง 
 
1. ขั้นการเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาท่ีจะศึกษา   

          1) ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับวิธีการซ่อมแซม ดัดแปลง ตกแต่ง เสื้อผ้า                            
ในรูปแบบต่าง ๆ  พร้อมให้ดูรูปภาพจาก Power Point ประกอบการสอน เรื่อง การซ่อมแซม ดัดแปลง 
ตกแต่งเสื้อผ้า                                 
            2) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสบืค้นข้อมลู เพื่อหาแนวทางและรูปแบบในการซ่อมแซม ดัดแปลง 
และตกแต่งเสื้อผ้า จากเสื้อผ้าเก่า ล้าสมัยหรือไม่ได้ใช้แล้ว โดยมาท าการซ่อมแซม ดัดแปลง ตกแต่ง
เป็นช้ินงานใหม่ที่มีความสวยงามและทันสมัย ตามรูปแบบที่สนใจ โดยครูใช้เทคนิคการใช้ค าถามเพื่อ
กระตุ้นความสนใจ เช่น นักเรียนคิดว่าสามารถน าเสื้อผ้าเก่ามาดัดแปลงด้วยวิธีการใดได้บ้าง นักเรียน
สามารถดัดแปลงเสื้อเป็นชุดอะไรได้บ้าง ฯลฯ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกับตอบอย่างอิสระ 

    3) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันค้นหาหัวข้อเรื่องในการท าโครงงานเกี่ยวกับเรื่องการ
ดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ันในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่สมาชิกภายในกลุ่มมีความสนใจร่วมกัน แล้วบันทึกผล
ลงในแบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่ 4.1 ด้านความคิดคล่องแคล่ว โดยครูเป็นผู้
คอยให้ความรู้พื้นฐาน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ และคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียน
เมื่อเกิดปัญหา จนนักเรียนสามารถเลือกหัวข้อโครงงานตามที่สนใจได้ด้วยตนเอง 

       4) นักเรียนแต่ละกลุ่ม ตั้งช่ือโครงงานของกลุ่มตนเองตามที่สนใจ กลุม่ละ 1 โครงงาน 
 

2. ขั้นการวางแผน 
     1) นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันวางแผนการท าโครงงาน โดยครูใช้ค าถามน าเพื่อกระตุ้นให้

ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ เช่น นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับการท าโครงงาน เรื่อง การ
ดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ัน โดยใช้วิธีการใดไดบ้้าง โดยให้นักเรียนใช้วิธีการระดมความคิด ร่วมกัน  
         2) นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันวางแผนหาวิธีหรือแนวทางในการท าโครงงาน ให้ได้วิธีการที่
หลากหลายมากที่สุด แล้วบันทึกลงในแบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่ 4.2 ด้าน
ความคิดยืดหยุ่น   
         3) นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันสรุปข้อมูลในการวางแผนการท างานร่วมกันจากแบบฝึก

ทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่ 4.2 ด้านความคิดยืดหยุ่น และมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่ม

เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะใช้ในการท าโครงการตามแผนงานที่ก าหนดมาเพื่อท ากิจกรรมโครงงานใน

ช่ัวโมงต่อไป 
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ชั่วโมงท่ี 2-3 การปฏิบัติโครงงานและสรุปผล                                         เวลา 2 ชั่วโมง           
 
3. ขั้นการลงมือปฏิบัติ   

 1)  สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติโครงงาน เกี่ยวกับ การดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ัน ตาม
แผนงานที่ก าหนด โดยการร่างแบบช้ินงานโครงงาน การดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ันลงในแบบฝึกทักษะ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่ 4.3 ด้านความคิดริเริ่ม  

 2) นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติโครงงานตามแผนงานและรูปแบบที่ออกแบบไว้ทีละ
ข้ันตอน จนเสร็จเป็นช้ินงาน 

 3) ครูคอยให้ค าแนะน า ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เมื่อนักเรียนเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัย 
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้ค าถามที่ส่งเสริมการคิด การให้ค าแนะน าที่สร้างสรรค์และให้
ก าลังใจ และให้นักเรียนมีอิสระในการคิดและลงมือท าอย่างเต็มที่ 
 
4 ขั้นสรุปและการเขียนรายงาน 

       1) มอบหมายใหส้มาชิกแต่ละคนในกลุม่ ร่วมกันสรปุกจิกรรมการปฏิบัติโครงงาน 
            2) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อสรุปข้ันตอนจากการปฏิบัติโครงงาน ลงในแบบฝึกทักษะ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่ 4.4 ด้านความคิดละเอียดลออและแบบบันทึกการปฏิบัติ
โครงงานตามรูปแบบที่ก าหนดในแบบบันทึกรายงานการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานที่ 1 การดัดแปลง
เสื้อผ้าท้าแฟช่ัน   
        
ชั่วโมงท่ี 4 การน าเสนอผลงาน                                                          เวลา 1 ชั่วโมง           
 
5. ขั้นการน าเสนอผลงาน 
            1) นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมาน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนทีละกลุ่ม โดยการคัดเลือก
ตัวแทนกลุ่มละ 1 คน เพื่อสวมใส่เสื้อผ้าที่ท าการซ่อมแซม ดัดแปลงและตกแต่งจนเป็นช้ินงานที่
สวยงามตามกิจกรรมโครงงาน มาร่วมเดินแบบโชว์หน้าช้ันเรียน         
            2) ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการท าโครงงานดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ันร่วมกัน 

       3) ครูประเมินผลการเรียนรู้ จากช้ินงานที่น าเสนอ โดยใช้แบบประเมินโครงงานเพื่อวัด
ความคิดสร้างสรรค์ (ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความคิดคล่องแคล่ว  ความคิดยืดหยุ่น  
ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ)  
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6.สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
          6.1  สื่อการเรียนรู้ 

        1) รูปภาพเกี่ยวกับ การซอ่มแซม ดัดแปลง และตกแต่งเสือ้ผ้า 
        2) สื่อวีดิทัศน์ หรือเว็บไซต์เกี่ยวกับการซ่อมแซม ดัดแปลง และตกแต่งเสื้อผ้า 
        3) แบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่ 4 (4.1-4.4) เรื่อง การดัดแปลง

เสื้อผ้าท้าแฟช่ัน 
        4) แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติกจิกรรมโครงงานที ่1 เรื่อง การดัดแปลงเสือ้ผา้ท้าแฟช่ัน                                    
        5) หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยีม. 3   
        6) สื่อการเรียนรู้ Power Point ประกอบการสอน เรื่อง การซ่อมแซม ดัดแปลง 

ตกแต่งเสื้อผ้า                             
          6.2  แหล่งการเรียนรู้ 
       1) ห้องสมุด    
       2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1. สามารถอธิบายขั้นตอนการ
ดัดแปลง ซ่อมแซมเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกายได้อย่างถูกต้อง (K) 
2. สามารถปฏิบัติโครงงาน
ดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟชั่นได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนด (P) 
3. เห็นคุณค่าของการดูแล 
ดัดแปลง ซ่อมแซมเสื้อผ้าและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (A) 

- ครูตรวจแบบฝึก
ทักษะความสามารถ 
ในการคิดสร้างสรรค์ที่ 
4.1- 4.4 
- ครูประเมินชิ้นงาน
จากโครงงานการดัด 
แปลงเสื้อผ้าท้าแฟชั่น           
- ครูตรวจแบบบันทึก
รายงานการปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงานที่ 1 
เรื่องการดัดแปลงเสื้อผ้า
ท้าแฟชั่น                              

- แบบฝึกทักษะความ 
สามารถในการคิด 
สร้างสรรค์ 
- แบบประเมินโครงงาน  
เพื่อวัดความคิด  
สร้างสรรค์ 
- แบบบันทึกรายงาน
การปฏิบั ติ กิ จกรร ม
โครงงานที่ 1 เรื่องการ
ดั ด แปลง เ สื้ อ ผ้ าท้ า
แฟชั่น 

- ได้ระดับคุณภาพ  
2 ขึ้นไป 
 
- ได้ระดับคุณภาพ  
2 ขึ้นไป 
 
- เขียนได้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามหัวข้อที่
ก าหนดมากกว่า  
70% ขึ้นไป 
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8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 

1. ความส าเรจ็ในการจัดการเรียนรู้         
          แนวทางการพัฒนา          
      2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้        
         แนวทางแก้ปัญหา          
      3. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน          
         เหตุผล            
      4. การปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้         
                                      
                                                              ลงชื่อ     (ผู้สอน) 
                                                                        /   /   
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                      แบบฝึกทักษะความสามารถในการคดิสร้างสรรคท์ี่ 4 

เรื่อง โครงงานการดัดแปลงเสือ้ผ้าท้าแฟชัน่ 
  ลักษณะของแบบฝึกทักษะ 

 แบบฝกึทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ฉบับนี้ ผู้วิจยัสร้างขึ้นตามแนวคิดของ     
กิลฟอร์ดและคณะ เป็นแบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยภาษาและรูปภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะย่อย 4 แบบฝึก ดังนี ้
แบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ท่ี  

  4.1 ด้านความคิดคล่องแคล่ว   โดยให้นักเรียนเขียนหัวข้อ/ช่ือเรื่องในการท าโครงงานเกี่ยวกับ 
                                         เรื่อง การดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ัน ที่นักเรียนสนใจ ให้ได้มากที่สุด 
                                         (5-10 นาที)  
  4.2 ด้านความคิดยืดหยุ่น       โดยให้นักเรียน เขียนรูปแบบการวางแผนการท าโครงงาน                                                                      
                                         เกี่ยวกับการดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ัน ให้มีความหลากหลาย 
                                         มากที่สุด (5-10 นาที) 
  4.3 ด้านความคิดริเริ่ม           โดยให้นักเรียนคิดร่วมกันคิดออกแบบการดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ัน  
                                                          โดยการร่างเป็นแบบ 3  มิติ ให้มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากเดิม  
                                         (5-10 นาที) 
  4.4 ด้านความคิดละเอียดลออ        โดยการให้นักเรียนเขียนสรุปข้ันตอนการท าโครงงานในรูปแบบ               
                                         แผนผังทางความคิด (Mind mapping) ตามรูปแบบที่สร้างสรรค์                
                                         ของนักเรียนเองและตกแต่งให้มีความประณีตสวยงาม  
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แบบฝึกทกัษะความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ที่  4.1 
ด้านความคิดคลอ่งแคล่ว  

 เรื่อง โครงงานการดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟชัน่                            
   ชื่อกลุ่ม...................................................................................................ชั้น........................... 
   ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้เวลา 5-10 นาที เขียนหัวข้อ/ช่ือเรื่องในการท าโครงงานเกี่ยวกับ  
                เรื่อง การดัดแปลงเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่นักเรียนสนใจ ให้ได้มากที่สุด 
   ค าแนะน า – นักเรียนพยายามคิดหาค าตอบทีม่ีความหมายเกี่ยวข้องกบัสิง่ที่ก าหนดให้มากที่สุด  
                 – แบบฝึกทักษะนี้ไม่มีค าตอบที่ผิด ดังนั้น นักเรียนมีอิสระเต็มที่ ที่จะคิดหาค าตอบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงาน 
เสื้อผ้าและเครือ่งแต่งกาย 
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แบบฝึกทกัษะความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ที ่4.2 

                                      ด้านความคิดยดืหยุ่น  

                             เรือ่ง โครงงานการดดัแปลงเสื้อผ้าท้าแฟชั่น                            
   ชื่อกลุ่ม.....................................................................................................ชั้น........................... 
   ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้เวลา 5-10 นาที เขียนวางแผนการท าโครงงานเกี่ยวกับการดัดแปลงเสื้อผ้า 
                และเครื่องแต่งกาย ใหม้ีความหลากหลายมากที่สุด  
   ค าแนะน า - นักเรียนพยายามคิดหาค าถามที่แปลก ไม่เหมือนใครและมีความหมาย  
                 - แบบฝึกทกัษะนี้ไม่มีค าตอบที่ผิด ดังนั้นนักเรียนมีอสิระเต็มที ่ที่จะคิดหาค าตอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสืบค้นข้อมูล 

วิธีการดัดแปลงเสื้อผ้า 

รูปแบบการน าไปใช ้

การวางแผนการท าโครงงาน 

วัสดุที่น ามาใช้ 
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                   แบบฝึกทกัษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที ่4.3 
                                         ด้านความคิดริเริม่ 
                            เรือ่ง โครงงานการดดัแปลงเสื้อผ้าท้าแฟชั่น                            
   ชื่อกลุ่ม.................................................................................................ชั้น........................... 
   ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้เวลา 10 นาที ร่วมกันคิดออกแบบการดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ัน  
                โดยการ ร่างเป็นแบบ3 มิติ ให้มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากเดมิ  
  ค าแนะน า - นักเรียนพยายามคิดหาค าถามที่แปลก ไม่เหมือนใครและมีความหมาย  
                - แบบฝกึทักษะนี้ไมม่ีค าตอบทีผ่ิด ดังนั้นนักเรยีนมีอิสระเตม็ที ่ที่จะคิดหาค าตอบ 

                                ชุดเดิม  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           ชุดใหม่ 
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แบบฝึกทกัษะความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ที่ 4.4 

ด้านความคิดละเอียดลออ 
เรื่อง โครงงานการดัดแปลงเสือ้ผ้าท้าแฟชัน่                            

  ชื่อกลุ่ม.....................................................................................................ชั้น.................... ....... 
  ค าชี้แจง   ให้นักเรียนใช้เวลา 10 นาที เขียนสรปุข้ันตอนการท าโครงงานในรูปแบบแผนผังทาง  
                ความคิด (Mind mapping) ตามรูปแบบที่สร้างสรรค์ของนกัเรียนเองและตกแต่ง 
                ให้มีความประณีตสวยงาม     
  ค าแนะน า - นักเรียนพยายามคิดหาเช่ือมโยงรายละเอยีดสิ่งทีเ่กี่ยวข้องกบังานที่ให้มากที่สุด 
                - แบบฝกึทักษะนี้ไมม่ีค าตอบทีผ่ิด ดังนั้นนักเรยีนมีอิสระเตม็ที่ ที่จะคิดหาค าตอบ      
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แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานท่ี 1 
   เร่ือง....โครงงานการดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ัน                              

 
ชื่อชิ้นงานของกลุ่ม…………………………………………………………………….... 

 
           กลุ่มท่ี ……………1.ช่ือ …………………….……..……………………….ช้ัน……….…. 

          2.ช่ือ ……………………………….….…………………ช้ัน…………. 
          3.ช่ือ …………………..………………….……………..ช้ัน…………. 
          4.ช่ือ ……………………………………..….…………..ช้ัน…………. 
          5.ช่ือ ……………………………………………………..ช้ัน…………. 
 

                                      
  น าเสนอ 

……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
    โครงงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                    รหัสวิชา...................................................... 
    ประจ าภาคเรียนท่ี..............................ปีการศึกษา..................................... 
 
 
 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   สถาบนับณัฑติพัฒนศลิป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
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แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานท่ี 1 
เรื่อง โครงงานการดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟชั่น                              

  (1) ช่ือโครงงาน ............................................................................................................. ................... 
  (2) ช่ือผู้ท าโครงงาน(บอกช่ือผูร้ับผิดชอบ ใครเป็นหัวหน้า ผู้ร่วมงานมีใครบ้าง ท าหน้าที่อะไร)    
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
  (3) ช่ือครูที่ปรึกษาโครงงาน …………………………………………………………………………………………………. 
 

  (4) ที่มาและความส าคัญของโครงงาน  ( ให้บอกสภาพปญัหา แนวคิด หรือเหตผุลในการด าเนินการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (5) วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการด าเนินการ (ใหบ้อกว่าจัดท าโครงการเพื่อวัตถุประสงค์อะไร  
  ท าไมจึงต้องท า ท าแล้วจะได้ผลดีอย่างไร จุดประสงค์ต้องสัมพันธ์กบัหลักการและเหตุผลและต้อง 
  สามารถวัดประเมินได้) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (6) สมมติฐาน   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
  (7) วิธีด าเนินการหรือวิธีการศึกษาค้นคว้า (บอกว่าได้ข้อมลูมาอย่างไร มีวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างไร    
  มีขั้นตอนในการท างานอย่างไร มีวิธีวิเคราะหห์รือข้ันตอนการสงัเคราะห์อย่างไร) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………           
………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 .…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (8) แผนการก าหนดเวลาปฏิบัติงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................ ........................................................................ 
  (9) สถานที่ด าเนินการ  (บอกว่าจะใช้สถานที่ใดด าเนินการ) 
............................................................................................................................. ................................... 
  (10) งบประมาณ (บอกจ านวนเงินที่ใช้ด าเนินการ แยกเปน็รายการค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไดเ้งิน  
  งบประมาณมาจากไหน) 

รายการ จ านวนเงิน แหล่งท่ีมา 
   
   

   
   
   

รวม  

 
  (11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้บอกว่าผลการด าเนินการจะท าให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร  
  มากน้อยเพียงใด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
  (12) เอกสารอ้างอิง 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 วัสดุท่ีใช้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ขั้นตอนการท างาน……………………………………………………………….…………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาพผลงานท่ีส าเร็จ 

ชื่อชิ้นงาน............................................................... 

 
  ความคิดสร้างสรรค์……………………………………………………………………………………………..…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
........................................................................................................................................................... .. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
......................................................................... .................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  ประโยชน์ใช้สอย.................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ................................ 
 ........................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินทกัษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

เรื่อง โครงงานการดัดแปลงเสือ้ผ้าท้าแฟชัน่ 
ชื่อ..........................................................................เลขที่.......................... 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ยังไม่พอใช้) 

1. คิดคล่องแคล่ว (fluency)     

2. คิดยืดหยุ่น (flexibility)     

3. คิดริเร่ิม (originality)     

4. คิดละเอียดลออ (elaboration)     
รวมคะแนน     

 

...................................................................... ผูป้ระเมิน 

                ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)    = 13 – 16  คะแนน 
                        3 (ดี)    = 9 - 12  คะแนน 

          2 (พอใช้)   = 5 - 8  คะแนน 

                                         1 (ยังไม่พอใช้)      = 1 - 4  คะแนน    

                 เกณฑ์การผ่าน  ได้ระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไปถือว่า  “ผ่าน 
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 เกณฑก์ารประเมินทกัษะความสามารถในการคดิสร้างสรรค์  
เรื่อง โครงงานการดัดแปลงเสือ้ผ้าท้าแฟชัน่                            

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 

(ดีมาก) 
3 

(ดี) 
2 

(พอใช้) 
1 

(ยังไม่พอใช้) 
 1. คิดคล่องแคล่ว 
  (fluency) 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะเรื่อง 
การดัดแปลงเสื้อผ้าท้า
แฟชั่น ได้ตอบสนองความ
ต้องการ พิจารณาจาก 
- ถูกต้องตรงประเด็น  
- ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
- รวดเร็ว/หลากหลาย 
- ทันเวลาที่ก าหนด 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ
เรื่อง การดัดแปลง
เสื้อผ้าท้าแฟชั่น 
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (3 ข้อ)
  

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ
เรื่อง การดัดแปลง
เสื้อผ้าท้าแฟชั่น 
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  (2 ข้อ) 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ
เรื่อง การดัดแปลง
เสื้อผ้าท้าแฟชั่น 
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(1 ข้อ) 

 2. คิดยืดหยุ่น 
(flexibility) 

มีความคิดที่หลากหลาย
ประเภท  หลากหลายทิศทาง 
พิจารณาจาก 
- การสืบค้นข้อมูล 
- วิธีการดัดแปลงเสื้อผ้า 
- ความหลากหลายวัสดุที่
น ามาใช้ 
- รูปแบบการน าไปใช้ 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(2 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(1 ข้อ) 

 3. คิดริเริ่ม 
  (originality) 

คิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
เดิมไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อน 

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิมเป็นส่วนใหญ่  

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิมเป็นบางส่วน 

ไม่มีความคิดแปลก
ใหม่เลย 

 4. คิดละเอียดลออ 
   (elaboration) 

- มีรายละเอียดครบถ้วน  
- ตกแต่งได้อย่างเรียบร้อย
ประณีต สวยงาม  
- สัดส่วนถูกต้อง  
- สามารถใช้งานได้จริง 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ 
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (3 ข้อ)
  

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ 
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (2 ข้อ) 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ  
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 (1 ข้อ) 

   เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  
              ระดับคุณภาพ      4 (ดีมาก)        =       13 – 16    คะแนน 

                                      3 (ดี)           =       9 - 12    คะแนน 
                       2 (พอใช้)        =        5 - 8    คะแนน 
                                                 1 (ยังไม่พอใช้)   =       1 - 4     คะแนน 
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 แบบประเมินโครงงานเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ 

 เรื่อง การดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟชั่น                                 
ชื่อกลุ่ม.............................................................................................ห้อง.......................... 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ยังไม่พอใช้) 

1. ความคิดสร้างสรรค์     

   - ความคิดคล่องแคล่ว (fluency)     

   - ความคิดยืดหยุ่น (flexibility)     

   - ความคิดริเร่ิม (originality)     

   - ความคิดละเอียดลออ (elaboration)     

 
รวมคะแนน     

 

....................................................................... ผู้ประเมิน 

                ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)    = 13 – 16  คะแนน 
                        3 (ดี)    = 9 - 12  คะแนน 

          2 (พอใช้)   = 5 - 8            คะแนน 

                                         1 (ยังไม่พอใช้)      = 1 - 4  คะแนน 

                 เกณฑ์การผ่าน     ได้ระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไปถือว่า  “ผ่าน”  
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เกณฑ์การประเมินโครงงานเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ 
เรื่อง การดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟชั่น   

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ยังไม่พอใช้ (1) 

1. ความคิดคล่องแคล่ว 
     (fluency) 

ปฏิบัติโครงงาน เรื่อง
การดัดแปลงเสื้อผ้าท้า
แฟชั่น ได้ตอบสนอง
ความต้องการ พจิารณา 
-ถูกต้องตรงประเด็น  
-ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
-รวดเร็ว/หลากหลาย 
-ทันเวลาที่ก าหนด 

ปฏิบัติโครงงาน เรื่อง 
การดัดแปลงเสื้อผ้า
ท้าแฟชั่น ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ )  

ปฏิบัติโครงงาน เรื่อง 
การดัดแปลงเสื้อผ้า
ท้าแฟชั่น ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  
 (2 ข้อ) 

ปฏิบัติโครงงาน 
เรื่อง การดัดแปลง
เสื้อผ้าท้าแฟชั่น 
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (1 ข้อ) 

2. ความคิดยืดหยุ่น 
    (flexibility) 

มีความคิดที่หลากหลาย
ประเภท  หลากหลาย
ทิศทาง พิจารณาจาก 
-การสืบค้นข้อมูล 
-วิธีการดัดแปลงเสื้อผ้า 
-ความหลากหลายวัสดุ
ที่น ามาใช้ 
-รูปแบบการน าไปใช้ 

มีความคิดที่หลาก 
หลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลาก หลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(2 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  (1 ข้อ) 

3.ความคิดริเริ่ม 
   (originality) 

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิม ไม่เคยมีเกิด
ขึ้นมาก่อน 

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิมเป็นส่วนใหญ่  

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิมเป็นบางส่วน 

ไม่มีความคิด
แปลกใหม่เลย 

4. ความคิดละเอียดลออ 
   (elaboration) 

-มีรายละเอียดครบถ้วน  
-ตกแต่งได้อย่างเรียบ 
ร้อยประณีต สวยงาม  
-สัดส่วนถูกต้อง  
-สามารถใช้งานได้จริง 

ปฏิบัติโครงงาน ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ)  

ปฏิบัติโครงงานได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(2 ข้อ) 

ปฏิบัติโครงงานได้
ตาม เกณฑ์ที่ก าหนด  
(1 ข้อ) 

              
 
 
 
 
 

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

  13 - 16 ดีมาก 

  9 - 12 ด ี

  5 - 8 พอใช้ 

  1 - 4 ยังไม่พอใช้ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม............................................................................ชั้น............................                

สมาชิกในกลุ่ม  1.  ...................................................................... 2. ...................................................................... 
   3.  ...................................................................... 4. ...................................................................... 
   5.  ...................................................................... 6. ...................................................................... 
ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วท าเครื่องหมาย  ใน

ช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมท่ีสังเกต 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย     

2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น     

3. มีความกระตือรือร้นในการท างาน     

4. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย     

5. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ     

6. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม     

รวม  

    เกณฑ์การให้คะแนน 

                      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้  4  คะแนน 
                      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง    ให้  3  คะแนน 
                      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง    ให้  2  คะแนน 
                      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง    ให้  1  คะแนน 
    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
19-24 ดีมาก 
13-18 ดี 
7-12 พอใช้ 
ต่ ากว่า 6 ยังไม่พอใช้ 
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                                    แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 
 สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว           สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา  ง 23102               ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง โครงงานอาหารส ารับ 4 ภาค                   เวลาเรียน 4 ชั่วโมง  
 เรื่อง  ปฏิบัติโครงงานอาหารส ารับ 4 ภาค                       ผู้สอน นางนงลักษณ์ เขียวมณี 
        
  
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
            มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ มีทกัษะกระบวนการท างาน  
มีทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกป้ัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน ทกัษะการแสวงหาความรู้  
มีคุณธรรม และลักษณะนสิัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม  
เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
            ตัวช้ีวัด 
      ม.3/1 อภิปรายข้ันตอนการท างานทีม่ีประสิทธิภาพ 
      ม.3/2 ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
            ม.3/3 อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจดัการเพื่อการประหยัดพลงังาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระส าคัญ 
 การประกอบอาหารประเภทส ารับในแตล่ะภูมิภาค จะมีความแตกต่างกัน และมีเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นไม่ซ้ าแบบกัน  โดยเปลี่ยนไปตามสภาพความเป็นอยู่ในแต่ละท้องถ่ิน  
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1) อธิบายลักษณะของอาหารประเภทส ารับในแต่ละภาคได้อย่างถูกต้อง (K) 
 2) สามารถปฏิบัติโครงงานการจัดอาหารส ารับในแตล่ะภาคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (P) 
 3) เห็นคุณค่าและความส าคัญของอาหารส ารับในการด ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย (A) 

 
4. สาระการเรียนรู้ 
            - อาหารประเภทส ารบั4 ภาค 
            - การปฏิบัติโครงงานอาหารส ารับ 4 ภาค 
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5. กิจกรรมการเรยีนรู้   
 
ชั่วโมงท่ี 1 การเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาท่ีจะศึกษาและวางแผน                  เวลา  1 ชั่วโมง 
 
1. ขั้นการเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาท่ีจะศึกษา   

              1) ครูเปิดสื่อการเรียนรู้ Power Point ประกอบการสอนเรื่อง อาหารประเภทส ารับ ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ให้นักเรียนดู                                                 
              2) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการใช้ค าถามส่งเสริมการคิด เช่น นักเรียนเห็น
ความแตกต่างอะไรบ้างจากรูปภาพที่ได้รับชม นักเรียนคิดว่าอาหารส ารับในแต่ละภูมิภาคมีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ฯลฯ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันตอบอย่างอิสระ  
              3) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม จากเอกสารใบความรู้ที่ 4 เรื่อง
อาหารประเภทส ารบั และจากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อท าความเข้าใจ โดยครูใช้เทคนิคการใช้ค าถาม
เพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารส ารบัที่พบเห็นเป็นของภูมิภาคใด นักเรียน
สามารถบอกได้หรือไม่ว่าอาหารส ารับในแต่ละภูมิภาคมีจุดเด่นอย่างไร ฯลฯ โดยให้นักเรียนอภิปราย
ร่วมกันอย่างอิสระ 

       4) เมื่อนักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อาหารส ารับ 4 ภาคแล้ว ครูมอบหมาย
นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันค้นหาหัวข้อเรื่องในการท าโครงงานเกี่ยวกับเรื่องอาหารส ารับ 4 ภาค ใน
รูปแบบต่างๆ ตามที่สมาชิกภายในกลุ่มมีความสนใจร่วมกันแล้วบันทึกผลลงในแบบฝึกทักษะ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่ 6.1 ด้านความคิดคล่องแคล่ว โดยครูเป็นผู้คอยให้ความรู้พื้นฐาน 
และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ และคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเกิดปัญหา จน
นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อโครงงานตามที่สนใจได้ด้วยตนเอง 

       5) นักเรียนแตล่ะกลุ่ม เลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาทีจ่ะศึกษาเกี่ยวกับ อาหารส ารับ 4 ภาค  
ตามที่สนใจ กลุ่มละ 1 โครงงาน และร่วมกันตั้งช่ือโครงงานของกลุม่ตนเอง  

 
2. ขั้นวางแผน 

        1) เมื่อได้หัวข้อในการท าโครงงานแล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่กัน
เพื่อท าการสืบค้นข้อมลูเพิม่เติมตามหัวข้อทีก่ าหนดโครงงาน โดยครูใช้ค าถามน าเพื่อกระตุ้นให้ผูเ้รียน
เกิดความสนใจใคร่รู้ เช่น นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมลู เกี่ยวกับการท าโครงงาน เรือ่ง อาหารส ารับ 4 
ภาค โดยใช้วิธีการใดได้บ้าง โดยให้นักเรียนใช้วิธีการระดมความคิด ร่วมกัน  

        2) นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันวางแผนหาวิธีหรือแนวทางในการท าโครงงาน ให้ได้วิธีการที่
หลากหลายมากที่สุด แล้วบันทึกลงในแบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่ 6.2 ด้าน
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ความคิดยืดหยุ่น   
        3) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าแบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่ 6.3 

ด้านความคิดริเริ่ม  
        4) นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการท าแบบฝึกทักษะความสามารถในการคิด

สร้างสรรค์ที่ 6.2 และ 6.3  
        5) ครูมอบหมายให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะใช้ในการท าโครงการเกี่ยวกับ 

อาหารส ารับ 4 ภาค  ตามความสนใจของกลุ่ม เพื่อท ากิจกรรมโครงงานในช่ัวโมงต่อไป    
 
 

ชั่วโมงท่ี 2-3 การปฏิบัติโครงงานและสรุปผล                                            เวลา 2 ชั่วโมง           
    

3. ขั้นการลงมือปฏิบัติ   
 1) นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติโครงงาน อาหารประเภทส ารับ 4 ภาค ตามที่เลือกและ

วางแผนไว้ โดยการสร้างสรรค์อาหารส ารับที่มีความแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค แต่ยัง
คงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ตามวิธีการหรือข้ันตอนที่ได้ท าการศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
            2) ระหว่างที่ท ากิจกรรมโครงงาน ครูจะคอยให้ค าแนะน าและช้ีแนะเมื่อนักเรียนมีปัญหา
หรือข้อสงสัยอย่างใกล้ชิด  

 3) สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันด าเนินการตามข้ันตอนและแผนงานที่วางไว้จนส าเร็จเป็น
ช้ินงานที่ก าหนดไว้  

 
 4. ขั้นสรุปและการเขียนรายงาน 

        1) นักเรียนแต่ละกลุ่ม น าข้อมูลที่ได้จากปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน มาหาข้อสรุปร่วมกัน 
            2) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อสรุปข้ันตอนจากการปฏิบัติโครงงาน บันทึกลงในแบบฝึกทักษะ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่ 6.4 ด้านความคิดละเอียดลออ และแบบบันทึกการปฏิบัติ
โครงงานตามรูปแบบที่ก าหนดในแบบบันทึกรายงานการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานที่ 2 เรื่อง โครงงาน
อาหารส ารับ 4 ภาค    
 
ชั่วโมงท่ี 4 การน าเสนอผลงาน                                                          เวลา 1 ชั่วโมง           
 
5. ขั้นการน าเสนอผลงาน 
            1) นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมาน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนทีละกลุ่ม   
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            2) ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการท าโครงงาน อาหารส ารับ 4 ภาคร่วมกัน 
        3) ครูประเมินผลการเรียนรู้ จากช้ินงานที่น าเสนอ โดยใช้แบบประเมินโครงงานเพื่อวัด

ความคิดสร้างสรรค์ (ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความคิดคล่องแคล่ว  ความคิดยืดหยุ่น  ความคิด
ริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ)     

                 

6.สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
     6.1  สื่อการเรียนรู ้

  1) สื่อวีดิทัศน์ หรือเว็บไซตเ์กี่ยวกับอาหารประเภทส ารบัในภูมิภาคต่าง ๆ 
  2) เอกสารใบความรู้ที่ 4 เรื่อง อาหารประเภทส ารบั 
  3) หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3   
  4) สื่อการเรียนรู้ Power Point ประกอบการสอน เรื่อง อาหารประเภทส ารับ 4 ภาค 

     6.2  แหล่งการเรียนรู ้
   1) ห้องสมุด    
   2) แหล่งข้อมลูสารสนเทศ 
 
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1) อธิบายลักษณะของอาหาร
ประเภทส ารับในแต่ละภาคได้
อย่างถูกต้อง (K) 
2) สามารถปฏิบัติโครงงานอาหาร
ส ารับ 4 ภาคได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม (P) 
3) เห็นคุณค่าและความส าคัญ
ของอาหารส ารับในการด ารงไว้ 
ซ่ึงความเป็นชาติไทย (A) 

- ครูตรวจแบบฝึก 
ทักษะความสามารถ 
ในการคิดสร้างสรรค ์
ที่ 6.1- 6.4 
- ครูประเมินชิ้นงาน  
จากโครงงานอาหาร 
ส ารับ 4 ภาค           
- ครูตรวจแบบบันทึก
รายงานการปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงานที่ 2 
เรื่อง อาหารส ารับ 4 
ภาค                              

- แบบฝึกทักษะ 
ความสามารถในการ 
คิดสร้างสรรค์ 
 
- แบบประเมิน
โครงงานเพื่อวัดความคิด
สร้าง สรรค ์
 
- แบบบันทึกรายงาน
การปฏิบัติกิจกรรม
โครงงานที่ 2 เรื่อง 
อาหารส ารับ  4 ภาค                              

- ได้ระดับคุณภาพ 
 2 ขึ้นไป 
 
 
- ได้ระดับคุณภาพ 
 2 ขึ้นไป 
 
- เขียนได้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามหัวข้อ 
ที่ก าหนดมากกว่า 
70% ขึ้นไป 
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8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 

1. ความส าเรจ็ในการจัดการเรียนรู้         
          แนวทางการพัฒนา          
      2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้        
         แนวทางแก้ปัญหา          
      3. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน         
         เหตุผล           
      4. การปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้        
                                      
                                                              ลงชื่อ     (ผู้สอน) 
                                                                        /   /   
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แบบฝึกทกัษะความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ที่ 6 

เรื่อง โครงงานอาหารส ารบั 4 ภาค 
 

     ลักษณะของแบบฝึกทักษะ 
แบบฝกึทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ฉบับนี้ ผู้วิจยัสร้างขึ้นตามแนวคิด        

ของกิลฟอร์ดและคณะ เป็นแบบฝึกทกัษะความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยภาษาและรูปภาพ      
ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกทักษะย่อย 4 แบบฝึก ดังนี ้

      แบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ท่ี  
     6.1 ด้านความคิดคล่องแคล่ว โดยให้นักเรียนเขียนหัวข้อ/ช่ือเรื่องในการท าโครงงานเกี่ยวกบั 
                                          เรื่อง อาหารส ารับ 4 ภาค ที่นักเรียนสนใจ ให้ได้มากที่สุด 
                                          (5-10 นาท)ี  
     6.2 ด้านความคิดยืดหยุ่น      โดยให้นักเรียน เขียนรูปแบบการวางแผนการท าโครงงาน                                                                      
                                          เกี่ยวกับการท าอาหารส ารับ 4 ภาค ให้มีความหลากหลาย 
                                          มากที่สุด (5-10 นาที) 
     6.3 ด้านความคิดริเริ่ม         โดยให้นักเรียนคิดร่วมกนัคิดเมนูอาหารอย่างสร้างสรรค์                                           
                                          ให้มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากเดิม  โดยโยงเส้น 
                                          จับคู่วัสดุที่ก าหนด(5-10 นาที) 
     6.4 ด้านความคิดละเอียดลออ      โดยการให้นักเรียนสรุป  ข้ันตอนการท าโครงงานในรปูแบบ 
                                          แผนผังทาง ความคิด (Mind mapping) ตามรูปแบบที ่
                                          สร้างสรรค์ของนักเรียนเองและตกแตง่ให้มีความประณีต 
                                          สวยงาม     
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แบบฝึกทกัษะความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ที่  6.1 

ด้านความคิดคลอ่งแคล่ว  
เรื่อง โครงงานอาหารส ารบั 4 ภาค 

     ชื่อกลุ่ม.............................................................................................ชั้น........................... 
    ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้เวลา 5-10 นาที เขียนหัวข้อ/ช่ือเรื่องในการท าโครงงานเกี่ยวกับ  
                 เรื่อง อาหารส ารับ 4 ภาค ที่นักเรียนสนใจ ใหไ้ด้มากที่สุด 
    ค าแนะน า – นักเรียนพยายามคิดหาค าตอบทีม่ีความหมายเกี่ยวข้องกบัสิง่ที่ก าหนด  
                    ให้มากที่สุด  
                 – แบบฝกึทักษะนี้ไมม่ีค าตอบทีผ่ิด ดังนั้น นักเรียนมอีิสระเตม็ที ่ที่จะคิดหาค าตอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงาน 
อาหารส ารับ 4 ภาค 

ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคอีสาน ภาคใต้ 
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แบบฝึกทกัษะความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ที ่6.2 
                                      ด้านความคิดยดืหยุ่น  

เรื่อง โครงงานอาหารส ารบั 4 ภาค 
ชื่อกลุ่ม..........................................................................................................ชั้น......................... 
 ค าชี้แจง   ให้นักเรียนใช้เวลา 5-10 นาที เขียนวางแผนการท าโครงงานเกี่ยวกับการท าอาหาร 
               ส ารับ 4 ภาค ให้มีความหลากหลายมากที่สุด  
 ค าแนะน า - นักเรียนพยายามคิดหาค าถามที่แปลก ไม่เหมอืนใครและมีความหมาย  
              - แบบฝึกทักษะนี้ไม่มีค าตอบทีผ่ิด ดังนั้นนักเรียนมีอิสระเตม็ที ่ที่จะคิดหาค าตอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสืบค้นข้อมูล 

วิธีการท าอาหารส ารับ 

คุณค่าทางโภชนาการ 

การวางแผนการท าโครงงาน 

วัสดุที่น ามาใช้ปรุง 
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                      แบบฝึกทักษะความสามารถในการคดิสร้างสรรคท์ี่ 6.3 
                                         ด้านความคิดริเริม่ 

เรื่อง โครงงานอาหารส ารบั 4 ภาค 
  ชื่อกลุ่ม.......................................................................................................ชั้น.........................                          
 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้เวลา 5-10 นาที คิดเมนูอาหารอย่างสร้างสรรค์ โดยโยงเส้นจับคู่วัสดุที่ก าหนด 
             ให้เป็นส่วนประกอบหลกั แล้วคิดเป็นเมนูอาหารใหม้ีความแปลกใหม่และแตกต่างจากเดิม  

  ค าแนะน า - นักเรียนพยายามคิดหาค าถามที่แปลก ไม่เหมือนใครและมีความหมาย  
               - แบบฝึกทกัษะนี้ไม่มีค าตอบที่ผิด ดังนั้นนักเรียนมีอิสระเตม็ที ่ที่จะคิดหาค าตอบ  

                                                                       ด้านความคิดริเร่ิม 
    วัสด ุ                                                                       ชื่อเมนูอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปลา ถ่ัวฝักยาว 

หม ู

ไก ่

กุ้ง 

ไข ่

น้ าปลา

ร้า 

ขม้ิน 

กะป ิ

มะนาว 
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  แบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่ 6.4 

ด้านความคิดละเอียดลออ 
  เรื่อง โครงงานอาหารส ารบั 4 ภาค 

      ชื่อกลุ่ม............................................................................................ชั้น...........................  
      ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้เวลา 10-15 นาที เขียนสรุปสิง่ที่ได้จากการเรียนรู้ ในรปูแบบ 
                   แผนผังทางความคิด (Mind mapping) ตามรูปแบบทีส่ร้างสรรค์ของนักเรียนเอง 
                   และตกแต่งให้มปีระณีตสวยงาม     
     ค าแนะน า - นักเรียนพยายามคิดหาเช่ือมโยงรายละเอียดสิ่งทีเ่กี่ยวข้องกบังานที่ให้มากที่สุด 
                   - แบบฝึกทักษะนี้ไม่มีค าตอบทีผ่ิด ดังนั้นนักเรียนมอีิสระเตม็ที่ ที่จะคิดหาค าตอบ      
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แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานท่ี 2 
        เร่ือง โครงงานอาหารส ารับ 4 ภาค 

 
ช่ือช้ินงานของกลุม่…………………………………………………………………………….….... 

 
กลุ่มที่ …………… 1.ช่ือ ……………..…………………….…..ช้ัน……….… 

2.ช่ือ …………………….…………………ช้ัน…………. 
3.ช่ือ …………………..…………………..ช้ัน…………. 
4.ช่ือ ………………………….……………ช้ัน…………. 
5.ช่ือ ……………………………………….ช้ัน…………. 

 
                                      

น าเสนอ 
……………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

โครงงานนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รหสัวิชา...................................................... 

ประจ าภาคเรียนที.่.............................ปีการศึกษา..................................... 
 
 
 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
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  แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานท่ี 2 
เรื่อง  โครงงานอาหารส ารับ 4 ภาค  

    (1) ช่ือโครงงาน ....................................................................................................................... ..... 
    (2) ช่ือผู้ท าโครงงาน(บอกช่ือผูร้ับผิดชอบ ใครเป็นหัวหนา้ ผู้ร่วมงานมีใครบ้าง ท าหน้าที่อะไร)    
  ......................................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................ 
  ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 
   (3) ช่ือครูที่ปรึกษาโครงงาน …………………………………………………………………………………………………. 
 

  (4) ที่มาและความส าคัญของโครงงาน (ใหบ้อกสภาพปัญหา แนวคิดหรือเหตผุลในการด าเนินการ) 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (5) วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการด าเนินการ (ใหบ้อกว่าจัดท าโครงการเพื่ออะไร ท าไม 
   จึงต้องท า ท าแล้วจะไดผ้ลดีอย่างไร จุดประสงค์ต้องสมัพนัธ์กับหลักการและเหตุผลและต้อง 
    สามารถวัด ประเมินได้) 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………….……………………  
   (6) สมมติฐาน   
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
   (7) วิธีด าเนินการหรอืวิธีการศึกษาค้นคว้า (บอกว่าได้ข้อมูลมาอย่างไร มีวิธีการศึกษาค้นคว้า  
    อย่างไร  มีขั้นตอนในการท างานอย่างไร มีวิธีวิเคราะหห์รือข้ันตอนการสังเคราะห์อย่างไร) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….……………………………………………………………………………….……………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (8) แผนการก าหนดเวลาปฏิบัติงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (9) สถานที่ด าเนินการ  (บอกว่าจะใช้สถานที่ใดด าเนินการ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (10) งบประมาณ (บอกจ านวนเงินที่ใช้ด าเนินการ แยกเปน็รายการค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไดเ้งิน  
   งบประมาณมาจากไหน) 

รายการ จ านวนเงิน แหล่งที่มา 
   
   
   
   

รวม   
  
  (11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้บอกว่าผลการด าเนินการจะท าให้ผูเ้รียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร    
   มากน้อยเพียงใด)……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (12) เอกสารอ้างอิง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………         
  .……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  วัสดุท่ีใช้ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ขั้นตอนการท างาน……………………………………………………………….………………………………………..…….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………      
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………….………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาพผลงานท่ีส าเร็จ 

ชื่อชิ้นงาน............................................................... 

 
  ความคิดสร้างสรรค์……………………………………………………………………………………………..……………. 
   ........................................................................................................................................................ 
 . ........................................................................................................................... ............................ 
   ...................................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................... ......................... 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
  ประโยชน์ใช้สอย...................................................................................................................... ...... 
  ....................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................... 
      .............................................................................................................................................. 
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แบบประเมินทกัษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

เรื่อง โครงงานอาหารส ารบั 4 ภาค 
ชื่อ..........................................................................เลขที่.......................... 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ยังไม่พอใช้) 

1. คิดคล่องแคล่ว (fluency)     

2. คิดยืดหยุ่น (flexibility)     

3. คิดริเร่ิม (originality)     

4. คิดละเอียดลออ (elaboration)     
รวมคะแนน     

 

...................................................................... ผูป้ระเมิน 

                ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)    =  13–16       คะแนน 
                        3 (ดี)    =  9–12       คะแนน 

          2 (พอใช้)   =  5–8       คะแนน 

                                         1 (ยังไม่พอใช้)      =  1–4       คะแนน    

                 เกณฑ์การผ่าน  ได้ระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไปถือว่า  “ผ่าน 
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 เกณฑก์ารประเมินทกัษะความสามารถในการคดิสร้างสรรค์  
เรื่อง โครงงานอาหารส ารบั 4 ภาค 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 

(ดีมาก) 
3 

(ดี) 
2 

(พอใช้) 
1 

(ยังไม่พอใช้) 

 1. คิดคล่องแคล่ว 
(fluency) 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ 
เรื่องอาหารส ารับ 4 ภาค 
ได้ตอบสนองความ
ต้องการ พิจารณา 
-ถูกต้องตรงประเด็น  
-ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
-รวดเร็ว/หลากหลาย 
-ทันเวลาที่ก าหนด 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ 
เรื่อง อาหารส ารับ 4 
ภาค ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (3 ข้อ)
  

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ 
เรื่อง อาหารส ารับ 4 
ภาค ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  (2 ข้อ) 

ปฏิบัติแบบฝึก
ทักษะ  เรื่อง 
อาหารส ารับ 4 
ภาค ได้ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด  (1 ข้อ) 

 2. คิดยืดหยุ่น 
(flexibility) 

มีความคิดที่หลากหลาย
ประเภท  หลากหลาย
ทิศทาง พิจารณาจาก 
- การสืบค้นข้อมูล 
- วิธีการปรุงอาหาร 
- วัสดุที่น ามาใช้ปรุง 
- คุณค่าทางโถชนาการ 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(2 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  (1 ข้อ) 

 3. คิดริเริ่ม 
  (originality) 

คิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
เดิม ไม่เคยมีเกิดขึ้นมา
ก่อน 

คิดแปลกใหม่
แตกต่างจากเดิมเป็น
ส่วนใหญ่  

คิดแปลกใหม่
แตกต่างจากเดิมเป็น
บางส่วน 

ไม่มีความคิด
แปลกใหม่เลย 

 4. คิดละเอียดลออ 
 (elaboration) 

- มีรายละเอียดครบถ้วน  
- ตกแต่งได้อย่างเรียบร้อย  
  ประณีต สวยงาม  
- สัดส่วนถูกต้อง  
- สามารถใช้งานได้จริง 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ 
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (3 ข้อ)
  

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ 
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  (2 ข้อ) 

ปฏิบัติแบบฝึก 
ทักษะ ได้ตาม 
เกณฑ์ที่ก าหนด  
 (1 ข้อ) 

     เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  
            ระดับคุณภาพ  4 (ดีมาก)    = 13–16   คะแนน 

                                 3 (ดี)    = 9 – 12   คะแนน 
                  2 (พอใช้)    = 5–8   คะแนน 
                                          1 (ยังไม่พอใช้)   = 1–4    คะแนน 
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 แบบประเมินโครงงานเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ 

อาหารส ารับ 4 ภาค                                 
ชื่อกลุ่ม.............................................................................................ห้อง................... ....... 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ยังไม่พอใช้) 

1. ความคิดสร้างสรรค์     

   - ความคิดคล่องแคล่ว (fluency)     

   - ความคิดยืดหยุ่น (flexibility)     

   - ความคิดริเร่ิม (originality)     

   - ความคิดละเอียดลออ (elaboration)     

 
รวมคะแนน     

 

....................................................................... ผู้ประเมิน 

                ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)    =      13–16       คะแนน 
                        3 (ดี)    = 9–12       คะแนน 

          2 (พอใช้)   = 5–8       คะแนน 

                                         1 (ยังไม่พอใช้)      = 1–4       คะแนน 

                 เกณฑ์การผ่าน     ได้ระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไปถือว่า  “ผ่าน”  
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เกณฑ์การประเมินโครงงานเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ 
เรื่อง อาหารส ารับ 4 ภาค   

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ยังไม่พอใช้ (1) 

1. ความคิดคล่องแคล่ว 
      (fluency) 

ปฏิบัติโครงงาน เรื่อง
อาหารส ารับ 4 ภาค 
ได้ตอบสนองความ
ต้องการ พิจารณา 
- ถูกต้องตรงประเด็น  
- ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
- รวดเร็ว/หลากหลาย 
- ทันเวลาที่ก าหนด 

ปฏิบัติโครงงาน 
เรื่อง อาหารส ารับ  
4 ภาค ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (3 
ข้อ)  

ปฏิบัติโครงงาน 
เรื่อง อาหารส ารับ  
4 ภาค ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  
(2 ข้อ) 

ปฏิบัติโครงงาน 
เรื่อง อาหาร
ส ารับ 4 ภาค  
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  (1 ข้อ) 

2. ความคิดยืดหยุ่น 
    (flexibility) 

มีความคิดที่
หลากหลายประเภท  
หลากหลายทิศทาง 
พิจารณาจาก 
- การสืบค้นข้อมูล 
- วิธีท าอาหารส ารับ 
- วัสดุที่น ามาใช้ปรุง 
- คุณค่าทางโถชนาการ 

มีความคิดที่ 
หลากหลาย
ประเภท 
หลากหลาย
ทิศทาง ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลาย
ประเภท 
หลากหลาย
ทิศทาง ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
(2 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลาย
ประเภท 
หลากหลาย
ทิศทาง ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  
(1 ข้อ) 

3. ความคิดริเริ่ม 
   (originality) 

คิดแปลกใหม่
แตกต่างจากเดิม ไม่
เคยมีเกิดขึ้นมาก่อน 

คิดแปลกใหม่
แตกต่างจากเดิม
เป็นส่วนใหญ่  

คิดแปลกใหม่
แตกต่างจากเดิม
เป็นบางส่วน 

ไม่มีความคิด
แปลกใหม่เลย 

4. ความคิดละเอียดลออ 
   (elaboration) 

- มีรายละเอียด  
  ครบถ้วน  
- ตกแต่งได้อย่าง 
  เรียบร้อย ประณีต 
  สวยงาม  
- สัดส่วนถูกต้อง  
- สามารถใช้งานได้จริง 

ปฏิบัติโครงงานได้
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (3 ข้อ)
  

ปฏิบัติโครงงานได้
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  (2 ข้อ) 

ปฏิบัติโครงงาน 
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  (1 ข้อ) 

              
 
 
 

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

  13 - 16 ดีมาก 
  9 - 12 ด ี
  5 - 8 พอใช้ 
  1 - 4 ยังไม่พอใช้ 
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 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

ชื่อกลุ่ม............................................................................ชั้น............................                
สมาชิกในกลุ่ม  1.  ...................................................................... 2. ...................................................................... 
   3.  ...................................................................... 4. ...................................................................... 
   5.  ...................................................................... 6. ...................................................................... 
ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วท าเครื่องหมาย  
             ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมท่ีสังเกต 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย     

2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น     

3. มีความกระตือรือร้นในการท างาน     

4. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย     

5. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ     

6. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม     

รวม  

     เกณฑ์การให้คะแนน 
  
                      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้  4  คะแนน 
                      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง         ให้  3  คะแนน 
                      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง          ให้  2  คะแนน 
                       ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง        ให้  1  คะแนน 
     เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
19 - 24 ดมีาก 
13 - 18 ด ี
7 - 12 พอใช้ 
ต่ ากว่า 6  ยังไม่พอใช้ 
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                                      แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 
  สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว           สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา  ง 23102                ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ    เวลาเรยีน 4 ชั่วโมง 
  เรื่อง ปฏิบัติโครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์                       ผู้สอน นางนงลักษณ์ เขียวมณี    
        
      
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน 
มีทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการแสวงหา ความรู้  
มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
            ตัวช้ีวัด 
  ม.3/1 อภิปรายข้ันตอนการท างานทีม่ีประสิทธิภาพ 
  ม.3/2 ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
  ม.3/3 อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

 

2.สาระส าคัญ 
         โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ  มีผลในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่

ท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ การน าวัสดุที่มีอยู่มากใน

ท้องถ่ินมาประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) อธิบายข้ันตอนของการท าโครงงานสร้างบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติได้ (K) 
2) สามารถปฏิบัติการสร้างช้ินงานบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ได้ถูกต้องตามข้ันตอนการ

จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (P) 
3) ผู้เรียนมีความสนใจและเห็นคุณค่าของการการสร้างบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์จากวัสดุ

ธรรมชาติมากขึ้น (A)) 
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4. สาระการเรียนรู้ 
         - หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
     - ตัวอย่างการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
     - การท าโครงงานประดิษฐบ์รรจุภัณฑจ์ากวัสดุธรรมชาติ 
 
5. กิจกรรมการเรยีนรู้   
 
ชั่วโมงท่ี 1 การเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาท่ีจะศึกษาและวางแผน                   เวลา  1 ชั่วโมง 
 
1. ขั้นการเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาท่ีจะศึกษา   

          1) ครูจุดประกายความคิด ด้วยสื่อการเรียนรู้ Power Point เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ วีดีทัศน์หรือเว็บไซต์เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน   
            2) ครูน าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน แต่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน มาให้
นักเรียนสังเกตและเปรียบเทียบ แล้วถามค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดและความสนใจของนักเรียน เช่น 
นักเรียนเห็นความเหมือนและแตกต่างอะไรบ้างจากบรรจุภัณฑ์ที่ครูน ามาให้ดู นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ครูน ามาให้ดูร่วมกัน  
            3) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันค้นหาหัวข้อเรื่องในการท าโครงงานเกี่ยวกับเรื่องบรรจุ
ภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ตามที่สมาชิกภายในกลุ่มมีความสนใจร่วมกัน แล้วบันทึกผลลงในแบบฝึกทักษะ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่ 8.1 ด้านความคิดคล่องแคล่ว โดยครูเป็นผู้คอยให้ความรู้พื้นฐาน 
และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ และคอยให้ความช่วย เหลือนักเรียนเมื่อเกิดปัญหา จน
นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อโครงงานตามที่สนใจได้ด้วยตนเอง 

    4) นักเรียนแตล่ะกลุ่ม ตั้งช่ือโครงงานของกลุม่ตนเองตามทีส่นใจ กลุ่มละ 1 โครงงาน 
 

2. ขั้นการวางแผน 
     1) นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันวางแผนการท าโครงงาน โดยครูใช้ค าถามน าเพื่อกระตุ้นให้

ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ เช่น นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับการท าโครงงาน เรื่อง บรรจุ
ภัณฑ์สร้างสรรค์ โดยใช้วิธีการใดได้บ้าง โดยให้นักเรียนใช้วิธีการระดมความคิด ร่วมกัน  
         2) นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันวางแผนหาวิธีหรือแนวทางในการท าโครงงาน ให้ได้วิธีการที่
หลากหลายมากที่สุด แล้วบันทึกลงในแบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่ 8.2 ด้าน
ความคิดยืดหยุ่น   
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         3) นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันสรุปข้อมูลในการวางแผนการท างานร่วมกันจากแบบฝึก
ทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่ 8.2 ด้านความคิดยืดหยุ่น และมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่ม
เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะใช้ในการท าโครงการตามแผนงานที่ก าหนดมาเพื่อท ากิจกรรมโครงงานใน
ช่ัวโมงต่อไป 
 
ชั่วโมงท่ี 2-3 การปฏิบัติโครงงานและสรุปผล                                         เวลา 2 ชั่วโมง           
 
3. ขั้นการลงมือปฏิบัติ   

 1) สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติโครงงาน เกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ตามแผนงานที่
ก าหนด โดยการร่างแบบช้ินงานโครงงาน การสร้างบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ลงในแบบฝึกทักษะความ 
สามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่ 8.3 ด้านความคิดริเริ่ม  

 2) นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติโครงงานตามแผนงานและรูปแบบที่ออกแบบไว้ทีละ
ข้ันตอน จนเสร็จเป็นช้ินงาน 

 3) ครูคอยให้ค าแนะน า ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เมื่อนักเรียนเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัย 
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้ค าถามที่ส่งเสริมการคิด การให้ค าแนะน าที่สร้างสรรค์และให้
ก าลังใจ และให้นักเรียนมีอิสระในการคิดและลงมือท าอย่างเต็มที่ 
 
4 ขั้นสรุปและการเขียนรายงาน 

       1) มอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม ร่วมกันสรุปกิจกรรมการปฏิบัติโครงงาน 
           2) นักเรียนแต่ละกลุ่ม น าข้อสรุปข้ันตอนจากการปฏิบัติโครงงาน บันทึกลงในแบบฝึกทกัษะ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที่ 8.4 ด้านความคิดละเอียดลออ และแบบบันทึกการปฏิบัติ
โครงงานตามรูปแบบที่ก าหนดในแบบบันทึกรายงานการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานที่ 3 เรื่อง        
บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์    
                                        
ชั่วโมงท่ี 4 การน าเสนอผลงาน                                                          เวลา 1 ชั่วโมง           
 
5. ขั้นการน าเสนอผลงาน 
           1) นักเรียนแตล่ะกลุ่ม ออกมาน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนทลีะกลุ่ม           
           2) ครูกับนักเรียนร่วมกันสรปุสิง่ที่ได้จากการท าโครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ร่วมกัน 
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     3) ครูประเมินผลการเรียนรู ้จากช้ินงานที่น าเสนอ โดยใช้แบบประเมนิโครงงานเพื่อวัดความคิด
สร้างสรรค์ (ประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ความคิดคล่องแคล่ว  ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดริเริ่ม และ
ความคิดละเอียดลออ)  

 
6.สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
          6.1 สื่อการเรียนรู ้

       1) สื่ออิเล็กทรอนกิส์ เช่น วีซีดี ดีวีดี หรือเว็บไซต์เกี่ยวกับ การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
       2) บรรจุภัณฑ์ (ของจรงิ) หรือบัตรภาพบรรจุภัณฑ์รปูแบบต่าง ๆ  
       3) หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.3   
       4) สื่อการเรียนรู้ Power Point ประกอบการสอน เรือ่ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์จาก

วัสดุธรรมชาติ          
          6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
      1) ห้องสมุด    
      2) แหล่งข้อมลูสารสนเทศ 
 
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
       จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1) อธิบายขั้นตอนของการท า
โครงงานสร้างบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 
จากวัสดุธรรมชาติได้ (K) 
2) สามารถปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน 
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้ 
ถูกต้องตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐานได้อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (P) 
3) ผู้เรียนมีความสนใจและเห็น
คุณค่าของการสร้างบรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติมากขึ้น 
(A) 

- ครูตรวจแบบฝึก 
ทักษะความสามารถ 
ในการคิดสร้างสรรค์ 
ที่ 8.1- 8.4 
- ครูประเมินชิ้นงาน
จากโครงงานบรรจุ
ภัณฑ์สร้างสรรค์      
      
- ครูตรวจแบบบันทึก
รายงานการปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงานที่ 3 
เรื่อง บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์           

- แบบฝึกทักษะ 
ความสามารถในการ 
คิดสร้างสรรค์ 
 
- แบบประเมิน
โครงงานเพื่อวัด
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
- แบบบันทึกรายงาน
การปฏิบัติกิจกรรม
โครงงานที่ 3 เรื่อง 
บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 

- ได้ระดับคุณภาพ  2 
ขึ้นไป 
 
 
- ได้ระดับคุณภาพ  2 
ขึ้นไป 
 
 
- เขียนได้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามหัวข้อที่
ก าหนดมากกว่า 70% 
ขึ้นไป 
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8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 

1. ความส าเรจ็ในการจัดการเรียนรู้         
          แนวทางการพัฒนา          
      2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้        
         แนวทางแก้ปัญหา          
      3. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน                 
         เหตุผล            
      4. การปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้         
                                      
                                                              ลงชื่อ     (ผู้สอน) 
                                                                          /   /   
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                     แบบฝึกทักษะความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ที่ 8 

เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค ์
 

  ลักษณะของแบบฝึกทักษะ 
  แบบฝึกทกัษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ฉบบันี้ ผูวิ้จัยสร้างข้ึนตามแนวคิด 

ของ กิลฟอร์ดและคณะ เป็นแบบฝกึทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยภาษาและรูปภาพ  
ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกทักษะย่อย 4 แบบฝึก ดังนี ้
แบบฝึกทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ท่ี  
8.1 ด้านความคิดคล่องแคล่ว   โดยให้นักเรียนเขียนหัวข้อ/ช่ือเรื่องในการท าโครงงานเกี่ยวกบั 
                                       เรื่อง บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ที่นักเรียนสนใจ ให้ได้มากที่สุด 
                                       (5-10 นาที)  
8.2 ด้านความคิดยืดหยุ่น        โดยให้นักเรียน เขียนรปูแบบการวางแผนการท าโครงงาน                                                                      
                                       เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ให้มีความหลากหลายมาก 
                                       ที่สุด (5-10 นาที) 
8.3 ด้านความคิดริเริ่ม           โดยให้นักเรียนคิดร่วมกันคิดออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 
                                                       โดยการร่างเปน็แบบ 3  มิต ิให้มีความแปลกใหม่และแตกต่าง 
                                           จากเดิม (5-10 นาที) 
8.4 ด้านความคิดละเอียดลออ         โดยการให้นักเรียนเขียนสรปุข้ันตอนการท าโครงงานในรปูแบบ 

                                                         แผนผังทางความคิด (Mind mapping) ตามรูปแบบทีส่ร้างสรรค์   
                                         ของนักเรียนเองและตกแต่งให้มีความประณีตสวยงาม 
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แบบฝึกทกัษะความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ที่  8.1 
ด้านความคิดคลอ่งแคล่ว 

เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค ์
   ชื่อกลุ่ม..............................................................................................ชั้น........................... 
   ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้เวลา 5-10 นาที เขียนหัวข้อ/ช่ือเรื่องในการท าโครงงานเกี่ยวกับ  
                เรื่อง ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ที่นักเรียนสนใจ ให้ได้มากที่สุด 
   ค าแนะน า – นักเรียนพยายามคิดหาค าตอบทีม่ีความหมายเกี่ยวข้องกบัสิง่ที่ก าหนด ให้มากทีสุ่ด  
                – แบบฝึกทกัษะนี้ไม่มีค าตอบที่ผิด ดังนั้น นักเรียนมีอสิระเต็มที ่ที่จะคิดหาค าตอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงาน 
เรื่อง บรรจุภัณฑส์ร้างสรรค์ 
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แบบฝึกทกัษะความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ที ่8.2 

                                      ด้านความคิดยดืหยุ่น 
 เรื่อง โครงงานบรรจุภณัฑ์สร้างสรรค ์

   ชื่อกลุ่ม........................................................................................... .......ชั้น........................... 
   ค าชี้แจง   ให้นักเรียนใช้เวลา 5-10 นาที เขียนวางแผนการท าโครงงานเกี่ยวกับการประดิษฐ ์
                 บรรจุภัณฑจ์ากวัสดุธรรมชาติ ให้มีความหลากหลายมากทีสุ่ด  
   ค าแนะน า - นักเรียนพยายามคิดหาค าถามที่แปลก ไม่เหมือนใครและมีความหมาย  
                 - แบบฝึกทกัษะนี้ไม่มีค าตอบที่ผิด ดังนั้นนักเรียนมีอสิระเต็มที ่ที่จะคิดหาค าตอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสืบค้นข้อมูล 

รูปแบบบรรจุภัณฑ ์

การน าไปใช้ประโยชน ์

การวางแผนการท าโครงงาน 

วัสดุที่น ามาใช้ 
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                   แบบฝึกทกัษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ที ่8.3 
                                         ด้านความคิดริเริม่ 
                              เรือ่ง โครงงานบรรจุภณัฑส์ร้างสรรค ์
    ชื่อกลุ่ม............................................................................................ชั้น........................... 
    ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้เวลา 10 นาที ร่วมกันคิดออกแบบประดิษฐบ์รรจุภัณฑ์จากวัสด ุ
                 ธรรมชาติ โดยการร่างเป็นแบบ 3 มิติ ให้มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากเดิม  
   ค าแนะน า - นักเรียนพยายามคิดหาค าถามที่แปลก ไม่เหมือนใครและมีความหมาย  
                - แบบฝึกทกัษะนี้ไม่มีค าตอบที่ผิด ดังนั้นนักเรียนมีอสิระเต็มที่ ที่จะคิดหาค าตอบ 

                                       บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
                 วัสดุธรรมชาติท่ีใช ้
 
 
                
                ความคิดสร้างสรรค์ 
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               แบบฝกึทกัษะความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ที่ 8.4 
ด้านความคิดละเอียดลออ 

เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค ์
ชื่อกลุ่ม....................................................................... ..............................ชั้น........................... 
 ค าชี้แจง   ให้นักเรียนใช้เวลา 10 นาที เขียนสรปุข้ันตอนการท าโครงงานในรปูแบบแผนผังทาง  
               ความคิด (Mind mapping) ตามรูปแบบทีส่ร้างสรรค์ของนกัเรียนเองและตกแต่ง 
               ให้มีความประณีตสวยงาม     
ค าแนะน า  - นักเรียนพยายามคิดหาเช่ือมโยงรายละเอียดสิง่ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ใหม้ากทีสุ่ด 
              - แบบฝึกทักษะนี้ไม่มีค าตอบทีผ่ิด ดังนั้นนักเรียนมีอิสระเตม็ที่ ที่จะคิดหาค าตอบ      
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แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานท่ี 3 
      เร่ือง....โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์                              

 
ชื่อชิ้นงานของกลุ่ม…………………………………………………………………….... 

 
           กลุ่มท่ี ……………1.ช่ือ …………………….……..……………………….ช้ัน……….…. 

          2.ช่ือ ……………………………….….…………………ช้ัน…………. 
          3.ช่ือ …………………..………………….……………..ช้ัน…………. 
          4.ช่ือ ……………………………………..….…………..ช้ัน…………. 
          5.ช่ือ ……………………………………………………..ช้ัน…………. 
 

                                      
  น าเสนอ 

……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
    โครงงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                    รหัสวิชา...................................................... 
    ประจ าภาคเรียนท่ี..............................ปีการศึกษา..................................... 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   สถาบนับณัฑติพัฒนศลิป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
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แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานท่ี 3 

เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์                              
  (1) ช่ือโครงงาน ............................................................................................................. ................... 
  (2) ช่ือผู้ท าโครงงาน(บอกช่ือผูร้ับผิดชอบ ใครเป็นหัวหน้า ผู้ร่วมงานมีใครบ้าง ท าหน้าที่อะไร)    
............................................................................................................................................ .................... 
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
  (3) ช่ือครูที่ปรึกษาโครงงาน …………………………………………………………………………………………………. 
 

  (4) ที่มาและความส าคัญของโครงงาน (ใหบ้อกสภาพปัญหา แนวคิด หรือเหตุผลในการด าเนินการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (5) วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการด าเนินการ (ใหบ้อกว่าจัดท าโครงการเพื่อวัตถุประสงค์อะไร  
  ท าไมจึงต้องท า ท าแล้วจะได้ผลดีอย่างไร จุดประสงค์ต้องสัมพันธ์กบัหลักการและเหตุผลและต้อง 
  สามารถวัดประเมินได้) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (6) สมมติฐาน   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
  (7) วิธีด าเนินการหรือวิธีการศึกษาค้นคว้า (บอกว่าได้ข้อมลูมาอย่างไร มีวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างไร    
  มีขั้นตอนในการท างานอย่างไร มีวิธีวิเคราะหห์รือข้ันตอนการสงัเคราะห์อย่างไร) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………           
………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 .…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (8) แผนการก าหนดเวลาปฏิบัติงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ............................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................. 
  (9) สถานที่ด าเนินการ  (บอกว่าจะใช้สถานที่ใดด าเนินการ) 
............................................................................................................................. ................................... 
  (10) งบประมาณ (บอกจ านวนเงินที่ใช้ด าเนินการ แยกเปน็รายการค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไดเ้งิน  
  งบประมาณมาจากไหน) 

รายการ จ านวนเงิน แหล่งท่ีมา 
   
   

   
   
   

รวม  

 
  (11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้บอกว่าผลการด าเนินการจะท าให้ผูเ้รียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร  
  มากน้อยเพียงใด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
  (12) เอกสารอ้างอิง 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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  วัสดุท่ีใช้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ขั้นตอนการท างาน……………………………………………………………….…………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาพผลงานท่ีส าเร็จ 

ชื่อชิ้นงาน............................................................... 

 
  ความคิดสร้างสรรค์……………………………………………………………………………………………..…………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 ............................................................................................................................................................ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 ............................................................................................................................................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ประโยชน์ใช้สอย............................................................................................................................. .. 
 ............................................................................................................................................................. 
  .......................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินทกัษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 
ชื่อ..........................................................................เลขที่.......................... 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ยังไม่พอใช้) 

1. คิดคล่องแคล่ว (fluency)     

2. คิดยืดหยุ่น (flexibility)     

3. คิดริเร่ิม (originality)     

4. คิดละเอียดลออ (elaboration)     
รวมคะแนน     

 

...................................................................... ผูป้ระเมิน 

                ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)    = 13–16       คะแนน 
                        3 (ดี)    = 9–12       คะแนน 

          2 (พอใช้)   = 5–8       คะแนน 

                                         1 (ยังไม่พอใช้)      = 1–4       คะแนน    

                 เกณฑ์การผ่าน  ได้ระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไปถือว่า  “ผ่าน 
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 เกณฑก์ารประเมินทกัษะความสามารถในการคดิสร้างสรรค์  
เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์                            

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 

(ดีมาก) 
3 

(ดี) 
2 

(พอใช้) 
1 

(ยังไม่พอใช้) 
 1. คิดคล่องแคล่ว 

  (fluency) 
ปฏิบัติแบบฝึกทักษะเรื่อง 
บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์  
ได้ตอบสนองความ
ต้องการ พิจารณาจาก 
- ถูกต้องตรงประเด็น  
- ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
- รวดเร็ว/หลากหลาย 
- ทันเวลาที่ก าหนด 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ
เรื่อง บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์   
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (3 ข้อ)
  

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ
เรื่อง บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์   
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  (2 ข้อ) 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ
เรื่อง บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์   
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(1 ข้อ) 

 2. คิดยืดหยุ่น 
(flexibility) 

มีความคิดที่หลาก หลาย
ประเภท  หลากหลายทิศทาง 
พิจารณาจาก 
- การสืบค้นข้อมูล 
- รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
- วัสดุที่น ามาใช้ 
- รูปแบบการน าไปใช้ 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(2 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(1 ข้อ) 

 3. คิดริเริ่ม 
  (originality) 

คิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
เดิม ไม่เคยมีเกิดขึ้นมา
ก่อน 

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิมเป็นส่วนใหญ่  

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิมเป็นบางส่วน 

ไม่มีความคิดแปลก
ใหม่เลย 

 4. คิดละเอียดลออ 
   (elaboration) 

- มีรายละเอียดครบถ้วน  
- ตกแต่งได้อย่างเรียบร้อย 
  ประณีต สวยงาม  
- สัดส่วนถูกต้อง  
- สามารถใช้งานได้จริง 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ 
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (3 ข้อ)
  

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ 
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด   (2 ข้อ) 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ  
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 (1 ข้อ) 

 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  
            ระดับคุณภาพ  4 (ดีมาก)    = 13 – 16    คะแนน 

                                 3 (ดี)    = 9 - 12    คะแนน 
                  2 (พอใช้)    =  5 - 8    คะแนน 
                                          1 (ยังไม่พอใช้)    =  1 - 4     คะแนน 
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 แบบประเมินโครงงานเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ 

โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์                                 
ชื่อกลุ่ม.............................................................................................ห้อง...................... .... 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ยังไม่พอใช้) 

1. ความคิดสร้างสรรค์     

   - ความคิดคล่องแคล่ว (fluency)     

   - ความคิดยืดหยุ่น (flexibility)     

   - ความคิดริเร่ิม (originality)     

   - ความคิดละเอียดลออ (elaboration)     

 
รวมคะแนน     

 

....................................................................... ผู้ประเมิน 

                ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)    = 13–16        คะแนน 
                        3 (ดี)    = 9–12        คะแนน 

          2 (พอใช้)   = 5–8        คะแนน 

                                         1 (ยังไม่พอใช้)      = 1–4        คะแนน 

                 เกณฑ์การผ่าน     ได้ระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไปถือว่า  “ผ่าน”  
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เกณฑ์การประเมินโครงงานเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ 

เรื่อง บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์   
รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ยังไม่พอใช้ (1) 
1. ความคิดคล่องแคล่ว 
     (fluency) 

ปฏิบัติโครงงาน เรื่อง
บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 
ได้ตอบสนองความ
ต้องการ พิจารณา 
- ถูกต้องตรงประเด็น  
- ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
- รวดเร็ว/หลากหลาย 
- ทันเวลาที่ก าหนด 

ปฏิบัติโครงงาน  
เรื่อง บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ)  

ปฏิบัติโครงงาน 
 เรื่อง บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  
 (2 ข้อ) 

ปฏิบัติโครงงาน 
เรื่อง บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  
(1 ข้อ) 

2. ความคิดยืดหยุ่น 
    (flexibility) 

มีความคิดที่หลาก หลาย
ประเภท  หลากหลาย
ทิศทาง พิจารณาจาก 
- การสืบค้นข้อมูล 
- รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
- วัสดุที่น ามาใช้ 
- รูปแบบการน าไปใช้ 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(2 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  (1 ข้อ) 

3. ความคิดริเร่ิม 
   (originality) 

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิม ไม่เคยมีเกิด
ขึ้นมาก่อน 

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิมเป็นส่วนใหญ่  

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิมเป็นบางส่วน 

ไม่มีความคิด
แปลกใหม่เลย 

 4. ความคิดละเอียดลออ 
       (elaboration) 

- มีรายละเอียดครบถ้วน  
- ตกแต่งได้อย่าง 
  เรียบร้อย ประณีต  
  สวยงาม  
- สัดส่วนถูกต้อง  
- สามารถใช้งานได้จริง 

ปฏิบัติโครงงานได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ)  

ปฏิบัติโครงงานได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(2 ข้อ) 

ปฏิบัติโครงงานได้
ตาม เกณฑ์ที่ก าหนด  
(1 ข้อ) 

              
 
 
 
 

 

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  13 - 16 ดีมาก 
  9 - 12 ด ี
  5 - 8 พอใช้ 
  1 - 4 ยังไม่พอใช้ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

ชื่อกลุ่ม............................................................................ชั้น............................                
สมาชิกในกลุ่ม  1.  ...................................................................... 2. ...................................................................... 
   3.  ...................................................................... 4. ...................................................................... 
   5.  ...................................................................... 6. ...................................................................... 
ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วท าเครื่องหมาย   

             ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมท่ีสังเกต 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย     

2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น     

3. มีความกระตือรือร้นในการท างาน     

4. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย     

5. มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ     

6. ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม     

รวม  

    เกณฑ์การให้คะแนน 
                      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้  4    คะแนน 
                      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้  3    คะแนน 
                      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  ให้  2    คะแนน 
                      ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครัง้  ให้      1    คะแนน 
    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
19 - 24 ดีมาก 
13 - 18 ดี 
7 - 12 พอใช้ 
ต่ ากว่า 6 ยังไม่พอใช้ 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ข้อสอบให้ครอบคลมุเนื้อหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จ านวนข้อสอบ (ข้อ) ด้านพุทธิพิสัย 

คว
าม

จ า
 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รป

ระ
ยุก

ต์ใ
ช้ 

กา
รวิ

เค
รา

ะห
์ 

กา
รป

ระ
เมิ

นค
่า 

กา
รส

ร้า
งส

รร
ค์ 

รว
ม 

เร่ือง เสื้อผ้าและ
เคร่ืองแตง่กาย 

1. สามารถบอกประโยชน์และอธิบาย
ขั้นตอนการดูแลรักษาเสื้อผ้าและ
เคร่ืองแต่งกายได้อย่างถูกต้อง (K) 

1 3     4 

2. สามารถปฏิบัติการดูแลรักษา
เสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกายได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนด (P) 

- 2 3   - 5 

3. เห็นคุณค่าของการดูแลเสื้อผ้าและ
เคร่ืองแต่งกายและสามารถน าไปปรับ
ใช้กับชีวิตประจ าวัน ได้ (A) 

  1 1 3  5 

อาหารประเภท
ส ารับ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ 
และที่มาของอาหารประเภทส ารับได้
อย่างถูกต้อง (K) 

1 4  2 - - 7 

2. สามารถอธิบายขั้นตอนหลักการ
เตรียมและท าการจัดตกแต่งอาหาร
ส ารับได้อย่างถูกต้องสวยงาม (P) 

  1 3   4 

การสร้างบรรจุ
ภัณฑ์สร้างสรรค์

จากวัสดุ
ธรรมชาต ิ

1. อธิบายความหมาย ความเป็นมา 
ความส าคัญ ประเภทและหลักการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้ (K)  

 1 1 2 1  5 

2. มีทักษะในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ได้อย่างเหมาะสม (P) 

1 1 1 1 1  5 

3. มีเจตคติที่ดีต่อการเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่ มีคุณภาพและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม (P) 

   3 1 1 5 

รวมข้อสอบ (ข้อ) 3 11 7 12 6 1 40 
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ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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                                    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                                โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน   
เรื่อง  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภทส ารับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาต ิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                              ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

1.สามารถบอกประโยชน์
และอธิบายข้ันตอนการ
ดูแลรักษาเสื้อผ้าและ
เครื่องแตง่กายได้อย่าง
ถูกต้อง (K) 

 

ความจ า 1. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของเสือ้ผ้าและ 
       เครื่องแตง่กาย 
   ก. ช่วยเสริมบุคลิกภาพ 
   ข. แสดงถึงฐานะของผู้สวมใส่    
   ค. เป็นสิ่งที่ช่วยปกปิดร่างกาย 
   ง. ป้องกันความร้อนและความหนาวเย็น  

ความเข้าใจ 2. ข้อใด เรียงล าข้ันตอนของการรีดเสื้อผ้า 
   ได้ถูกต้อง มากท่ีสุด 
   1.รีดตะเข็บเสือ้      2.รีดปกเสื้อ  
   3.รีดแขนเสื้อ         4.รีดเสือ้ด้านหน้า   
   5.รีดเสือ้ด้านหลัง 
   ก. 1  2  3  4 5                   
   ข. 4  2  3  5  1 
   ค. 2  1  4  5  3 
   ง. 3  4  5  1  2 

ความเข้าใจ 
 

3. การส ารวจสญัลกัษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากบั  
    เสื้อผ้าก่อนท าความสะอาดมีประโยชน์อย่างไร 
    ก. เป็นการฝึกทกัษะการสังเกต     
    ข. ช่วยให้ใช้เครื่องซักผ้าได้ถูกวิธี 
    ค. ช่วยประหยัดในการซักเสือ้ผ้า   
    ง. ท าความสะอาดเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธี 
       และถนอมเสือ้ผ้า    
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

1 . ส า ม า ร ถ บ อ ก
ประโยชน์และอธิบาย
ข้ันตอนการดูแลรักษา
เสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กายได้อย่างถูกต้อง (K) 

 

ความเข้าใจ 
 

4. ข้อใด เรียงล าดับการซักผ้าได้ถูกต้อง มากท่ีสุด 
    1. ขยี้ให้หมดสิ่งสกปรก  
    2. ล้างน้ าผงซกัฟอกออก  
    3. ซักน้ าเปล่าล้างสิ่งสกปรก  
    4. แช่ในน้ าผสมผงซกัฟอก 
    ก. 4 1 2 3 
    ข. 3 4 1 2 
    ค. 4 2 1 3  
    ง. 2 1 3 4 

2. สามารถปฏิบัติการ
ดูแล รักษา ดัดแปลง
เสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กายได้อย่างถูกต้องตาม
ข้ันตอนที่ก าหนด (P) 

ประยุกต์ใช้ 5. การท าใหผ้้าลินินคงรูป มีวิธีการอย่างไร 
   ก. ลงแป้งใหผ้้าก่อนซกัรีด                     
   ข. ซักเสร็จแล้วน ามารีดทันท ี
   ค. แช่ผ้าในสารฟอกขาวก่อนซกัรีด      
   ง. ใช้น้ ายาซักแห้งแทนสารซักฟอก 

ประยุกต์ใช้ 
 

6. การรีดผ้ากึ่งใยสังเคราะห์ด้วยอุณหภูมิต่ า 
    มีวัตถุประสงค์ตรงกบัข้อใด 
   ก. ป้องกันเนื้อผ้าสีซีด        
   ข. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
   ค. ป้องกันเนื้อผ้าหดตัว       
   ง. ป้องกันเนื้อผ้าละลาย 

ประยุกต์ใช้ 
 

7. การขจัดคราบหมากฝรั่งที่ติดเสื้อ ควรปฏิบัต ิ 
    อย่างไร 
   ก. ใช้สารส้มถบูรเิวณรอยเปื้อน 
   ข. ใช้น้ าแข็งถูให้หมากฝรัง่จบัตัว 
   ค. ใช้แปรงปัดออกแล้วน าไปซักในน้ าเย็น 
   ง. ใช้แอมโมเนียทีเ่จอืจางเช็ดแล้วน าไปซัก 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

2. สามารถปฏิบัติการ
ดูแล รักษา ดัดแปลง
เสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กายได้อย่างถูกต้องตาม
ข้ันตอนที่ก าหนด (P) 

ประยุกต์ใช้ 8. วิธีการขจัดรอยเปื้อน จากปากกาลูกลื่นให ้
    สะอาด ควรปฏิบัติตามข้อใด 
    ก. ใช้ฟองน้ าชุบแอลกอฮอล์แล้วน าไปซัก      
    ข. ใช้สารส้มถูบรเิวณรอยเปื้อนแล้วน าไปซัก   
    ค. ใช้น้ าส้มสายชูเช็ดรอยเปือ้นแล้วน าไปซกั 
    ง. ใช้น้ ามะนาวบีบบนรอยเปือ้นแล้วน าไปซกั 

3. เห็นคุณค่าของการ
ดูแลเสือ้ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย สามารถเลือก
เสื้อผ้าและเครือ่งแต่ง
กายได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
(A) 
 

วิเคราะห ์ 9. เมื่อชายกระโปรงนักเรียนหลุดลุ่ย นักเรียน 
    จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใด 
    ก. ใช้เข็มกลัดติด 
    ข. น าปลาสเตอร์ยามาติด 
    ค. ซ่อมแซมด้วยวิธีการสอยซ่อนด้าย  
    ง. ดึงด้ายที่ชายกระโปรงออกให้หมดปลอ่ย    
       ชายกระโปรงให้เท่ากัน  

ประเมินค่า  10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการซ่อมแซมเสือ้ผ้า 
    คือ ข้อใด    
    ก. ทันสมัยอยู่เสมอ     
    ข. ท าให้ร่างกายแข็งแรง 
    ค. เสื้อผ้าแปลกใหม่ไม่ซ้ าใคร       
    ง. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสือ้ผ้าใหม่ 

ประเมินค่า  11. ถ้านักเรียนต้องไปร่วมงานรบัรางวัลระดับชาติ  
    ในช่วงเวลากลางคืน ในโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว  
    นักเรียนจะเลือกแต่งกายในข้อใด จึงจะมีความ 
    เหมาะสม สวยงามและสะท้อนเอกลักษณ์ 
    ความเป็นชาติไทย มากทีสุ่ด 
    ก. ชุดราตรีสั้นที่ตัดเยบ็ด้วยผ้าขนสัตว์ 
    ข. ชุดไทยเรือนต้นที่ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายทอมือ  
    ค. ชุดราตรียาวแบบไทยประยกุต์ที่ตัดเยบ็ด้วย 
        ผ้าไหม 
    ง. ชุดราตรียาวที่ตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้จากฝรั่งเศล 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 .เรื่อง อาหารประเภทส ารับ 
จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับการ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

1.อธิบายความหมาย 
ความส าคัญ และที่มา
ของอาหารประเภท
ส ารบัได้อย่างถูกต้อง 
(K) 

ความจ า 12. อาหารส ารับ หมายถึง ข้อใด 
     ก. อาหารที่จัดอยู่ในส ารบัเดียวกัน                                   
     ข. อาหารที่มาจากหลายภาครวมกัน 
     ค. อาหารที่มีรสชาติตัดกันอย่างสิ้นเชิง 
     ง. อาหารที่น ามาจัดวางในส ารบัเดียวกัน 
        และสามารถทานร่วมกันได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ความเข้าใจ 
 

13. เหตุใด ในสมัยโบราณ มักมกีารจัดอาหารที่มี  
     ความหลากหลายในแต่ละมื้ออาหาร  
     ก. เพราะจะท าให้ได้กินอาหารทีม่ีรสชาติ                   
        แตกต่างกันออกไป      
     ข  เพราะจะได้กินอาหารที่มาจากภูมิภาคต่าง ๆ  
     ค. เพราะคนส่วนใหญ่มักมีนิสัยในการกิน 
         ที่แตกต่างกัน 
     ง. เพราะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ มีทัง้เด็ก 
        ผู้ใหญ่ และคนชรา 

ความเข้าใจ 
 

14. ข้าวคลุกกะปิ ควรใช้ เครื่องแนม ในข้อใด 
     ก. ไข่ดาว       
     ข. เนื้อทอด 
     ค. หมูหวาน      
     ง. ไข่ลูกเขย       

วิเคราะห ์ 15. อาหารประเภทส ารบัของภาคเหนือ คือ ข้อใด  
     ก. ข้าวสวย แกงมัสมั่น ปลาสลิดทอด ผัดผัก 
     ข. ข้าวเหนียว น้ าพริกหนุ่ม แคบหมู   
        แกงฮังเล ผกัสด ไส้อั่ว 
     ค. ข้าวเหนียว ลาบเป็ด ต้มเป็ด ทอดเป็ด 
        ผักลวก น้ าพริกปลาช่อน มะม่วงสุก 
     ง. ข้าวสวย แกงเหลือง ผัดสะตอกุ้งสด      
        ย าทะเลรวมมิตร ผักสด มังคุด 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

2.สามารถอธิบายข้ันตอน 
หลักการเตรียมและท า
การจัดตกแต่งอาหาร
ส ารบัได้อย่างถูกต้อง
สวยงาม (P) 

 

ประยุกต์ใช้ 16. ข้อใดเป็นการประกอบอาหารส ารบัแบบ 
     สงวนคุณค่าทางโภชนาการ 
     ก. การเค่ียวหมูในแกงฮงัเลจนนุ่ม      
     ข. การค้ันน้ ากะทิจากมะพร้าวขูดจ านวนน้อย         
     ค. การใส่ผักลงไปในแกงอ่อมหลงัปลาสกุ  
         แล้วปิดไฟทันท ี
     ง. การน าน้ ามะขามเปียกมาปรุงรสอาหาร 
        โดยไม่ผ่านการต้ม 

วิเคราะห ์ 17. ข้ันตอนใด ท าให้น้ าพริกหนุ่มมีกลิ่นหอม 
     ก. ล้างพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดง     
     ข. โขลกพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดง      
     ค. เติมเกลือและน้ าตาลทรายในน้ าพรกิหนุม่ 
     ง. เผาพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดงพอเหลือง    

วิเคราะห ์ 18. ข้อใดเป็นการประกอบอาหารประเภทส ารบั 
     อย่างถูกสุขอนามัย 
     ก. ล้างวัตถุดิบ ทุกอย่างก่อนประกอบอาหาร 
     ข. ต้องน าวัตถุดิบทุกอย่างมาลวกก่อน ท าการ 
         ประกอบอาหาร 
     ค. ใช้ถ้วยตวงและช้อนตวงในการตวงเครื่องปรุง      
     ง. ใช้วัตถุดิบที่มีความหลากหลายในการ 
         ประกอบอาหาร  

3.เห็นคุณค่าของอาหาร
ส ารบัในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน (A) 

ประเมินค่า 19. ข้อใด ไม่ใช่ คุณค่าและความส าคัญของการ   
     รับประทานอาหารประเภทส ารบั 
     ก. แสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทย 
     ข. ช่วยให้ได้รับประทานอาหารที่เสริมรสชาติกัน 
     ค. ช่วยให้อาหารมีหน้าตาน่ารับประทานเป็น 
         อาหารตา อาหารใจ     
     ง. ช่วยให้รับประทานอาหารทีห่ลากหลาย 
        มีสารอาหารครบถ้วน 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7  เรื่อง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาต ิ
จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

1. อธิบายความ หมาย 
ความเป็นมา ความส าคัญ
ประเภทและหลักการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้ (K) 

 

ความเข้าใจ 20. กระดาษ จัดอยู่ในวัสดุธรรมชาติประเภทใด 
     ก. วัสดุธรรมชาติประเภทไม้  
     ข. วัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใย  
     ค. วัสดุธรรมชาติประเภท 2 มิติ   
     ง. วัสดุธรรมชาติที่แปรรูปเป็นแผ่น      

ความเข้าใจ 21. ข้อใด กล่าวถึง ความหมายของบรรจุภัณฑ์  
     ไม่ถูกต้อง 
     ก. วัสดุที่ใช้ห่อหุ้มสินค้า 
     ข. ท าให้สินค้ามีรสชาติอรอ่ยมากข้ึน      
     ค. ปกป้องคุ้มครองใหส้ินค้าปลอดภัย    
     ง. ส่งเสริมการจ าหน่ายและเพิม่มลูค่าให้สินค้า 

วิเคราะห ์ 22. บรรจุภัณฑ์ ช่วยส่งเสริมด้านการตลาดอย่างไร 
     ก. ดึงดูดให้ผู้บรโิภคซื้อผลิตภัณฑ์      
     ข. สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผลิตภัณฑ ์
     ค. ช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์     
     ง. ช่วยขยายตลาดระบายสินค้าได้มากข้ึน 

2  มีทักษะในการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้
อย่างเหมาะสม (P) 

ประยุกต์ใช้ 23. นักเรียนจะเลือกบรรจุภัณฑ์ใด บรรจผุลไม้เพือ่ 
     เป็นการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม มากทีสุ่ด 
     ก. ถุงพลาสติก      
     ข. ตะกร้าหวาย       
     ค. ชะลอมทางมะพร้าว 
     ง. ถาดจากเยื่อกระดาษข้ึนรปู 

ประยุกต์ใช้ 24. บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้ ผลิตจาก  
     กระดาษแข็ง นิยมน ามาท าบรรจุภัณฑ์ในข้อใด 
     ก. ข้าวสาร 
     ข. ขนมช้ัน 
     ค. ขนมเค้ก     
     ง. ขนมหม้อแกง 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

2  มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้
อย่างเหมาะสม (P) 

ประยุกต์ใช้ 25. เพราะเหตุใด เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑจ์าก  
     ชานอ้อยแทนการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟม 
     ก. เพราะชานอ้อยย่อยสลายได้ง่ายกว่า 
     ข. เพราะชานอ้อยราคาถูกกว่าโฟมมาก 
     ค. เพราะชานอ้อยช่วยรักษาโรคมะเร็ง      
     ง. เพราะชานอ้อยสามารถฆ่าเช้ือโรคได้ 

วิเคราะห ์ 26. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ถกูต้อง 
     ก. เลือกใหเ้หมาะสมกับราคาผลิตภัณฑ์ 
     ข. เลือกตามความนิยมของคนในสงัคม      
     ค. เลือกโดยค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม         
     ง. เลือกใหเ้หมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

3. มีเจตคติที่ดีต่อการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม (A) 

วิเคราะห ์ 27. วัตถุประสงค์หลักของการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์      
     จากวัสดุธรรมชาติ คือ ข้อใด 
     ก. ลดปริมาณขยะให้น้อยลง 
     ข. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
     ค. รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ง. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

วิเคราะห ์
 

28. เพราะเหตุผลใด บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
     จึงช่วยลดปริมาณขยะ 
     ก. ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ    
     ข. มีบ่อก าจัดขยะเป็นจ านวนมาก                           
     ค. เมื่อน าไปจัดจ าหน่ายจะไดร้าคาดี 
     ง. ปลอดภัยจากผู้ใช้จึงน ากลับมาใช้ใหม่   

ประเมินค่า 29. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อดีของบรรจุภัณฑ์จากวัสด ุ
     ธรรมชาติ 
     ก. ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
     ข. มีสีสันและลวดลายสวยงาม 
     ค. หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องถ่ินต่าง ๆ 
     ง. ราคาสูงเพราะกรรมวิธีการผลิตซบัซ้อน 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

3. มีเจตคติที่ดีต่อการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม (A) 

สร้างสรรค์ 30. ข้อใด ไม่ใช่ แนวทางในการสร้างบรรจุภัณฑ ์
     ในเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  
     ก. เลือกใช้เฉพาะวัสดุที่ตนเองช่ืนชอบ และ 
            มีอยูใ่นท้องถ่ินเท่านั้น      
     ข. ใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ 
         เพราะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
     ค. ลดส่วนประกอบที่เกินความจ าเป็นในการ 
         บรรจุภัณฑ์ เช่น ไม่ควรบรรจุหลายช้ัน 
     ง. ลดความหนาและความสูงของบรรจุภัณฑ์ 
        ออกแบบโครงสร้างใช้วัสดุน้อยทีสุ่ด   
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินผู้ทรงคณุวุฒติรวจสอบเครือ่งมือวิจัย 
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แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
วัดความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยีนรู้ โดยวิธีการจัดการเรยีนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

 
ค าชี้แจง ให้ท่านพิจารณาแผนการจดัการเรยีนรู้ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานว่ามี 
ความเหมาะสมตามองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ก าหนดให้หรือไม่ โดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับ
ความเหมาะสม ตามข้อคิดเห็นของท่านดังนี้ 
 5 หมายถึง  ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคลอ้ง  มากทีสุ่ด 
 4 หมายถึง  ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคลอ้ง  มาก 
 3 หมายถึง  ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคลอ้ง  ปานกลาง  
          2 หมายถึง  ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคลอ้ง  น้อย 
 1 หมายถึง  ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคลอ้ง  น้อยที่สุด  
ข้อ
ที่ 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจนและครบถ้วน      
2 เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์และตัวชี้วัด      
3 กิจกรรมมีความหลากหลาย สอดคล้องกับเน้ือหาและวัตถุประสงค์      
4 กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ด้วยตนเอง      
5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี  

     

   5.1  ขั้นการเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา        
   5.2  ขั้นวางแผน             
   5.3  ขั้นปฏิบัติการ             
   5.4  ขั้นสรุปและการเขียนรายงาน               
   5.5  ขั้นน าเสนอผลงาน      
6 สื่อและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้      
7 วิธีการวัดผลและเครื่องมือสอดคล้องกับเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้      
8 ก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจนเข้าใจง่าย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ  

และเจตคติ 
     

รวม      
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ข้อเสนอแนะ 
 ด้านเนื้อหาสาระ         
           
            
            
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน       
            
            
            
 ด้านการวัดและประเมินผล       
           
            
            
 ด้านอื่น ๆ (โปรดระบ)ุ        
            
            
            
 

(ลงช่ือ)..............................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                                               
                                                         (..............................................................) 
                                                               …………./…………………./………. 
สิ่งที่ได้ด าเนินการแก้ไข 
            
            
           
            
            

                                 (ลงช่ือ).................................................ผูส้อน                                                                                                                                       
                                                                         (........................................................)                                                                                                            

                                                                       …………./…………………./………. 
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แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
วัดความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับเน้ือหา 

ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  
เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภทส ารบั การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ                                                                         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อต่อไปนี้ วัดตรงจดุประสงค์ทีร่ะบุไว้หรือไม่ แล้วเขียนผล   
          การพิจารณาของท่านโดย √ ลงในช่อง “คะแนนการพิจารณา” ตามความคิดเห็นของท่านดังนี้ 
           กา √ ในช่อง +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์ทีร่ะบุไว้จริง 
           กา √ ในช่อง 0    ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้จริง 
           กา √ ในช่อง -1   ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์ทีร่ะบุไว้จริง 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 
คะแนน 

การพิจารณา 
+1 0 -1 

1. สามารถบอก
ประ โยชน์และ
อธิบายขั้นตอน
การดู แ ลรั กษา
เสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายได้อย่าง
ถูกต้อง (K) 

 
ความจ า 

 
1. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
   ก. ช่วยเสริมบุคลิกภาพ 
   ข. แสดงถึงฐานะของผู้สวมใส่    
   ค. เป็นสิ่งที่ช่วยปกปิดร่างกาย 
   ง. ป้องกันความร้อนและความหนาวเย็น  

   

ความเข้าใจ 2. ข้อใด เรียงล าขั้นตอนของการรีดเสื้อผ้า 
   ได้ถูกต้อง  มากที่สุด 
   1.รีดตะเข็บเสื้อ      2.รีดปกเสื้อ  
   3.รีดแขนเสื้อ         4.รีดเสื้อด้านหน้า   
   5.รีดเสื้อด้านหลัง 
   ก. 1  2  3  4 5                   
   ข. 4  2  3  5  1 
   ค. 2  1  4  5  3 
   ง. 3  4  5  1  2 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 
คะแนนการ
พิจารณา 

+1 0 -1 
1. สามารถบอก
ประ โยชน์และ
อธิบายขั้นตอน
การดู แ ลรั กษา
เสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายได้อย่าง
ถูกต้อง (K) 

ความเข้าใจ 
 

3. การส ารวจสัญลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับ 
   เสื้อผ้าก่อนท าความสะอาดมีประโยชน์อย่างไร 
   ก. เป็นการฝึกทักษะการสังเกต     
   ข. ช่วยให้ใช้เครื่องซักผ้าได้ถูกวิธี  
   ค. ช่วยประหยดัในการซักเสื้อผ้า   
   ง. ท าความสะอาดเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธี 
      และถนอมเสื้อผ้า    

   

4. ข้อใด เรียงล าดับการซักผ้าได้ถูกต้อง  มากที่สุด 
   1. ขยี้ให้หมดสิ่งสกปรก  
   2. ล้างน้ าผงซักฟอกออก  
   3. ซักน้ าเปล่าล้างสิ่งสกปรก  
   4. แช่ในน้ าผสมผงซักฟอก 
   ก. 4 1 2 3 
   ข. 3 4 1 2 
   ค. 4 2 1 3  
   ง. 2 1 3 4 

   

2. สามารถปฏิบัติ 
การดูแลรักษา
เสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายได้อย่าง
ถูกต้องตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด 
(P) 

ประยุกต์ใช้ 5. การท าให้ผ้าลินินคงรูป มีวิธีการอย่างไร 
   ก. ลงแป้งให้ผ้าก่อนซักรีด                     
   ข. ซักเสร็จแล้วน ามารีดทันที 
   ค. แช่ผ้าในสารฟอกขาวก่อนซักรีด      
   ง. ใช้น้ ายาซักแห้งแทนสารซักฟอก 

   

ประยุกต์ใช้ 6. การรีดผ้าก่ึงใยสังเคราะห์ด้วยอุณหภูมิต่ า 
   มีวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใด 
   ก. ป้องกันเน้ือผ้าสีซีด        
   ข. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
   ค. ป้องกันเน้ือผ้าหดตัว       
   ง. ป้องกันเน้ือผ้าละลาย 

   

ประยุกต์ใช้ 7. เพราะเหตุใดการตากเสื้อยืด จึงควรวางพาด 
   บนราวแทนการตากด้วยไม้แขวนเสื้อ 
   ก. เพื่อไม่ให้เสื้อยับ 
   ข. เพื่อไม่ให้สีเสื้อซีดจาง 
   ค. เพื่อไม่ให้เสียรูปทรง 
   ง. เพื่อให้ถูกแสงแดดทั้งตัว 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 
คะแนนการ
พิจารณา 

+1 0 -1 
2. สามารถปฏิบัติการ 
ดูแลรักษาเสื้อผ้า
และ เ ครื่ อ งแต่ ง
กายได้อย่างถูกต้อง
ต า ม ขั้ น ต อ น ที่
ก าหนด (P) 

ประยุกต์ใช้ 8. การขจัดคราบหมากฝรั่งที่ติดเสื้อ ควรปฏิบัติอย่างไร 
   ก. ใช้สารส้มถูบริเวณรอยเปื้อน 
   ข. ใช้น้ าแข็งถูให้หมากฝรั่งจับตัว 
   ค. ใช้แปรงปัดออกแล้วน าไปซักในน้ าเย็น 
   ง. ใช้แอมโมเนียที่เจือจางเช็ดแล้วน าไปซัก 

   

ประยุกต์ใช้ 9. วิธีการขจัดรอยเปื้อน จากปากกาลูกลื่นให้สะอาด  
   ควรปฏิบัตติามข้อใด 
   ก. ใช้ฟองน้ าชุบแอลกอฮอล์แล้วน าไปซัก  
   ข. ใช้สารส้มถูบริเวณรอยเปื้อนแล้วน าไปซัก  
   ค. ใช้น้ าส้มสายชูเช็ดรอยเปื้อนแล้วน าไปซัก 
   ง. ใช้น้ ามะนาวบีบบนรอยเปื้อนแล้วน าไปซัก 

   

3.เห็นคุณค่าของ
การดูแลเสื้อผ้า
และเครื่องแต่ง
กายและสามารถ
น าไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน ได้ 
(A) 

ประยุกต์ใช้ 10. ใครแต่งกายได้เหมาะสมที่สุดในการไปร่วมงานศพ 
   ก. เก๋สวมเสื้อสายเดี่ยวสีขาวใส่ประโปรงสีด า 
   ข. ก๊ิบสวมเสื้อลายขาวด าแดง ใส่กางเกงสีด า 
   ค. ก้อยสวมเสื้อสีขาว กางเกงสีด า ใส่รองเท้าแตะ 
   ง. กลอย สวมเสื้อสีขาวแขนยาว กระโปรง 
       สีด า สวมรองเท้าหุ้มส้น 

   

วิเคราะห์ 11. เม่ือชายกระโปรงนักเรียนหลุดลุ่ย นักเรียน 
    จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใด 
    ก. ใช้เข็มกลัดติด 
    ข. น าปลาสเตอร์ยามาติด    
    ค. ซ่อมแซมด้วยวิธีการสอยซ่อนด้าย  
    ง. ดึงด้ายที่ชายกระโปรงออกให้หมดปล่อย    
       ชายกระโปรงให้เท่ากัน 

   

ประเมินค่า 12. ข้อใด จัดเป็นการดูแลเสื้อผ้า แบบอนุรักษ์  
    สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ได้เหมาะสมที่สุด       
    ก. เทสารซักฟอกลงในท่อน้ าทิ้ง         
    ข. น าน้ าล้างสารซักฟอกไปล้างรถยนต์   
    ค. น าน้ าสารซักฟอกไปรดน้ าต้นไม้     
    ง. เทน้ าสารซักฟอกลงในแม่น้ าล าคลอง 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 
คะแนนการ
พิจารณา 

+1 0 -1 
3.เห็นคุณค่าของ
การดูแลเสื้อผ้า
และเครื่องแต่ง
กายและสามารถ
น าไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน ได้ 
(A) 

ประเมินค่า 
 

13. ประโยชน์ที่ได้รับจากการซ่อมแซมเสื้อผ้า 
    คือ ข้อใด    
    ก. ทันสมัยอยู่เสมอ     
    ข. ท าให้ร่างกายแข็งแรง 
    ค. เสื้อผ้าแปลกใหม่ไม่ซ้ าใคร       
    ง. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้ือเสื้อผ้าใหม่ 

   

ประเมินค่า 14. ถ้านักเรียนต้องไปร่วมงานรับรางวัลระดับชาติ 
     ในช่วงเวลากลางคืน ในโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว   
     นักเรียนจะเลือกแต่งกายในข้อใด จึงจะเหมาะสม  
     สวยงามและสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย  
     มากที่สุด 
    ก. ชุดราตรีสั้นที่ตัดเย็บด้วยผ้าขนสัตว์ 
    ข. ชุดไทยเรือนต้นที่ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายทอมือ  
    ค. ชุดราตรียาวแบบไทยประยุกต์ที่ตัดด้วยผ้าไหม 
    ง. ชุดราตรียาวที่ตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้จาก 
       ฝรั่งเศส  

   

                                หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง อาหารประเภทส ารับ  
1.อธิบายความหมาย 

ความส าคัญ และ
ที่มาของอาหาร
ประเภทส ารับได้
อย่างถูกต้อง (K) 

ความจ า 15. อาหารส ารับ หมายถึงข้อใด 
    ก. อาหารที่จัดอยู่ในส ารับเดียวกัน                                   
    ข. อาหารที่มาจากหลายภาครวมกัน 
    ค. อาหารที่มีรสชาติตัดกันอย่างสิ้นเชิง 
    ง. อาหารที่น ามาจัดวางในส ารับเดียวกัน 
       และสามารถทานร่วมกันได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

ความเข้าใจ 16. เหตุใด ในสมัยโบราณ มักมีการจัดอาหารที่มี 
     ความหลากหลายในแต่ละม้ืออาหาร  
    ก. เพราะจะท าให้ได้กินอาหารที่มีรสชาติ                   
        แตกต่างกันออกไป 
    ข. เพราะจะได้กินอาหารที่มาจากภูมิภาค ต่าง ๆ  
    ค. เพราะคนส่วนใหญ่มักมีนิสัยในการกิน 
        ที่แตกต่างกัน 
    ง. เพราะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ มีทั้งเด็ก 
       ผู้ใหญ่ และคนชรา 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 
คะแนนการ
พิจารณา 

+1 0 -1 
1.อธิบายความหมาย 
ความส าคัญ และ
ที่มาของอาหาร
ประเภทส ารับได้
อย่างถูกต้อง (K) 

ความเข้าใจ 17. เพราะเหตุผลใด อาหารประเภทส ารับ จึงต้อง 
    มีเครื่องเคียงเครื่องแนม 
    ก. เสริมรสชาติซ่ึงกันและกัน       
    ข. ท าให้อาหารมีความสวยงาม              
    ค. ท าให้อาหารมีความน่าสนใจ     
    ง. สร้างทางเลือกในการรับประทานอาหาร 

   

ความเข้าใจ 18. ข้าวคลุกกะปิ ควรใช้ เครื่องแนม ในข้อใด 
    ก. ไข่ดาว       
    ข. หมูหวาน      
    ค. เน้ือทอด 
    ง. ไข่ลูกเขย       

   

วิเคราะห์ 19. อาหารประเภทส ารับของภาคเหนือ คือ ข้อใด  
    ก. ข้าวสวย แกงมัสม่ัน ปลาสลิดทอด ผัดผัก 
    ข. ข้าวเหนียว น้ าพริกหนุ่ม แคบหมู   
        แกงฮังเล ผักสด ไส้อ่ัว 
    ค. ข้าวเหนียว ลาบเป็ด ต้มเป็ด ทอดเป็ด 
        ผักลวก น้ าพริกปลาช่อน มะม่วงสุก 
    ง.  ข้าวสวย แกงเหลือง ผัดสะตอกุ้งสด   
        ย าทะเลรวมมิตร ผักสด มังคุด 

   

วิเคราะห์ 20. อาหารประเภทส ารับของภาคกลาง คือ ข้อใด 
    ก. ข้าวสวย แกงส้มดอกแค ปลาสลิดทอด  
        กล้วยบวชชี      
    ข. ข้าวเหนียว น้ าพริกหนุ่ม แคบหมู   
       แกงฮังเล ผักสด ไส้อ่ัว 
    ค. ข้าวเหนียว ลาบเน้ือ ส้มต า ผักสด   
       ปลาย่างจ้ิมแจ่ว มะม่วงสุก      
    ง. ข้าวสวย แกงไตปลา ผัดสะตอกุ้งสด  
       ย าทะเลรวมมิตร ผักสด        
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 
คะแนนการ
พิจารณา 

+1 0 -1 
2.สามารถอธิบาย  
  ขั้นตอนหลักการ 
  เตรียมและท า  
  การจัดตกแต่ง 
  อาหารส ารับได้ 
  อย่างถูกต้อง 
  สวยงาม (P) 
 

ประยุกต์ใช้ 21. ข้อใดเป็นการประกอบอาหารส ารับ แบบสงวน  
     คุณค่าทางโภชนาการ 
    ก. การเคี่ยวหมูในแกงฮังเลจนนุ่ม      
    ข. การคั้นน้ ากะทิจากมะพร้าวขูดจ านวนน้อย             
    ค. การใส่ผักลงไปในแกงอ่อมหลังปลาสุก  
       แล้วปิดไฟทันที 
    ง. การน าน้ ามะขามเปียกมาปรุงรสอาหาร 
       โดยไม่ผ่านการต้ม 

   

วิเคราะห์ 22. ขั้นตอนใด ท าให้น้ าพริกหนุ่มมีกลิ่นหอม 
    ก. ล้างพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดง     
    ข. โขลกพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดง      
    ค. เติมเกลือและน้ าตาลทรายในน้ าพริกหนุ่ม 
    ง. เผาพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดงพอเหลือง    

   

วิเคราะห์ 23. ข้อใดเป็นการประกอบอาหารประเภทส ารับ 
    อย่างถูกสุขอนามัย 
   ก. ล้างวัตถุดิบอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนประกอบ   
         อาหาร 
    ข. ต้องน าวัตถุดิบทุกอย่างมาลวกก่อนท าการ 
        ประกอบอาหาร 
    ค. ใช้ถ้วยตวงและช้อนตวงในการตวง  
        เครื่องปรุง      
    ง. ใช้วัตถุดิบที่มีความหลากหลายในการ 
       ประกอบอาหาร  

   

วิเคราะห์ 24. ข้าวเหนียว เป็นอาหารหลักรับประทานกับ 
    น้ าพริกปลาร้าและเน้ือสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่น  
    เช่น ก้ิงก่า หนูนา อ่ึงอ่าง หมู ไก่ ข้อความน้ี  
    กล่าวถึงอาหารประเภทส ารับของภาคใด 
    ก. ภาคเหนือ 
    ข. ภาคใต้  
    ค. ภาคกลาง 
    ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 .เรื่อง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 
คะแนน 

การพิจารณา 
+1 0 -1 

3. มีเจตคติที่ดีและ
เห็นคุณค่าของ
อาหารส ารับใน
การด าเนินชีวิต 

  ประจ าวัน (A) 

ประเมินค่า 25. ข้อใด ไม่ใช่ คุณค่าและความส าคัญของการ 
    รับประทานอาหารประเภทส ารับ 
    ก. แสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทย 
    ข. ช่วยให้ได้รับประทานอาหารที่เสริมรสชาติกัน 
    ค. ช่วยให้อาหารมีหน้าตาน่ารับประทานเป็น 
        อาหารตาอาหารใจ  
    ง.  ช่วยให้รับประทานอาหารที่หลากหลาย  
        มีสารอาหารครบถ้วน 

   

1.อธิบายความหมาย   
ความเป็นมา ความ 
ส าคัญ ประเภทและ
หลักการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ได ้(K) 

ความจ า 26. วัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  
    สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ยกเว้นข้อใด  
    ก. วัสดุธรรมชาติประเภทไม้    
    ข. วัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใย     
    ค. วัสดุธรรมชาติประเภทพลาสติก 
    ง. วัสดุธรรมชาติที่แปรรูปเป็นแผ่นและ  
       รูปทรงต่าง ๆ 

   

ความเข้าใจ 27. กระดาษ จัดอยู่ในวัสดุธรรมชาติประเภทใด 
    ก. วัสดุธรรมชาติประเภทไม้  
    ข.วัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใย  
    ค. วัสดุธรรมชาติประเภท 2 มิติ      
    ง. วัสดุธรรมชาติที่แปรรูปเป็นแผ่น      

 

ความเข้าใจ 28. ข้อใด กล่าวถึงความหมายของบรรจุภัณฑ์  
    ไม่ถูกต้อง 
    ก. วัสดุที่ใช้ห่อหุ้มสินค้า 
    ข. ท าให้สินค้ามีรสชาติอร่อยมากขึ้น      
    ค. ปกป้องคุ้มครองให้สินค้าปลอดภัย 
    ง. ส่งเสริมการจ าหน่ายและเพิ่มมูลค่าให้สินค้า 

   

วิเคราะห์ 29. บรรจุภัณฑ์ ช่วยส่งเสริมด้านการตลาดอย่างไร 
    ก. ดึงดูดให้ผู้บริโภคซ้ือผลิตภัณฑ์      
    ข. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์   
    ค. ช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์     
    ง. ช่วยขยายตลาดระบายสินค้าได้มากขึ้น 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 
คะแนน 

การพิจารณา 
+1 0 -1 

2 มีทักษะในการ
เ ลื อ ก ใ ช้ บ ร ร จุ
ภั ณ ฑ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม (P) 

 

ประยุกต์ใช้ 30. นักเรียนจะเลือกบรรจุภัณฑ์ใด บรรจุผลไม้ 
    เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มากที่สุด 
    ก. ถุงพลาสติก      
    ข. ตะกร้าหวาย       
    ค. ชะลอมทางมะพร้าว 
    ง. ถาดจากเยื่อกระดาษขึ้นรูป 

   

ประยุกต์ใช้ 31. นักเรียนควรเลือกบรรจุภัณฑ์ใดใส่ข้าวเหนียว 
    หมูทอด ราคา 15 บาท 
    ก. ใบบัว                 
    ข. ใบตอง 
    ค. ถุงกระดาษ                 
    ง. กล่องกระดาษ      

   

ประยุกต์ใช้ 32. บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้ผลิตจาก 
     กระดาษแข็ง นิยมน ามาท าบรรจุภัณฑ์ในข้อใด 
    ก. ข้าวสาร 
    ข. ขนมชั้น 
    ค. ขนมเค้ก     
    ง. ขนมหม้อแกง         

   

ประยุกต์ใช้ 33. เพราะเหตุใด เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จาก 
     ชานอ้อยแทนการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟม 
    ก. เพราะชานอ้อยย่อยสลายได้ง่ายกว่า 
    ข. เพราะชานอ้อยราคาถูกกว่าโฟมมาก 
    ค. เพราะชานอ้อยช่วยรักษาโรคมะเร็ง      
    ง. เพราะชานอ้อยสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 

   

วิเคราะห์ 34. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง 
   ก. เลือกให้เหมาะสมกับราคาผลิตภัณฑ์ 
   ข. เลือกตามความนิยมของคนในสังคม      
   ค. เลือกโดยค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม         
   ง. เลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 
คะแนน 

การพิจารณา 
+1 0 -1 

2 มีทักษะในการ
เ ลื อ ก ใ ช้ บ ร ร จุ
ภั ณ ฑ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม (P) 

 

วิเคราะห์ 35. เหตุใด กระดาษจึงเป็นวัสดุที่นิยมน ามาใช้ 
     ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ มากที่สุด 
    ก. ตัดเป็นรูปทรงต่าง ๆและพับได้ง่าย   
    ข. มีความคงรูป น้ าหนักเบา พิมพ์สีสันได้ 
    ค. ออกแบบเป็นหีบห่อได้หลายรูปแบบ    
       ราคาถูกแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ 
    ง.  ถูกทุกข้อ 

   

3.มีเจตคติที่ดีต่อ
การเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และ ไ ม่ท า ล าย
สิ่งแวดล้อม (A) 

 

วิเคราะห์ 36. วัตถุประสงค์หลักของการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ 
    จากวัสดุธรรมชาติ คือ ข้อใด 
    ก. ลดปริมาณขยะให้น้อยลง 
    ข. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
    ค. รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ง. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

   

วิเคราะห์ 37. เพราะเหตุผลใด บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
     จึงช่วยลดปริมาณขยะ 
    ก. ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ    
    ข. มีบ่อก าจัดขยะเป็นจ านวนมาก                           
    ค. เม่ือน าไปจัดจ าหน่ายจะได้ราคาดี 
    ง. ปลอดภัยจากผู้ใช้จึงน ากลับมาใช้ใหม่   

   

วิเคราะห์ 38. เหตุใด การใช้และประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จาก 
     ธรรมชาติ จึงเป็นการแสดงถึงการมีจิตสาธารณะ         
    ก. หาง่าย ประหยัดเวลา      
    ข. เพราะช่วยลดปัญหาขยะ    
    ค. เพราะช่วยลดค่าใช้จ่าย    
    ง. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

   

ประเมินค่า 39. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อดีของบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ 
    ธรรมชาติ 
    ก. ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
    ข. มีสีสันและลวดลายสวยงาม 
    ค. หาซ้ือได้ทั่วไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ 
    ง. ราคาสูงเพราะกรรมวิธีการผลิตซับซ้อน 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 
คะแนน 

การพิจารณา 
+1 0 -1 

3.มีเจตคติที่ดีต่อ
การเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และ ไ ม่ท า ล าย
สิ่งแวดล้อม (A) 

 

สร้างสรรค์  40. ข้อใด ไม่ใช่ แนวทางในการสร้างบรรจุภัณฑ์ 
     ในเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
      ก. เลือกใช้เฉพาะวัสดุที่ตนเองชื่นชอบ และ 
        มีอยู่ในท้องถิ่นเท่าน้ัน      
     ข. ใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ 
        เพราะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
     ค. ลดส่วนประกอบที่เกินความจ าเป็นในการ 
        บรรจุภัณฑ์เช่นไม่ควรบรรจุหลายชั้น 
     ง. ลดความหนาและความสูงของบรรจุภัณฑ์ 
        ออกแบบโครงสร้างใช้วัสดุน้อยที่สุด   

   

 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                      ลงช่ือ ...................................................                   

(.................................................) 
                                                                                            ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
วัดความความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินโครงงานเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ 

                                 เรื่อง โครงงานดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟชั่น                          
 

ค าชี้แจง ให้ท่านพิจารณา แบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ ว่ามีความสอดคล้องกับ
การวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หรือไม่  โดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง “คะแนนการ
พิจารณา” ตามความคิดเห็นของท่าน พร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน การน าไปพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป ดังนี ้
    กา √ ในช่อง+1 ถ้าแน่ใจว่าแบบประเมินโครงงานมีความสอดคลอ้งกับค าจ ากัดความ 
    กา √ ในช่อง 0 ถา้ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินมีความสอดคล้องกับค าจ ากัดความ 
    กา √ ในช่อง-1 ถ้าแน่ใจว่าแบบประเมินโครงงานไม่มีความสอดคล้องกับค าจ ากัดความ 
 

 
รายการข้อความคิดเห็น 

คะแนนการพิจารณา  
 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม 

+1 

ไม่
แน่ใจ 

0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 
1. เกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์  
   ด้านความคิดคล่องแคล่ว  

    

2. เกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
   ด้านความคิดยืดหยุ่น 

    

3. เกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
   ด้านความคิดริเริ่ม 

    

4. เกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์  
   ด้านความคิดละเอียดลออ 

    

 
        

               ลงชื่อ........................................................... 
                     (...........................................................) 

                    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ค าจ ากัดความในการวิจัย 
 

 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากแบบประเมินโครงงานเพื่อวัด
ความคิดสร้างสรรค์ ในการประเมินช้ินงานจากการท าโครงงาน จ านวน 3 เนื้อหา ประกอบ ด้วย 
โครงงานการดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ัน โครงงานอาหารส ารับ 4 ภาค และโครงงานบรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 18 โครงงาน โดยน าคะแนนจากแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ มา
คิดหาค่าเฉลี่ย น ามาเทียบกับเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นตามแนวคิดของกิลฟอร์ด โดยมีการวัดประเมิน 4 ด้าน มีรายละเอียด ดังนี้   
      1) ความคิดคล่องแคล่ว (fluency) หมายถึง ความสามารถในการสร้างช้ินงาน โดยวิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภทส ารับ 

และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ตามข้ันตอนที่ก าหนด 

รวดเร็ว/หลากหลาย และทันเวลาที่ก าหนด ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring 

Rubric) 

    2) ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) หมายถึง ความสามารถในการคิดออกแบบสร้างช้ินงาน 
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร
ประเภทส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ได้หลากหลายประเภท หลากหลาย
ทิศทาง โดยพิจารณาความยืดหยุ่นในเรื่อง รูปแบบของช้ินงาน วัสดุที่น ามาใช้ แนวทางการปฏิบัติ 
และประโยชน์ใช้สอย ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) 
      3) ความคิดริเริ่ม (originality) หมายถึง ความสามารถในการคิดออกแบบสร้างช้ินงาน โดย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  เกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร
ประเภทส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ที่มีความแปลกใหม่ไปจากบุคคลอื่น
และไม่ซ้ าแบบใคร ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric)      
   4) ความคิดละเอียดลออ (elaboration) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบหรือ
ตกแต่ง เพิ่มเติมใส่รายละเอียดในการสร้างช้ินงาน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
เกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภทส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ ให้มีความเรียบร้อย ประณีตสวยงาม และสามารถใช้งานได้จริง ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) 
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แบบประเมินทกัษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์
เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 

ชื่อ....................................................................เลขที่.......................... 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ยังไม่พอใช้) 

1. คิดคล่องแคล่ว (fluency)     

2. คิดยืดหยุ่น (flexibility)     
3. คิดริเร่ิม (originality)     
4. คิดละเอียดลออ (elaboration)     

รวมคะแนน     
 

...................................................................... ผูป้ระเมิน 

                ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)  =     13 – 16   คะแนน 
                        3 (ดี)  =     9 - 12 คะแนน 

          2 (พอใช้) =     5 - 8 คะแนน 

                                         1 (ยังไม่พอใช้)    =     1 - 4 คะแนน    

                 เกณฑ์การผ่าน  ได้ระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไปถือว่า  “ผ่าน 
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 เกณฑ์การประเมินทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  

เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 

(ดีมาก) 
3 

(ดี) 
2 

(พอใช้) 
1 

(ยังไม่พอใช้) 
 1. คิดคล่องแคล่ว 
  (fluency) 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ   
เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ ได้ตอบสนอง
ความต้องการ  พิจารณา
จาก 
- ถูกต้องตรงประเด็น  
- ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
- รวดเร็ว/หลากหลาย 
- ทันเวลาที่ก าหนด 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ
เรื่อง โครงงานบรรจุ
ภัณฑ์สร้างสรรค์ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(3 ข้อ)  

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ
เรื่อง โครงงานบรรจุ
ภัณฑ์สร้างสรรค ์
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  (2 ข้อ) 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ
เรื่อง โครงงานบรรจุ
ภัณฑ์สร้างสรรค ์
ได้ตามเกณฑ์ที ่
ก าหนด  (1 ข้อ) 

 2. คิดยืดหยุ่น 
(flexibility) 

มีความคิดที่หลากหลาย
ประเภท หลากหลาย
ทิศทาง พิจารณาจาก 
- การสืบค้นข้อมูล 
- รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
- วัสดุที่น ามาใช้ 
- การน าไปใช้ประโยชน์ 

มีความคิดที่  
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ) 

มีความคิดที่   
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(2 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(1 ข้อ) 

 3. คิดริเริ่ม 
  (originality) 

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิม ไม่เคยมีเกิด
ขึ้นมาก่อน 

คิดแปลกใหม่แตกต่าง 
จากเดิมเป็นส่วนใหญ่  

คิดแปลกใหม่แตกต่าง 
จากเดิมเป็นบางส่วน 

ไม่มีความคิดแปลก
ใหม่เลย 

 4. คิดละเอียดลออ 
   (elaboration) 

- มีรายละเอียดครบถ้วน  
- ตกแต่งได้อย่างเรียบร้อย   
  ประณีตสวยงาม  
- สัดส่วนถูกต้อง  
- สามารถใช้งานได้จริง 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ  
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (3 ข้อ)
  

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ 
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(2 ข้อ) 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ  
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (1 ข้อ) 

     เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  
            ระดับคุณภาพ  4 (ดีมาก)    = 13 – 16    คะแนน 

                                 3 (ดี)    = 9 - 12    คะแนน 
                  2 (พอใช้)    = 5 - 8    คะแนน 
                                          1 (ยังไม่พอใช้)   = 1 - 4     คะแนน 
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 แบบประเมินโครงงานเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ 
เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 

ชื่อกลุ่ม...................................................................................ห้อง.......................... 
 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ยังไม่พอใช้) 

1. ความคิดสร้างสรรค์     

   - ความคิดคล่องแคล่ว (fluency)     

   - ความคิดยืดหยุ่น (flexibility)     

   - ความคิดริเร่ิม (originality)     

   - ความคิดละเอียดลออ (elaboration)     

 
รวมคะแนน     

 

....................................................................... ผู้ประเมิน 

                ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)     = 13 – 16       คะแนน 
                                     3 (ดี)     = 9 - 12       คะแนน 

          2 (พอใช้)     = 5 - 8       คะแนน 

                                         1 (ยังไม่พอใช้)     = 1 - 4       คะแนน 

                  เกณฑ์การผ่าน    ได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปถือว่า  “ผ่าน”  
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              เกณฑ์การประเมินโครงงานเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ 
เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 

 
รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ยังไม่พอใช้ (1) 
 1. ความคิดคล่องแคล่ว 
   (fluency) 

ปฏิบัติโครงงาน  เรื่อง 
บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 
ได้ตอบสนองความ
ต้องการ พิจารณาจาก 
- ถูกต้องตรงประเด็น  
- ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
- รวดเร็ว/หลากหลาย 
- ทันเวลาที่ก าหนด 

ปฏิบัติโครงงาน  
เรื่อง บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ)  

ปฏิบัติโครงงาน  
เรื่อง บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด   
(2 ข้อ) 

ปฏิบัติโครงงาน   
เรื่อง บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
  (1 ข้อ) 

2. ความคิดยืดหยุ่น 
   (flexibility) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท  
หลากหลายทิศทาง 
พิจารณาจาก 
- การสืบค้นข้อมูล 
- รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
- วัสดุที่น ามาใช้ 
- การน าไปใช้ประโยชน์ 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(2 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
 หลากหลายประเภท     
 หลากหลายทิศทาง  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(1 ข้อ) 

3. ความคิดริเร่ิม 
   (originality) 

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิม ไม่เคยมีเกิด
ขึ้นมาก่อน 

 คิดแปลกใหม่แตกต่าง    
 จากเดิมเป็นส่วนใหญ่  

คิดแปลกใหม่แตกต่าง 
จากเดิมเป็นบางส่วน 

ไม่มีความคิด
แปลกใหม่เลย 

4. ความคดิละเอียดลออ 
    (elaboration) 

- มีรายละเอียดครบถ้วน  
- ตกแต่งได้อย่างเรียบ   
  ร้อยประณีต สวยงาม  
- สัดส่วนถูกต้อง  
- สามารถใช้งานได้จริง 

ปฏิบัติโครงงานได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ)  

ปฏิบัติโครงงานได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(2 ข้อ) 

ปฏิบัติโครงงาน  
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  (1 ข้อ) 

 
 
 
 
 

    เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

  13 - 16 ดีมาก 

  9 - 12 ดี 

  5 - 8 พอใช้ 

  1 - 4 ยังไม่พอใช้ 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางสรปุค่าความสอดคลอ้งของเครื่องมอืวิจัย 

จากการประเมินของผู้ทรงคณุวุฒ ิ
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาค่าความเหมาะสมและค่าดัชนีความ 
              ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ข้อ
ที่ 

รายการประเมิน 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ x  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1 2 3 4 5 

1  องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้   
 มีความชัดเจนและครบถ้วน 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มาก 

2  เน้ือหา/สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ  
 จุดประสงค์และตัวชี้วัด 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มาก 

3  กิจกรรมมีความหลากหลาย สอดคล้องกับ  
 เน้ือหาและวัตถุประสงค์ 

4 5 4 5 5 4.60 0.55 มาก 

4  กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการคิด 
 การลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ด้วย 
 ตนเอง 

3 5 4 5 5 4.40 0.89 มาก 

5  การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน เพื่อพัฒนาผล สัมฤทธ์ิทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีและความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี  

        

   5.1 ขั้นการเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหา  4 5 4 5 5 4.60 0.55 มาก 
  5.2 ขั้นวางแผน        4 5 4 5 5 4.60 0.55 มาก 
  5.3 ขั้นปฏิบัติการ        4 5 4 5 5 4.60 0.55 มาก 
  5.4 ขั้นสรุปและการเขียนรายงาน          4 5 4 5 5 4.60 0.55 มาก 
  5.5 ขั้นน าเสนอผลงาน 4 5 4 5 5 4.60 0.55 มาก 
6  สื่อและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับ

กิจกรรม 
4 5 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

7  วิธีการวัดผลและเครื่องมือสอดคล้อง  
 กับ เน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3 5 4 5 5 4.40 0.89 มาก 

8  เกณฑ์การประเมินชัดเจน เข้าใจง่าย   
 ครอบคลุมทั้ง ความรู้ ทักษะและเจตคติ 

3 5 5 5 5 4.60 0.89 มาก 

รวมคะแนน 45 60 51 60 59 55 7.42  

   ค่าเฉลี่ย   x  3.75 5.00 4.25 5.00 4.90 4.58 0.62 มาก 
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   ตารางท่ี 3 วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวัดค่าความเหมาะสม และค่าดัชนีความ 
                สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
                ทางการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่อง 
                 แต่งกาย อาหารประเภทส ารับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ       
                                   

 

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ข้อ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่  x  

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

    หน่วยการเรียนรู้ที่1  เรื่อง เส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย 

1. สามารถบอกประโยชน์และอธิบายขั้นตอนการดแูลรักษาเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกายได้อย่างถูกต้อง 
(K)      

ข้อที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. สามารถปฏิบัติการดูแลรักษาเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกายได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนด (P) 
ข้อที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. เห็นคณุค่าของการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายและสามารถน าไปปรับใช้กับชีวิตประจ าวันได้ (A) 

ข้อที่ 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 12 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

ข้อที่ 13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง อาหารประเภทส ารับ 

1.สามารอธิบายความหมาย ความส าคัญ และที่มาของอาหารประเภทส ารับได้อย่างถูกต้อง(K) 

ข้อที่ 15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ข้อ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่  x  

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ข้อที่ 18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. สามารถอธิบายขั้นตอน หลักการเตรียมและท าการจัดตกแต่งอาหารส ารับได้อย่างถูกต้องสวยงาม (P) 
ข้อที่ 21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. มีเจตคติทีด่แีละเหน็คุณค่าของอาหารส ารับในการด าเนินชีวิตประจ าวัน (A) 

ข้อที่ 25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 

1. อธิบายความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ ประเภทและหลกัการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้ (K) 

ข้อที่ 26 -1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2  มีทักษะในการเลือกใช้บรรจุภัณฑไ์ด้อย่างเหมาะสม (P) 
ข้อที่ 30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3.มีเจตคติทีด่ีต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑท์ี่มีคุณภาพและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  (A) 

ข้อที่ 35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 



225 
 

หมายเหตุ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัด  
            ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 เทียบกับเกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้า 
             มีค่า 0.50 ข้ึนไป แสดงว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีข้อค าถามที่วัดไดต้รง 
             จุดประสงค์หรือตรงตามเนื้อหา ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สามารถน าไปใช้เพื่อจัดการ 
             เรียนการสอนได้ 

 

ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา 
             การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 
หมายเหตุ ข้อสอบทีจ่ะน าไปใช้ได ้คือ ข้อสอบทีม่ีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ .20 ถึง .80  

Descriptive Statistics 
ข้อที่ จ านวน นร. (N) ค่า (P) S.D. แปลผล ข้อที่ จ านวน นร. (N) ค่า (P) S.D. แปลผล 

1 30 .67 .48 ใช้ได้ 21 30 .50 .55 ใช้ได้ 

2 30 .60 .50 ใช้ได้ 22 30 .60 .50 ใช้ได้ 
3 30 .63 .49 ใช้ได้ 23 30 .77 .43 ใช้ได้ 
4 30 .60 .50 ใช้ได้ 24 30 .73 .45 ใช้ได้ 
5 30 .50 .51 ใช้ได้ 25 30 .67 .48 ใช้ได้ 
6 30 .30 .47 ใช้ได้ 26 30 .67 .48 ใช้ได้ 
7 30 .47 .51 ใช้ได้ 27 30 .57 .50 ใช้ได้ 
8 30 .60 .50 ปรับปรุง 28 30 .60 .50 ใช้ได้ 
9 30 .27 .45 ใช้ได้ 29 30 .37 .49 ใช้ได้ 
10 30 .87 .35 ปรับปรุง 30 30 .33 .48 ใช้ได้ 
11 30 .57 .50 ใช้ได้ 31 30 .77 .43 ใช้ได้ 
12 30 .53 .57 ใช้ได้ 32 30 .80 .40 ปรับปรุง 
13 30 .73 .45 ใช้ได้ 33 30 .53 .50 ใช้ได้ 
14 30 .37 .50 ใช้ได้ 34 30 .57 .50 ใช้ได้ 
15 30 .57 .50 ใช้ได้ 35 30 .77 .43 ใช้ได้ 
16 30 .37 .49 ใช้ได้ 36 30 .43 .50 ใช้ได้ 
17 30 .93 .25 ใช้ได้ 37 30 .73 .45 ใช้ได้ 
18 30 .50 .54 ใช้ได้ 38 30 .67 .48 ใช้ได้ 
19 30 .50 .50 ใช้ได้ 39 30 .60 .50 ใช้ได้ 
20 30 .90 .31 ใช้ได้ 40 30 .57 .50 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
              รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ข้อที่ H L r แปลผล ข้อที่ H L r แปลผล 

1 14.00 6.00 .53 ใช้ได้ 21 10.00 5.00 .33 ใช้ได้ 

2 13.00 5.00 .53 ใช้ได้ 22 13.00 5.00 .53 ใช้ได้ 

3 13.00 6.00 .47 ใช้ได้ 23 14.00 9.00 .33 ใช้ได้ 

4 12.00 6.00 .40 ใช้ได้ 24 13.00 9.00 .27 ใช้ได้ 

5 12.00 3.00 .60 ใช้ได้ 25 12.00 8.00 .27 ใช้ได้ 

6 6.00 3.00 .20 ใช้ได้ 26 10.00 10.00 .00 ปรับปรุง 

7 8.00 6.00 .13 ปรับปรุง 27 11.00 6.00 .33 ใช้ได้ 

8 12.00 6.00 .40 ใช้ได้ 28 12.00 6.00 .40 ใช้ได้ 

9 6.00 2.00 .27 ใช้ได้ 29 7.00 4.00 .20 ใช้ได้ 

10 14.00 12.00 .13 ปรับปรุง 30 7.00 3.00 .27 ใช้ได้ 

11 12.00 5.00 .47 ปรับปรุง 31 12.00 11.00 .07 ปรับปรุง 

12 9.00 7.00 .13 ปรับปรุง 32 14.00 10.00 .27 ใช้ได้ 

13 14.00 8.00 .40 ใช้ได้ 33 13.00 3.00 .67 ใช้ได้ 

14 7.00 4.00 .20 ใช้ได้ 34 12.00 5.00 .47 ใช้ได้ 

15 11.00 6.00 .33 ใช้ได้ 35 12.00 11.00 .07 ปรับปรุง 

16 7.00 4.00 .20 ใช้ได้ 36 8.00 5.00 .20 ใช้ได้ 

17 15.00 13.00 .13 ปรับปรุง 37 13.00 9.00 .27 ใช้ได้ 

18 10.00 5.00 .33 ใช้ได้ 38 10.00 10.00 .00 ปรับปรุง 

19 11.00 4.00 .47 ใช้ได้ 39 11.00 7.00 .27 ใช้ได้ 

20 14.00 13.00 .07 ปรับปรุง 40 11.00 6.00 .33 ใช้ได้ 

 

หมายเหตุ คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ .20 ข้ึนไป จนครบจ านวนข้อตามที่ต้องการใช้ 
             ในการเก็บข้อมลู 
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าความยาก (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                   รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ข้อที่ P r แปลผล ข้อที่ P r แปลผล 
1* .67 .53 คัดเลือก 21* .50 .33 คัดเลือก 
2* .60 .53 คัดเลือก 22* .60 .53 คัดเลือก 
3* .63 .47 คัดเลือก 23* .77 .33 คัดเลือก 
4* .60 .40 คัดเลือก 24 .73 .27 ตัดออก 
5* .50 .60 คัดเลือก 25* .67 .27 คัดเลือก 
6* .30 .20 คัดเลือก 26 .67 .00 ตัดออก 
7 .47 .13 ตัดออก 27* .57 .33 คัดเลือก 
8* .60 .40 คัดเลือก 28* .60 .40 คัดเลือก 
9* .27 .27 คัดเลือก 29* .37 .20 คัดเลือก 
10 .87 .13 ตัดออก 30* .33 .27 คัดเลือก 
11* .57 .47 คัดเลือก 31 .77 .07 ตัดออก 
12 .53 .13 ตัดออก 32* .80 .27 คัดเลือก 
13* .73 .40 คัดเลือก 33* .53 .67 คัดเลือก 
14* .37 .20 คัดเลือก 34* .57 .47 คัดเลือก 
15* .57 .33 คัดเลือก 35 .77 .07 ตัดออก 
16* .37 .20 คัดเลือก 36* .43 .20 คัดเลือก 
17 .93 .13 ตัดออก 37* .73 .27 คัดเลือก 
18* .50 .33 คัดเลือก 38 .67 .00 ตดัออก 
19* .50 .47 คัดเลือก 39* .60 .27 คัดเลือก 
20 .90 .07 ตัดออก 40* .57 .33 คัดเลือก 

 
หมายเหตุ 1. ข้อสอบที่มีค่า  p  ต่ ากว่า  0.20   จัดเป็นข้อสอบที่ยาก 

     2. ข้อสอบทีม่ีค่า  p   สูงกว่า  0.80  จัดเป็นข้อสอบที่ง่าย 
     3. ข้อสอบทีม่ีค่า  r    ต่ ากว่า  0.20  จัดเป็นข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกต่ ากว่าเกณฑ์ 
     4. ข้อสอบทีม่ีค่า  r    สูงกว่า  0.80  จัดเป็นข้อสอบที่ไม่มีค่าอ านาจจ าแนก 

   5. เนื่องจากข้อสอบมีจ านวนเกินกว่าที่ต้องการ ผู้วิจัยจึงท าการตัดออกแบบเฉพาะเจาะจง          
      คัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีค่า (P) และค่า (r) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยการ

คัดเลือกข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40 จ านวนรวม 30 ข้อ เพื่อใช้ในการทดลอง
ครั้งนี้ 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง ของ 
              แบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้าน (IOC) โดยวิธีการจัดการ 
              เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ   
              นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  

 
รายการข้อความคิดเห็น 

ประมาณค่า 
ความคิดเห็น 

ของผู้ทรงคุณวุฒิคนท่ี  x  
ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
   ด้านความคิดคล่องแคล่ว 

0 +
1 

+
1 

+
1 

+
1 

4 0.8 ใช้ได ้

2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
   ด้านความคิดยืดหยุ่น 

0 +
1 

+
1 

+
1 

+
1 

4 0.8 ใช้ได ้

3. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
   ด้านความคิดละเอียดลออ 

0 +
1 

+
1 

+
1 

+
1 

4 0.8 ใช้ได ้

4. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
   ด้านความคิดริเริ่ม     

0 +
1 

+
1 

+
1 

+
1 

4 0.8 ใช้ได ้

 

หมายเหตุ 1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามเกณฑ์การตัดสินต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป  
                (มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.50-1.00)  

  2. แบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละด้าน  
                 เท่ากับ 0.80 ถือว่าผ่านเกณฑ์ สามารถน าไปใช้เพื่อประเมินโครงงานและท าการทดลอง 
                 ได้ 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลคะแนนสอบหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ 

              เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

คนที ่ รายชื่อ-นามสกุล posttest คนที ่ รายชื่อ-นามสกุล posttests 

1 ด.ญ. ชนิตา  แดงบ ารุง 23.00 16 ด.ญ. ทิพวรรณ  จันทอง 22.00 

2 ด.ญ. ธันลาตา สิงห์สุวรรณ 25.00 17 ด.ญ. ศริรัตน์  มธิปิไข 24.00 

3 ด.ญ. สุพิชชา  เฉลยอาจ 25.00 18 ด.ญ. ยวิษฐา  สิงห์โตทอง 27.00 

4 ด.ญ. ชฎากรณ์  รุ่งเรืองศรี 27.00 19 ด.ญ. รัตนาวลี  ศลทอง 26.00 

5 ด.ญ. นันทนา  เขียวพุ่มพวง 25.00 20 ด.ญ. เกศยา  พึ่งเที่ยง 27.00 

6 ด.ญ. จุฬารัตน์  ขุนกอง 24.00 21 ด.ช.วลักษกร  คติภักดีธรรม 25.00 

7 ด.ญ. สัตตกมล  พัฒนวรกุล 23.00 22 ด.ญ. ศศิวรรณ  สีแสด 22.00 

8 ด.ญ. นภัสวรรณ  ทองอ้ี 26.00 23 ด.ญ. สุกัญญา  หลักจันทร์ 26.00 

9 ด.ญ. เปมิกา  บุญเสริม 26.00 24 ด.ญ. อนัญญา  แสงหิรัญ 23.00 

10 ด.ญ. พรทิพย์  ปล้องอ้วน 24.00 25 ด.ช. ฉัตรกฤษณ์  เกษรสุข 24.00 

11 ด.ญ. วรกมล  โอฬารธนากร 28.00 26 ด.ญ. ปรีดาพร  เขียวนวล 25.00 

12 ด.ญ. ชาลินี  ส้มแก้ว 27.00 27 ด.ญ. คณาพร  ส่งสิริพันธ์ 19.00 

13 ด.ช. กิตติภัสน์  เขียนโครกกรวด 24.00 28 ด.ช. ธีรวัฒน์  พิพัฒน์จรัส 23.00 

14 ด.ช. อาทิตย์  ลายสวัสดี 26.00 29 ด.ช. ณัฐฐา  ศรีราม 16.00 

15 ด.ช. สรวิทย์  ลาภร้าย 23.00 30 ด.ช. คณิศร  เคียงคู่ 18.00 
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ตารางท่ี 9 แสดงข้อมูลคะแนนสอบหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้โปรแกรมโปรแกรม 

              ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ทดสอบสถิติค่าที  

              t-test for One Sample   

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

posttest 30 24.1000 2.72093 .49677 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 21 

t df Sig.       
(2-tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

posttest 6.240 29 .000 3.10000 2.0840 4.1160 

 

          จากตารางที่ 9 พบว่า นักเรียนที่ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน         

มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 กล่าวคือ 

นักเรียนที่ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    

ร้อยละ 80 (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 24.10) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ70 (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 21.00) 
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ตารางท่ี 10  แสดงค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ จาก 30 ข้อ โดยใช้โปรแกรมโปรแกรม 

                ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.850 30 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ข้อสอบให้ครอบคลมุเนื้อหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จ านวนข้อสอบ (ข้อ) ด้านพุทธิพิสัย 

คว
าม

จ า
 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รป

ระ
ยุก

ต์ใ
ช้ 

กา
รวิ

เค
รา

ะห
์ 

กา
รป

ระ
เมิ

นค
่า 

กา
รส

ร้า
งส

รร
ค์ 

รว
ม 

เร่ือง เสื้อผ้าและ
เคร่ืองแตง่กาย 

1. สามารถบอกประโยชน์และอธิบาย
ขั้นตอนการดูแลรักษาเสื้อผ้าและ
เคร่ืองแต่งกายได้อย่างถูกต้อง (K) 

1 3     4 

2. สามารถปฏิบัติการดูแลรักษา
เสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกายได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนด (P) 

- 2 3   - 5 

3. เห็นคุณค่าของการดูแลเสื้อผ้าและ
เคร่ืองแต่งกายและสามารถน าไปปรับ
ใช้กับชีวิตประจ าวัน ได้ (A) 

  1 1 3  5 

อาหารประเภท
ส ารับ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ 
และที่มาของอาหารประเภทส ารับได้
อย่างถูกต้อง (K) 

1 4  2 - - 7 

2. สามารถอธิบายขั้นตอนหลักการ
เตรียมและท าการจัดตกแต่งอาหาร
ส ารับได้อย่างถูกต้องสวยงาม (P) 

  1 3   4 

การสร้างบรรจุ
ภัณฑ์สร้างสรรค์

จากวัสดุ
ธรรมชาต ิ

1. อธิบายความหมาย ความเป็นมา 
ความส าคัญ ประเภทและหลักการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้ (K)  

 1 1 2 1  5 

2. มีทักษะในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ได้อย่างเหมาะสม (P) 

1 1 1 1 1  5 

3. มีเจตคติที่ดีต่อการเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่ มีคุณภาพและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม (P) 

   3 1 1 5 

รวมข้อสอบ (ข้อ) 3 11 7 12 6 1 40 
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ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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                                    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                                โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน   
เรื่อง  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภทส ารับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาต ิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                             ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับการ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
1 . ส า ม า ร ถ บ อ ก
ประโยชน์และอธิบาย
ข้ันตอนการดูแลรักษา
เสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กายได้อย่างถูกต้อง (K) 

 

ความจ า 1. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของเสือ้ผ้าและ 
       เครื่องแตง่กาย 
   ก. ช่วยเสริมบุคลิกภาพ 
   ข. แสดงถึงฐานะของผู้สวมใส่    
   ค. เป็นสิ่งที่ช่วยปกปิดร่างกาย 
   ง. ป้องกันความร้อนและความหนาวเย็น  

ความเข้าใจ 2. ข้อใด เรียงล าข้ันตอนของการรีดเสื้อผ้า 
   ได้ถูกต้อง มากท่ีสุด 
   1.รีดตะเข็บเสือ้      2.รีดปกเสื้อ  
   3.รีดแขนเสื้อ         4.รีดเสือ้ด้านหน้า   
   5.รีดเสือ้ด้านหลัง 
   ก. 1  2  3  4 5                   
   ข. 4  2  3  5  1 
   ค. 2  1  4  5  3 
   ง. 3  4  5  1  2 

ความเข้าใจ 
 

3. การส ารวจสญัลกัษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากบั  
    เสื้อผ้าก่อนท าความสะอาดมีประโยชน์อย่างไร 
    ก. เป็นการฝึกทกัษะการสังเกต     
    ข. ช่วยให้ใช้เครื่องซักผ้าได้ถูกวิธี 
    ค. ช่วยประหยัดในการซักเสือ้ผ้า   
    ง. ท าความสะอาดเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธี 
       และถนอมเสือ้ผ้า    
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จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

ระดับการ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

1 . ส า ม า ร ถ บ อ ก
ประโยชน์และอธิบาย
ข้ันตอนการดูแลรักษา
เสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กายได้อย่างถูกต้อง (K) 

 

ความเข้าใจ 
 

4. ข้อใด เรียงล าดับการซักผ้าได้ถูกต้อง มากท่ีสุด 
    1. ขยี้ให้หมดสิ่งสกปรก  
    2. ล้างน้ าผงซกัฟอกออก  
    3. ซักน้ าเปล่าล้างสิ่งสกปรก  
    4. แช่ในน้ าผสมผงซกัฟอก 
    ก. 4 1 2 3 
    ข. 3 4 1 2 
    ค. 4 2 1 3  
    ง. 2 1 3 4 

2. สามารถปฏิบัติการ
ดูแล รักษา ดัดแปลง
เสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กายได้อย่างถูกต้องตาม
ข้ันตอนที่ก าหนด (P) 

ประยุกต์ใช้ 5. การท าใหผ้้าลินินคงรูป มีวิธีการอย่างไร 
   ก. ลงแป้งใหผ้้าก่อนซกัรีด                     
   ข. ซักเสร็จแล้วน ามารีดทันท ี
   ค. แช่ผ้าในสารฟอกขาวก่อนซกัรีด      
   ง. ใช้น้ ายาซักแห้งแทนสารซักฟอก 

ประยุกต์ใช้ 
 

6. การรีดผ้ากึ่งใยสังเคราะห์ด้วยอุณหภูมิต่ า 
    มีวัตถุประสงค์ตรงกบัข้อใด 
   ก. ป้องกันเนื้อผ้าสีซีด        
   ข. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
   ค. ป้องกันเนื้อผ้าหดตัว       
   ง. ป้องกันเนื้อผ้าละลาย 

ประยุกต์ใช้ 
 

7. การขจัดคราบหมากฝรั่งที่ติดเสื้อ ควรปฏิบัต ิ 
    อย่างไร 
   ก. ใช้สารส้มถบูรเิวณรอยเปื้อน 
   ข. ใช้น้ าแข็งถูให้หมากฝรัง่จบัตัว 
   ค. ใช้แปรงปัดออกแล้วน าไปซักในน้ าเย็น 
   ง. ใช้แอมโมเนียทีเ่จอืจางเช็ดแล้วน าไปซัก 
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จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

ระดับการ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

2. สามารถปฏิบัติการ
ดูแล รักษา ดัดแปลง
เสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กายได้อย่างถูกต้องตาม
ข้ันตอนที่ก าหนด (P) 

ประยุกต์ใช้ 8. วิธีการขจัดรอยเปื้อน จากปากกาลูกลื่นให ้
    สะอาด ควรปฏิบัติตามข้อใด 
    ก. ใช้ฟองน้ าชุบแอลกอฮอล์แล้วน าไปซัก      
    ข. ใช้สารส้มถูบรเิวณรอยเปื้อนแล้วน าไปซัก   
    ค. ใช้น้ าส้มสายชูเช็ดรอยเปือ้นแล้วน าไปซกั 
    ง. ใช้น้ ามะนาวบีบบนรอยเปือ้นแล้วน าไปซกั 

3. เห็นคุณค่าของการ
ดูแลเสือ้ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย สามารถเลือก
เสื้อผ้าและเครือ่งแต่ง
กายได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
(A) 
 

วิเคราะห ์ 9. เมื่อชายกระโปรงนักเรียนหลุดลุ่ย นักเรียน 
    จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใด 
    ก. ใช้เข็มกลัดติด 
    ข. น าปลาสเตอร์ยามาติด 
    ค. ซ่อมแซมด้วยวิธีการสอยซ่อนด้าย  
    ง. ดึงด้ายที่ชายกระโปรงออกให้หมดปลอ่ย    
       ชายกระโปรงให้เท่ากัน  

ประเมินค่า  10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการซ่อมแซมเสือ้ผ้า 
    คือ ข้อใด    
    ก. ทันสมัยอยู่เสมอ     
    ข. ท าให้ร่างกายแข็งแรง 
    ค. เสื้อผ้าแปลกใหม่ไม่ซ้ าใคร       
    ง. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสือ้ผ้าใหม่ 

ประเมินค่า  11. ถ้านักเรียนต้องไปร่วมงานรบัรางวัลระดับชาติ  
    ในช่วงเวลากลางคืน ในโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว  
    นักเรียนจะเลือกแต่งกายในข้อใด จึงจะมีความ 
    เหมาะสม สวยงามและสะท้อนเอกลักษณ์ 
    ความเป็นชาติไทย มากทีสุ่ด 
    ก. ชุดราตรีสั้นที่ตัดเยบ็ด้วยผ้าขนสัตว์ 
    ข. ชุดไทยเรือนต้นที่ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายทอมือ  
    ค. ชุดราตรียาวแบบไทยประยกุต์ที่ตัดเยบ็ด้วย 
        ผ้าไหม 
    ง. ชุดราตรียาวที่ตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้จากฝรั่งเศล 
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จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

ระดับการ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง อาหารประเภทส ารับ 
1.อธิบายความหมาย 
ความส าคัญ และที่มา
ของอาหารประเภท
ส ารบัได้อย่างถูกต้อง 
(K) 

ความจ า 12. อาหารส ารับ หมายถึง ข้อใด 
     ก. อาหารที่จัดอยู่ในส ารบัเดียวกัน                                   
     ข. อาหารที่มาจากหลายภาครวมกัน 
     ค. อาหารที่มีรสชาติตัดกันอย่างสิ้นเชิง 
     ง. อาหารที่น ามาจัดวางในส ารบัเดียวกัน 
        และสามารถทานร่วมกันได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ความเข้าใจ 
 

13. เหตุใด ในสมัยโบราณ มักมกีารจัดอาหารที่มี  
     ความหลากหลายในแต่ละมื้ออาหาร  
     ก. เพราะจะท าให้ได้กินอาหารทีม่ีรสชาติ                   
        แตกต่างกันออกไป      
     ข  เพราะจะได้กินอาหารที่มาจากภูมิภาคต่าง ๆ  
     ค. เพราะคนส่วนใหญ่มักมีนิสัยในการกิน 
         ที่แตกต่างกัน 
     ง. เพราะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ มีทัง้เด็ก 
        ผู้ใหญ่ และคนชรา 

ความเข้าใจ 
 

14. ข้าวคลุกกะปิ ควรใช้ เครื่องแนม ในข้อใด 
     ก. ไข่ดาว       
     ข. เนื้อทอด 
     ค. หมูหวาน      
     ง. ไข่ลูกเขย       

วิเคราะห ์ 15. อาหารประเภทส ารบัของภาคเหนือ คือ ข้อใด  
     ก. ข้าวสวย แกงมัสมั่น ปลาสลิดทอด ผัดผัก 
     ข. ข้าวเหนียว น้ าพริกหนุ่ม แคบหมู   
        แกงฮังเล ผกัสด ไส้อั่ว 
     ค. ข้าวเหนียว ลาบเป็ด ต้มเป็ด ทอดเป็ด 
        ผักลวก น้ าพริกปลาช่อน มะม่วงสุก 
     ง. ข้าวสวย แกงเหลือง ผัดสะตอกุ้งสด      
        ย าทะเลรวมมิตร ผักสด มังคุด 
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จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ระดับ 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

2 . ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
ข้ันตอนหลักการเตรียม
และท าการจัดตกแต่ง
อาหารส ารับได้อย่ าง
ถูกต้องสวยงาม (P) 

 

ประยุกต์ใช้ 16. ข้อใดเป็นการประกอบอาหารส ารบัแบบ 
     สงวนคุณค่าทางโภชนาการ 
     ก. การเค่ียวหมูในแกงฮงัเลจนนุ่ม      
     ข. การค้ันน้ ากะทิจากมะพร้าวขูดจ านวนน้อย         
     ค. การใส่ผักลงไปในแกงอ่อมหลงัปลาสกุ  
         แล้วปิดไฟทันท ี
     ง. การน าน้ ามะขามเปียกมาปรุงรสอาหาร 
        โดยไม่ผ่านการต้ม 

วิเคราะห ์ 17. ข้ันตอนใด ท าให้น้ าพริกหนุ่มมีกลิ่นหอม 
     ก. ล้างพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดง     
     ข. โขลกพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดง      
     ค. เติมเกลือและน้ าตาลทรายในน้ าพรกิหนุม่ 
     ง. เผาพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดงพอเหลือง    

วิเคราะห ์ 18. ข้อใดเป็นการประกอบอาหารประเภทส ารบั 
     อย่างถูกสุขอนามัย 
     ก. ล้างวัตถุดิบ ทุกอย่างก่อนประกอบอาหาร 
     ข. ต้องน าวัตถุดิบทุกอย่างมาลวกก่อน ท าการ 
         ประกอบอาหาร 
     ค. ใช้ถ้วยตวงและช้อนตวงในการตวงเครื่องปรุง      
     ง. ใช้วัตถุดิบที่มีความหลากหลายในการ 
         ประกอบอาหาร  

3. เห็นคุณค่าของ
อาหารส ารบัในการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
(A) 

ประเมินค่า 19. ข้อใด ไม่ใช่ คุณค่าและความส าคัญของการ   
     รับประทานอาหารประเภทส ารบั 
     ก. แสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทย 
     ข. ช่วยให้ได้รับประทานอาหารที่เสริมรสชาติกัน 
     ค. ช่วยให้อาหารมีหน้าตาน่ารับประทานเป็น 
         อาหารตา อาหารใจ     
     ง. ช่วยให้รับประทานอาหารทีห่ลากหลาย 
        มีสารอาหารครบถ้วน 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาต ิ
จุดประสงค์ 

เชิงพฤติกรรม 
ระดับ 

การเรียนรู้ 
แบบทดสอบ 

1. อธิบายความ หมาย 
ค ว า ม เ ป็ น ม า 
ความส า คัญประเภท
และหลักการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ได้ (K) 

 

ความเข้าใจ 20. กระดาษ จัดอยู่ในวัสดุธรรมชาติประเภทใด 
     ก. วัสดุธรรมชาติประเภทไม้  
     ข. วัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใย  
     ค. วัสดุธรรมชาติประเภท 2 มิติ   
     ง. วัสดุธรรมชาติที่แปรรูปเป็นแผ่น      

ความเข้าใจ 21. ข้อใด กล่าวถึง ความหมายของบรรจุภัณฑ์  
     ไม่ถูกต้อง 
     ก. วัสดุที่ใช้ห่อหุ้มสินค้า 
     ข. ท าให้สินค้ามีรสชาติอรอ่ยมากข้ึน      
     ค. ปกป้องคุ้มครองใหส้ินค้าปลอดภัย    
     ง. ส่งเสริมการจ าหน่ายและเพิม่มลูค่าให้สินค้า 

วิเคราะห ์ 22. บรรจุภัณฑ์ ช่วยส่งเสริมด้านการตลาดอย่างไร 
     ก. ดึงดูดให้ผู้บรโิภคซื้อผลิตภัณฑ์      
     ข. สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผลิตภัณฑ ์
     ค. ช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์     
     ง. ช่วยขยายตลาดระบายสินค้าได้มากข้ึน 

2  มีทักษะในการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้
อย่างเหมาะสม (P) 

ประยุกต์ใช้ 23. นักเรียนจะเลือกบรรจุภัณฑ์ใด บรรจผุลไม้เพือ่ 
     เป็นการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม มากทีสุ่ด 
     ก. ถุงพลาสติก      
     ข. ตะกร้าหวาย       
     ค. ชะลอมทางมะพร้าว 
     ง. ถาดจากเยื่อกระดาษข้ึนรปู 

ประยุกต์ใช้ 24. บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้ ผลิตจาก  
     กระดาษแข็ง นิยมน ามาท าบรรจุภัณฑ์ในข้อใด 
     ก. ข้าวสาร 
     ข. ขนมช้ัน 
     ค. ขนมเค้ก     
     ง. ขนมหม้อแกง 
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จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ระดับการ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

2  มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้
อย่างเหมาะสม (P) 

ประยุกต์ใช้ 25. เพราะเหตุใด เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑจ์าก  
     ชานอ้อยแทนการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟม 
     ก. เพราะชานอ้อยย่อยสลายได้ง่ายกว่า 
     ข. เพราะชานอ้อยราคาถูกกว่าโฟมมาก 
     ค. เพราะชานอ้อยช่วยรักษาโรคมะเร็ง      
     ง. เพราะชานอ้อยสามารถฆ่าเช้ือโรคได้ 

วิเคราะห ์ 26. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ถกูต้อง 
     ก. เลือกใหเ้หมาะสมกับราคาผลิตภัณฑ์ 
     ข. เลือกตามความนิยมของคนในสงัคม      
     ค. เลือกโดยค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม         
     ง. เลือกใหเ้หมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

3. มีเจตคติที่ดีต่อการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม (A) 

วิเคราะห ์ 27. วัตถุประสงค์หลักของการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์      
     จากวัสดุธรรมชาติ คือ ข้อใด 
     ก. ลดปริมาณขยะให้น้อยลง 
     ข. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
     ค. รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ง. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

วิเคราะห ์
 

28. เพราะเหตุผลใด บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
     จึงช่วยลดปริมาณขยะ 
     ก. ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ    
     ข. มีบ่อก าจัดขยะเป็นจ านวนมาก                           
     ค. เมื่อน าไปจัดจ าหน่ายจะไดร้าคาดี 
     ง. ปลอดภัยจากผู้ใช้จึงน ากลับมาใช้ใหม่   

ประเมินค่า 29. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อดีของบรรจุภัณฑ์จากวัสด ุ
     ธรรมชาติ 
     ก. ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
     ข. มีสีสันและลวดลายสวยงาม 
     ค. หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องถ่ินต่าง ๆ 
     ง. ราคาสูงเพราะกรรมวิธีการผลิตซบัซ้อน 



201 
 

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ระดับการ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบ 

3. มีเจตคติที่ดีต่อการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม (A) 

สร้างสรรค์ 30. ข้อใด ไม่ใช่ แนวทางในการสร้างบรรจุภัณฑ ์
     ในเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  
     ก. เลือกใช้เฉพาะวัสดุที่ตนเองช่ืนชอบ และ 
            มีอยูใ่นท้องถ่ินเท่านั้น      
     ข. ใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ 
         เพราะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
     ค. ลดส่วนประกอบที่เกินความจ าเป็นในการ 
         บรรจุภัณฑ์ เช่น ไม่ควรบรรจุหลายช้ัน 
     ง. ลดความหนาและความสูงของบรรจุภัณฑ์ 
        ออกแบบโครงสร้างใช้วัสดุน้อยทีสุ่ด   
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินผู้ทรงคณุวุฒติรวจสอบเครือ่งมือวิจัย 
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แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
วัดความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยีนรู้ โดยวิธีการจัดการเรยีนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

 
ค าชี้แจง ให้ท่านพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
ว่ามีความเหมาะสมตามองค์ประกอบต่าง ๆ  ที่ก าหนดให้หรือไม่ โดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับ
ความเหมาะสม ตามข้อคิดเห็นของท่านดังนี้ 
 5 หมายถึง  ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคลอ้ง  มากทีสุ่ด 
 4 หมายถึง  ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคลอ้ง  มาก 
 3 หมายถึง  ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคลอ้ง  ปานกลาง  
          2 หมายถึง  ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคลอ้ง  น้อย 
 1 หมายถึง  ระดับความเหมาะสม หรือมีความสอดคลอ้ง  น้อยที่สุด  
ข้อ
ที่ 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจนและครบถ้วน      
2 เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์และตัวชี้วัด      
3 กิจกรรมมีความหลากหลาย สอดคล้องกับเน้ือหาและวัตถุประสงค์      
4 กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ด้วยตนเอง      
5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี  

     

   5.1  ขั้นการเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา        
   5.2  ขั้นวางแผน             
   5.3  ขั้นปฏิบัติการ             
   5.4  ขั้นสรุปและการเขียนรายงาน               
   5.5  ขั้นน าเสนอผลงาน      
6 สื่อและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้      
7 วิธีการวัดผลและเครื่องมือสอดคล้องกับเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้      
8 ก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจนเข้าใจง่าย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ  

และเจตคติ 
     

รวม      
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ข้อเสนอแนะ 
 ด้านเนื้อหาสาระ         
           
            
            
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน       
            
            
            
 ด้านการวัดและประเมินผล       
           
            
            
 ด้านอื่น ๆ (โปรดระบ)ุ        
            
            
            
 

(ลงช่ือ)..............................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                                               
                                                         (..............................................................) 
                                                               …………./…………………./………. 
สิ่งที่ได้ด าเนินการแก้ไข 
            
            
           
            
            

                                 (ลงช่ือ).................................................ผูส้อน                                                                                                                                       
                                                                         (........................................................)                                                                                                            

                                                                       …………./…………………./………. 
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แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
วัดความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับเน้ือหา 

ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  
เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภทส ารบั การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ                                                                         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อต่อไปนี้ วัดตรงจดุประสงค์ทีร่ะบุไว้หรือไม่ แล้วเขียนผล   
          การพิจารณาของท่านโดย √ ลงในช่อง “คะแนนการพิจารณา” ตามความคิดเห็นของท่านดังนี้ 
           กา √ ในช่อง +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์ทีร่ะบุไว้จริง 
           กา √ ในช่อง 0    ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้จริง 
           กา √ ในช่อง -1   ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์ทีร่ะบุไว้จริง 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ระดับการ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบ คะแนน 
การพิจารณา 
+1 0 -1 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
1. สามารถบอก
ประ โยชน์และ
อธิบายขั้นตอน
การดู แ ลรั กษา
เสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายได้อย่าง
ถูกต้อง (K) 

 
ความจ า 

 
1. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
   ก. ช่วยเสริมบุคลิกภาพ 
   ข. แสดงถึงฐานะของผู้สวมใส่    
   ค. เป็นสิ่งที่ช่วยปกปิดร่างกาย 
   ง. ป้องกันความร้อนและความหนาวเย็น  

   

ความเข้าใจ 2. ข้อใด เรียงล าขั้นตอนของการรีดเสื้อผ้า 
   ได้ถูกต้อง  มากที่สุด 
   1.รีดตะเข็บเสื้อ      2.รีดปกเสื้อ  
   3.รีดแขนเสื้อ         4.รีดเสื้อด้านหน้า   
   5.รีดเสื้อด้านหลัง 
   ก. 1  2  3  4 5                   
   ข. 4  2  3  5  1 
   ค. 2  1  4  5  3 
   ง. 3  4  5  1  2 
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จุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม 

ระดับการ
เรียนรู้ 

แบบทดสอบ คะแนนการ
พิจารณา 

+1 0 -1 
1. สามารถบอก
ประ โยชน์และ
อธิบายขั้นตอน
การดู แ ลรั กษา
เสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายได้อย่าง
ถูกต้อง (K) 

ความเข้าใจ 
 

3. การส ารวจสัญลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับ 
   เสื้อผ้าก่อนท าความสะอาดมีประโยชน์อย่างไร 
   ก. เป็นการฝึกทักษะการสังเกต     
   ข. ช่วยให้ใช้เครื่องซักผ้าได้ถูกวิธี  
   ค. ช่วยประหยดัในการซักเสื้อผ้า   
   ง. ท าความสะอาดเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธี 
      และถนอมเสื้อผ้า    

   

4. ข้อใด เรียงล าดับการซักผ้าได้ถูกต้อง  มากที่สุด 
   1. ขยี้ให้หมดสิ่งสกปรก  
   2. ล้างน้ าผงซักฟอกออก  
   3. ซักน้ าเปล่าล้างสิ่งสกปรก  
   4. แช่ในน้ าผสมผงซักฟอก 
   ก. 4 1 2 3 
   ข. 3 4 1 2 
   ค. 4 2 1 3  
   ง. 2 1 3 4 

   

2. สามารถปฏิบัติ 
การดูแลรักษา
เสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายได้อย่าง
ถูกต้องตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด 
(P) 

ประยุกต์ใช้ 5. การท าให้ผ้าลินินคงรูป มีวิธีการอย่างไร 
   ก. ลงแป้งให้ผ้าก่อนซักรีด                     
   ข. ซักเสร็จแล้วน ามารีดทันที 
   ค. แช่ผ้าในสารฟอกขาวก่อนซักรีด      
   ง. ใช้น้ ายาซักแห้งแทนสารซักฟอก 

   

ประยุกต์ใช้ 6. การรีดผ้าก่ึงใยสังเคราะห์ด้วยอุณหภูมิต่ า 
   มีวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใด 
   ก. ป้องกันเน้ือผ้าสีซีด        
   ข. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
   ค. ป้องกันเน้ือผ้าหดตัว       
   ง. ป้องกันเน้ือผ้าละลาย 

   

ประยุกต์ใช้ 7. เพราะเหตุใดการตากเสื้อยืด จึงควรวางพาด 
   บนราวแทนการตากด้วยไม้แขวนเสื้อ 
   ก. เพื่อไม่ให้เสื้อยับ 
   ข. เพื่อไม่ให้สีเสื้อซีดจาง 
   ค. เพื่อไม่ให้เสียรูปทรง 
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จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ระดับการ
เรียนรู ้

แบบทดสอบ คะแนนการ
พิจารณา 

+1 0 -1 
     ง. เพื่อให้ถูกแสงแดดทั้งตัว    

2. สามารถปฏิบัติ 
การ ดู แ ลรั กษา
เสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ขั้นตอนที่ก าหนด 
(P) 

ประยุกต์ใช้ 8. การขจัดคราบหมากฝรั่งที่ติดเสื้อ ควรปฏิบัติอย่างไร 
   ก. ใช้สารส้มถูบริเวณรอยเปื้อน 
   ข. ใช้น้ าแข็งถูให้หมากฝรั่งจับตัว 
   ค. ใช้แปรงปัดออกแล้วน าไปซักในน้ าเย็น 
   ง. ใช้แอมโมเนียที่เจือจางเช็ดแล้วน าไปซัก 

   

ประยุกต์ใช้ 9. วิธีการขจัดรอยเปื้อน จากปากกาลูกลื่นให้สะอาด  
   ควรปฏิบัตติามข้อใด 
   ก. ใช้ฟองน้ าชุบแอลกอฮอล์แล้วน าไปซัก  
   ข. ใช้สารส้มถูบริเวณรอยเปื้อนแล้วน าไปซัก  
   ค. ใช้น้ าส้มสายชูเช็ดรอยเปื้อนแล้วน าไปซัก 
   ง. ใช้น้ ามะนาวบีบบนรอยเปื้อนแล้วน าไปซัก 

   

3.เห็นคุณค่าของ
การดูแลเสื้อผ้า
และเครื่องแต่ง
กายและสามารถ
น าไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน ได้ 
(A) 

ประยุกต์ใช้ 10. ใครแต่งกายไดเ้หมาะสมที่สุดในการไปร่วมงานศพ 
   ก. เก๋สวมเสื้อสายเดี่ยวสีขาวใส่ประโปรงสีด า 
   ข. ก๊ิบสวมเสื้อลายขาวด าแดง ใส่กางเกงสีด า 
   ค. ก้อยสวมเสื้อสีขาว กางเกงสีด า ใส่รองเท้าแตะ 
   ง. กลอย สวมเสื้อสีขาวแขนยาว กระโปรง 
      สีด า สวมรองเท้าหุ้มส้น 

   

วิเคราะห์ 11. เม่ือชายกระโปรงนักเรียนหลุดลุ่ย นักเรียน 
    จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใด 
    ก. ใช้เข็มกลัดติด 
    ข. น าปลาสเตอร์ยามาติด    
    ค. ซ่อมแซมด้วยวิธีการสอยซ่อนด้าย  
    ง. ดึงด้ายที่ชายกระโปรงออกให้หมดปล่อย    
      ชายกระโปรงให้เท่ากัน 

   

ประเมินค่า 12. ข้อใด จัดเป็นการดูแลเสื้อผ้า แบบอนุรักษ์  
    สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ได้เหมาะสมที่สุด       
    ก. เทสารซักฟอกลงในท่อน้ าทิ้ง         
    ข. น าน้ าล้างสารซักฟอกไปล้างรถยนต์   
    ค. น าน้ าสารซักฟอกไปรดน้ าต้นไม้     
    ง. เทน้ าสารซักฟอกลงในแม่น้ าล าคลอง 
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จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ระดับการ
เรียนรู ้

แบบทดสอบ คะแนนการ
พิจารณา 

+1 0 -1 
3.เห็นคุณค่าของ
การดูแลเสื้อผ้า
และเครื่องแต่ง
กายและสามารถ
น าไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน ได้ 
(A) 

ประเมินค่า 
 

13. ประโยชน์ที่ได้รับจากการซ่อมแซมเสื้อผ้า 
    คือ ข้อใด    
    ก. ทันสมัยอยู่เสมอ     
    ข. ท าให้ร่างกายแข็งแรง 
    ค. เสื้อผ้าแปลกใหม่ไม่ซ้ าใคร       
    ง. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้ือเสื้อผ้าใหม่ 

   

ประเมินค่า 14. ถ้านักเรียนต้องไปร่วมงานรับรางวัลระดับชาติ 
     ในช่วงเวลากลางคืน ในโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว   
     นักเรียนจะเลือกแต่งกายในข้อใด จึงจะเหมาะสม  
     สวยงามและสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย  
     มากที่สุด 
    ก. ชุดราตรีสั้นที่ตัดเย็บด้วยผ้าขนสัตว์ 
    ข. ชุดไทยเรือนต้นที่ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายทอมือ  
    ค. ชุดราตรียาวแบบไทยประยุกต์ที่ตัดด้วยผ้าไหม 
    ง. ชุดราตรียาวที่ตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้จาก 
       ฝรั่งเศส  

   

                                หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง อาหารประเภทส ารับ  
1 . อ ธิ บ า ย
ค ว า ม ห ม า ย 
ความส าคัญ และ
ที่มาของอาหาร
ประเภทส ารับได้
อย่างถูกต้อง (K) 

ความจ า 15. อาหารส ารับ หมายถึงข้อใด 
    ก. อาหารที่จัดอยู่ในส ารับเดียวกัน                                   
    ข. อาหารที่มาจากหลายภาครวมกัน 
    ค. อาหารที่มีรสชาติตัดกันอย่างสิ้นเชิง 
    ง. อาหารที่น ามาจัดวางในส ารับเดียวกัน 
       และสามารถทานร่วมกันได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

ความเข้าใจ 16. เหตุใด ในสมัยโบราณ มักมีการจัดอาหารที่มี 
     ความหลากหลายในแต่ละม้ืออาหาร  
    ก. เพราะจะท าให้ได้กินอาหารที่มีรสชาติ                   
        แตกต่างกันออกไป 
    ข. เพราะจะได้กินอาหารที่มาจากภูมิภาค ต่าง ๆ  
    ค. เพราะคนส่วนใหญ่มักมีนิสัยในการกิน 
        ที่แตกต่างกัน 
    ง. เพราะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ มีทั้งเด็ก 
       ผู้ใหญ่ และคนชรา 
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จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ระดับการ
เรียนรู ้

แบบทดสอบ คะแนนการ
พิจารณา 

+1 0 -1 
1 . อ ธิ บ า ย
ค ว า ม ห ม า ย 
ความส าคัญ และ
ที่มาของอาหาร
ประเภทส ารับได้
อย่างถูกต้อง (K) 

ความเข้าใจ 17. เพราะเหตุผลใด อาหารประเภทส ารับ จึงต้อง 
    มีเครื่องเคียงเครื่องแนม 
    ก. เสริมรสชาติซ่ึงกันและกัน       
    ข. ท าให้อาหารมีความสวยงาม              
    ค. ท าให้อาหารมีความน่าสนใจ     
    ง. สร้างทางเลือกในการรับประทานอาหาร 

   

ความเข้าใจ 18. ข้าวคลุกกะปิ ควรใช้ เครื่องแนม ในข้อใด 
    ก. ไข่ดาว       
    ข. หมูหวาน      
    ค. เน้ือทอด 
    ง. ไข่ลูกเขย       

   

 วิเคราะห์ 19. อาหารประเภทส ารับของภาคเหนือ คือ ข้อใด  
    ก. ข้าวสวย แกงมัสม่ัน ปลาสลิดทอด ผัดผัก 
    ข. ข้าวเหนียว น้ าพริกหนุ่ม แคบหมู   
        แกงฮังเล ผักสด ไส้อ่ัว 
    ค. ข้าวเหนียว ลาบเป็ด ต้มเป็ด ทอดเป็ด 
        ผักลวก น้ าพริกปลาช่อน มะม่วงสุก 
    ง.  ข้าวสวย แกงเหลือง ผัดสะตอกุ้งสด   
        ย าทะเลรวมมิตร ผักสด มังคุด 

   

1.อธิบาย
ความหมาย 
ความส าคัญ และ
ที่มาของอาหาร
ประเภทส ารับได้
อย่างถูกต้อง (K) 

วิเคราะห์ 20. อาหารประเภทส ารับของภาคกลาง คือ ข้อใด 
    ก. ข้าวสวย แกงส้มดอกแค ปลาสลิดทอด  
        กล้วยบวชชี      
    ข. ข้าวเหนียว น้ าพริกหนุ่ม แคบหมู   
       แกงฮังเล ผักสด ไส้อ่ัว 
    ค. ข้าวเหนียว ลาบเน้ือ ส้มต า ผักสด   
       ปลาย่างจ้ิมแจ่ว มะม่วงสุก      
    ง. ข้าวสวย แกงไตปลา ผัดสะตอกุ้งสด  
       ย าทะเลรวมมิตร ผักสด        
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จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ระดับการ
เรียนรู ้

แบบทดสอบ คะแนนการ
พิจารณา 

+1 0 -1 
2. สามารถ

อธิบายขั้นตอน
หลักการเตรียม
และท าการจัด
ตกแต่งอาหาร
ส ารับได้อย่าง

ถูกต้องสวยงาม 
(P) 

ประยุกต์ใช้ 21. ข้อใดเป็นการประกอบอาหารส ารับ แบบ 
    สงวน คุณค่าทางโภชนาการ 
    ก. การเคี่ยวหมูในแกงฮังเลจนนุ่ม      
    ข. การคั้นน้ ากะทิจากมะพร้าวขูดจ านวนน้อย             
    ค. การใส่ผักลงไปในแกงอ่อมหลังปลาสุก  
       แล้วปิดไฟทันที 
    ง. การน าน้ ามะขามเปียกมาปรุงรสอาหาร 
       โดยไม่ผ่านการต้ม 

   

 วิเคราะห์ 22. ขั้นตอนใด ท าให้น้ าพริกหนุ่มมีกลิ่นหอม 
    ก. ล้างพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดง     
    ข. โขลกพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดง      
    ค. เติมเกลือและน้ าตาลทรายในน้ าพริกหนุ่ม 
    ง. เผาพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดงพอเหลือง    

   

 วิเคราะห์ 23. ข้อใดเป็นการประกอบอาหารประเภทส ารับ 
    อย่างถูกสุขอนามัย 
    ก. ล้างวัตถุดิบอุปกรณ์ทุกอย่างก่อน 
       ประกอบอาหาร 
    ข. ต้องน าวัตถุดิบทุกอย่างมาลวกก่อนท าการ 
        ประกอบอาหาร 
    ค. ใช้ถ้วยตวงและช้อนตวงในการตวง  
        เครื่องปรุง      
    ง. ใช้วัตถุดิบที่มีความหลากหลายในการ 
       ประกอบอาหาร  

   

2 . ส า ม า ร ถ
อธิบายขั้นตอน
หลักการเตรียม
และ ท าก าร จั ด
ตกแต่ งอ าห าร
ส า รั บ ไ ด้ อย่ า ง
ถูกต้องสวยงาม 
(P) 

วิเคราะห์ 24. ข้าวเหนียว เป็นอาหารหลักรับประทานกับ 
    น้ าพริกปลาร้าและเน้ือสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่น  
    เช่น ก้ิงก่า หนูนา อ่ึงอ่าง หมู ไก่ ข้อความน้ี  
    กล่าวถึงอาหารประเภทส ารับของภาคใด 
    ก. ภาคเหนือ 
    ข. ภาคใต้  
    ค. ภาคกลาง 
    ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
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จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ระดับการ
เรียนรู ้

แบบทดสอบ คะแนน 
การพิจารณา 
+1 0 -1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
3 . มี เ จ ตคติ ที่ ดี
และเห็นคุณค่ า
ของอาหารส ารับ
ใน ก า ร ด า เ นิ น
ชี วิต ประ จ า วั น 
(A) 

ประเมินค่า 25. ข้อใด ไม่ใช่ คุณค่าและความส าคัญของการ 
    รับประทานอาหารประเภทส ารับ 
    ก. แสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทย 
    ข. ช่วยให้ได้รับประทานอาหารที่เสริมรสชาติกัน 
    ค. ช่วยให้อาหารมีหน้าตาน่ารับประทานเป็น 
        อาหารตาอาหารใจ  
    ง.  ช่วยให้รับประทานอาหารที่หลากหลาย  
        มีสารอาหารครบถ้วน 

   

1. อธิบายความ 
ห ม า ย  ค ว า ม
เป็ น ม า  ค ว า ม 
ส าคัญ ประเภท
แ ล ะ ห ลั ก ก า ร
เ ลื อ ก ใ ช้ บ ร ร จุ
ภัณฑ์ได้ (K) 

ความจ า 26. วัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  
    สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ยกเว้นข้อใด  
    ก. วัสดุธรรมชาติประเภทไม้    
    ข. วัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใย     
    ค. วัสดุธรรมชาติประเภทพลาสติก 
    ง. วัสดุธรรมชาติที่แปรรูปเป็นแผ่นและ  
       รูปทรงต่าง ๆ 

   

ความเข้าใจ 27. กระดาษ จัดอยู่ในวัสดุธรรมชาติประเภทใด 
    ก. วัสดุธรรมชาติประเภทไม้  
    ข.วัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใย  
    ค. วัสดุธรรมชาติประเภท 2 มิติ      
    ง. วัสดุธรรมชาติที่แปรรูปเป็นแผ่น      

 

ความเข้าใจ 28. ข้อใด กล่าวถึงความหมายของบรรจุภัณฑ์  
    ไม่ถูกต้อง 
    ก. วัสดุที่ใช้ห่อหุ้มสินค้า 
    ข. ท าให้สินค้ามีรสชาติอร่อยมากขึ้น      
    ค. ปกป้องคุ้มครองให้สินค้าปลอดภัย 
    ง. ส่งเสริมการจ าหน่ายและเพิ่มมูลค่าให้สินค้า 

   

วิเคราะห์ 29. บรรจุภัณฑ์ ช่วยส่งเสริมด้านการตลาดอย่างไร 
    ก. ดึงดูดให้ผู้บริโภคซ้ือผลิตภัณฑ์      
    ข. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์   
    ค. ช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์     
    ง. ช่วยขยายตลาดระบายสินค้าได้มากขึ้น 
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จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ระดับการ
เรียนรู ้

แบบทดสอบ คะแนน 
การพิจารณา 
+1 0 -1 

2 มีทักษะในการ
เ ลื อ ก ใ ช้ บ ร ร จุ
ภั ณ ฑ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม (P) 

 

ประยุกต์ใช้ 30. นักเรียนจะเลือกบรรจุภัณฑ์ใด บรรจุผลไม้ 
    เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มากที่สุด 
    ก. ถุงพลาสติก      
    ข. ตะกร้าหวาย       
    ค. ชะลอมทางมะพร้าว 
    ง. ถาดจากเยื่อกระดาษขึ้นรูป 

   

ประยุกต์ใช้ 31. นักเรียนควรเลือกบรรจุภัณฑ์ใดใส่ข้าวเหนียว 
    หมูทอด ราคา 15 บาท 
    ก. ใบบัว                 
    ข. ใบตอง 
    ค. ถุงกระดาษ                 
    ง. กล่องกระดาษ      

   

ประยุกต์ใช้ 32. บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้ผลิตจาก 
     กระดาษแข็ง นิยมน ามาท าบรรจุภัณฑ์ในข้อใด 
    ก. ข้าวสาร 
    ข. ขนมชั้น 
    ค. ขนมเค้ก     
    ง. ขนมหม้อแกง         

   

ประยุกต์ใช้ 33. เพราะเหตุใด เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จาก 
     ชานอ้อยแทนการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟม 
    ก. เพราะชานอ้อยย่อยสลายได้ง่ายกว่า 
    ข. เพราะชานอ้อยราคาถูกกว่าโฟมมาก 
    ค. เพราะชานอ้อยช่วยรักษาโรคมะเร็ง      
    ง. เพราะชานอ้อยสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 

   

วิเคราะห์ 34. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง 
   ก. เลือกให้เหมาะสมกับราคาผลิตภัณฑ์ 
   ข. เลือกตามความนิยมของคนในสังคม      
   ค. เลือกโดยค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม         
   ง. เลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
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จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ระดับการ
เรียนรู ้

แบบทดสอบ คะแนน 
การพิจารณา 
+1 0 -1 

2 มีทักษะในการ
เ ลื อ ก ใ ช้ บ ร ร จุ
ภั ณ ฑ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม (P) 

 

วิเคราะห์ 35. เหตุใด กระดาษจึงเป็นวัสดุที่นิยมน ามาใช้ 
     ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ มากที่สุด 
    ก. ตัดเป็นรูปทรงต่าง ๆและพับได้ง่าย   
    ข. มีความคงรูป น้ าหนักเบา พิมพ์สีสันได้ 
    ค. ออกแบบเป็นหีบห่อได้หลายรูปแบบ    
       ราคาถูกแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ 
    ง.  ถูกทุกข้อ 

   

3.มีเจตคติที่ดีต่อ
การเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และ ไ ม่ท า ล าย
สิ่งแวดล้อม (A) 

 

วิเคราะห์ 36. วัตถุประสงค์หลักของการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ 
    จากวัสดุธรรมชาติ คือ ข้อใด 
    ก. ลดปริมาณขยะให้น้อยลง 
    ข. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
    ค. รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ง. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

   

วิเคราะห์ 37. เพราะเหตุผลใด บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
     จึงช่วยลดปริมาณขยะ 
    ก. ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ    
    ข. มีบ่อก าจัดขยะเป็นจ านวนมาก                           
    ค. เม่ือน าไปจัดจ าหน่ายจะได้ราคาดี 
    ง. ปลอดภัยจากผู้ใช้จึงน ากลับมาใช้ใหม่   

   

วิเคราะห์ 38. เหตุใด การใช้และประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จาก 
     ธรรมชาติ จึงเป็นการแสดงถึงการมีจิตสาธารณะ         
    ก. หาง่าย ประหยัดเวลา      
    ข. เพราะช่วยลดปัญหาขยะ    
    ค. เพราะช่วยลดค่าใช้จ่าย    
    ง. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

   

ประเมินค่า 39. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อดีของบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ 
      ธรรมชาต ิ
     ก. ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
     ข. มีสีสันและลวดลายสวยงาม 
     ค. หาซ้ือได้ทั่วไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ 
     ง. ราคาสูงเพราะกรรมวิธีการผลิตซับซ้อน 
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จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ระดับการ
เรียนรู ้

แบบทดสอบ คะแนน 
การพิจารณา 
+1 0 -1 

3.มีเจตคติที่ดีต่อ
การเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และ ไ ม่ท า ล าย
สิ่งแวดล้อม (A) 

 

สร้างสรรค์  40. ข้อใด ไม่ใช่ แนวทางในการสร้างบรรจุภัณฑ์ 
     ในเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
      ก. เลือกใช้เฉพาะวัสดุที่ตนเองชื่นชอบ และ 
        มีอยู่ในท้องถิ่นเท่าน้ัน      
     ข. ใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ 
        เพราะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
     ค. ลดส่วนประกอบที่เกินความจ าเป็นในการ 
        บรรจุภัณฑ์เช่นไม่ควรบรรจุหลายชั้น 
     ง. ลดความหนาและความสูงของบรรจุภัณฑ์ 
        ออกแบบโครงสร้างใช้วัสดุน้อยที่สุด   

   

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                      ลงช่ือ ...................................................                   

(.................................................) 
                                                                                            ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
วัดความความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินโครงงานเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ 

                                 เรื่อง โครงงานดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟชั่น                          
 

ค าชี้แจง ให้ท่านพจิารณา แบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ ว่ามีความสอดคล้องกบั
การวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หรือไม่  โดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง “คะแนนการ
พิจารณา” ตามความคิดเห็นของท่าน พร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน การน าไปพจิารณา
ปรับปรงุต่อไป ดังนี ้
   กา √ ในช่อง+1 ถ้าแน่ใจว่าแบบประเมินโครงงานมีความสอดคล้องกับค าจ ากัดความ 
   กา √ ในช่อง 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าแบบประเมินมีความสอดคล้องกับค าจ ากัดความ 
   กา √ ในช่อง-1 ถ้าแน่ใจว่าแบบประเมินโครงงานไม่มีความสอดคล้องกับค าจ ากัดความ 
 

 
รายการข้อความคิดเห็น 

คะแนนการพิจารณา  
 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม 

+1 
ไม่

แน่ใจ 
0 

ไม่
เหมาะสม 

-1 
1. เกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์  
    ด้านความคิดคล่องแคล่ง  

    

2. เกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
    ด้านความคิดยืดหยุ่น 

    

3. เกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
    ด้านความคิดริเริ่ม 

    

4. เกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์  
    ด้านความคิดละเอียดลออ 

    

 
        

               ลงชื่อ........................................................... 
                     (...........................................................) 

                    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ค าจ ากัดความในการวิจัย 
 

 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากแบบประเมินโครงงานเพื่อวัด
ความคิดสร้างสรรค์ ในการประเมินช้ินงานจากการท าโครงงาน จ านวน 3 เนื้อหา ประกอบ ด้วย 
โครงงานการดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟช่ัน โครงงานอาหารส ารับ 4 ภาค และโครงงานบรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 18 โครงงาน โดยน าคะแนนจากแบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ มา
คิดหาค่าเฉลี่ย น ามาเทียบกับเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) ที่ผู้วิจัย
สร้างขึน้ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด โดยมีการวัดประเมิน 4 ด้าน มีรายละเอียด ดังนี้   
      1) ความคิดคล่องแคล่ว (fluency) หมายถึง ความสามารถในการสร้างช้ินงาน โดยวิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภทส ารับ 

และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ตามข้ันตอนที่ก าหนด 

รวดเร็ว/หลากหลาย และทันเวลาที่ก าหนด ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring 

Rubric) 

    2) ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) หมายถึง ความสามารถในการคิดออกแบบสร้างช้ินงาน 
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร
ประเภทส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ได้หลากหลายประเภท หลากหลาย
ทิศทาง โดยพิจารณาความยืดหยุ่นในเรื่อง รูปแบบของช้ินงาน วัสดุที่น ามาใช้ แนวทางการปฏิบัติ 
และประโยชน์ใช้สอย ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) 
      3) ความคิดริเริ่ม (originality) หมายถึง ความสามารถในการคิดออกแบบสร้างช้ินงาน โดย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  เกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร
ประเภทส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ที่มีความแปลกใหม่ไปจากบุคคลอื่น
และไม่ซ้ าแบบใคร ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric)      
   4) ความคิดละเอียดลออ (elaboration) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบหรือ
ตกแต่ง เพิ่มเติมใส่รายละเอียดในการสร้างช้ินงาน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
เกี่ยวกับเรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารประเภทส ารับ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ ให้มีความเรียบร้อย ประณีตสวยงาม และสามารถใช้งานได้จริง ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) 
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แบบประเมินทกัษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์
เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 

ชื่อ....................................................................เลขที่.......................... 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ยังไม่พอใช้) 

1. คิดคล่องแคล่ว (fluency)     

2. คิดยืดหยุ่น (flexibility)     
3. คิดริเร่ิม (originality)     
4. คิดละเอียดลออ (elaboration)     

รวมคะแนน     
 

...................................................................... ผูป้ระเมิน 

                ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)    = 13 – 16  คะแนน 
                        3 (ดี)    = 9 - 12  คะแนน 

          2 (พอใช้)   =   5 - 8  คะแนน 

                                         1 (ยังไม่พอใช้)         =   1 - 4  คะแนน    

                 เกณฑ์การผ่าน  ได้ระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไปถือว่า  “ผ่าน 
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 เกณฑ์การประเมินทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  

เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 

(ดีมาก) 
3 

(ดี) 
2 

(พอใช้) 
1 

(ยังไม่พอใช้) 
 1. คิดคล่องแคล่ว 
  (fluency) 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ   
เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ ได้ตอบสนอง
ความต้องการ  พิจารณา
จาก 
- ถูกต้องตรงประเด็น  
- ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
- รวดเร็ว/หลากหลาย 
- ทันเวลาที่ก าหนด 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ
เรื่อง โครงงานบรรจุ
ภัณฑ์สร้างสรรค์ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(3 ข้อ)  

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ
เรื่อง โครงงานบรรจุ
ภัณฑ์สร้างสรรค ์
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  (2 ข้อ) 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ
เรื่อง โครงงานบรรจุ
ภัณฑ์สร้างสรรค ์
ได้ตามเกณฑ์ที ่
ก าหนด  (1 ข้อ) 

 2. คิดยืดหยุ่น 
(flexibility) 

มีความคิดที่หลากหลาย
ประเภท หลากหลาย
ทิศทาง พิจารณาจาก 
- การสืบค้นข้อมูล 
- รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
- วัสดุที่น ามาใช้ 
- การน าไปใช้ประโยชน์ 

มีความคิดที่  
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ) 

มีความคิดที่   
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(2 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(1 ข้อ) 

 3. คิดริเริ่ม 
  (originality) 

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิม ไม่เคยมีเกิด
ขึ้นมาก่อน 

คิดแปลกใหม่แตกต่าง 
จากเดิมเป็นส่วนใหญ่  

คิดแปลกใหม่แตกต่าง 
จากเดิมเป็นบางส่วน 

ไม่มีความคิดแปลก
ใหม่เลย 

 4. คิดละเอียดลออ 
   (elaboration) 

- มีรายละเอียดครบถ้วน  
- ตกแต่งได้อย่างเรียบร้อย   
  ประณีตสวยงาม  
- สัดส่วนถูกต้อง  
- สามารถใช้งานได้จริง 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ  
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (3 ข้อ)
  

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ 
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(2 ข้อ) 

ปฏิบัติแบบฝึกทักษะ  
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (1 ข้อ) 

     เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  
            ระดับคุณภาพ  4 (ดีมาก)    = 13 – 16    คะแนน 

                                 3 (ดี)    = 9 - 12    คะแนน 
                  2 (พอใช้)    = 5 - 8    คะแนน 
                                          1 (ยังไม่พอใช้)   = 1 - 4     คะแนน 
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 แบบประเมินโครงงานเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ 

เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์

.....................................................................................................ห้อง.................... ...... 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 
(ดีมาก) 

3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ยังไม่พอใช้) 

1. ความคิดสร้างสรรค์     

   - ความคิดคล่องแคล่ว (fluency)     

   - ความคิดยืดหยุ่น (flexibility)     

   - ความคิดริเร่ิม (originality)     

   - ความคิดละเอียดลออ (elaboration)     

 
รวมคะแนน     

 

....................................................................... ผู้ประเมิน 

                ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)     = 13 – 16       คะแนน 
                                     3 (ดี)     = 9 - 12       คะแนน 

          2 (พอใช้)     = 5 - 8       คะแนน 

                                         1 (ยังไม่พอใช้)     = 1 - 4       คะแนน 

                  เกณฑ์การผ่าน    ได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปถือว่า  “ผ่าน”  
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               เกณฑ์การประเมินโครงงานเพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ 
เรื่อง โครงงานบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 

 
รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ยังไม่พอใช้ (1) 
 1. ความคิดคล่องแคล่ว 
     (fluency) 

ปฏิบัติโครงงาน  เรื่อง 
บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 
ได้ตอบสนองความ
ต้องการ พิจารณาจาก 
- ถูกต้องตรงประเด็น  
- ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
- รวดเร็ว/หลากหลาย 
- ทันเวลาที่ก าหนด 

ปฏิบัติโครงงาน  
เรื่อง บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ)  

ปฏิบัติโครงงาน  
เรื่อง บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด   
(2 ข้อ) 

ปฏิบัติโครงงาน   
เรื่อง บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
  (1 ข้อ) 

2. ความคิดยืดหยุ่น 
   (flexibility) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท  
หลากหลายทิศทาง 
พิจารณาจาก 
- การสืบค้นข้อมูล 
- รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
- วัสดุที่น ามาใช้ 
- การน าไปใช้ประโยชน์ 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(2 ข้อ) 

มีความคิดที่ 
หลากหลายประเภท 
หลากหลายทิศทาง 
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (1 ข้อ) 

3. ความคิดริเร่ิม 
   (originality) 

คิดแปลกใหม่แตกต่าง
จากเดิม ไม่เคยมีเกิด
ขึ้นมาก่อน 

 คิดแปลกใหม่แตกต่าง    
 จากเดิมเป็นส่วนใหญ่  

คิดแปลกใหม่แตกต่าง 
จากเดิมเป็นบางส่วน 

ไม่มีความคิด
แปลกใหม่เลย 

4. ความคดิละเอียดลออ 
       (elaboration) 

- มีรายละเอียดครบถ้วน  
- ตกแต่งได้อย่างเรียบ   
  ร้อยประณีต สวยงาม  
- สัดส่วนถูกต้อง  
- สามารถใช้งานได้จริง 

ปฏิบัติโครงงานได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3 ข้อ)  

ปฏิบัติโครงงานได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(2 ข้อ) 

ปฏิบัติโครงงาน  
ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  (1 ข้อ) 

 
 
 
 
 

    เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
  13 - 16 ดีมาก 
  9 - 12 ดี 
  5 - 8 พอใช้ 
  1 - 4 ยังไม่พอใช้ 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางสรปุค่าความสอดคลอ้งของเครื่องมอืวิจัย 

จากการประเมินของผู้ทรงคณุวุฒ ิ
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาค่าความเหมาะสมและค่าดัชนีความ 
              ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ข้อ
ที่ 

รายการประเมิน 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ x  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1 2 3 4 5 

1  องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้   
 มีความชัดเจนและครบถ้วน 

4 5 5 5 5 4.8 .45 มาก 

2  เน้ือหา/สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ  
 จุดประสงค์และตัวชี้วัด 

4 5 5 5 5 4.8 .45 มาก 

3  กิจกรรมมีความหลากหลาย สอดคล้องกับ  
 เน้ือหาและวัตถุประสงค์ 

4 5 4 5 5 4.6 .55 มาก 

4  กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการคิด 
 การลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ด้วย 
 ตนเอง 

3 5 4 5 5 4.4 .89 มาก 

5  การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน เพื่อพัฒนาผล สัมฤทธ์ิทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีและความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี  

        

   5.1 ขั้นการเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหา  4 5 4 5 5 4.6 .55 มาก 
  5.2 ขั้นวางแผน        4 5 4 5 5 4.6 .55 มาก 
  5.3 ขั้นปฏิบัติการ        4 5 4 5 5 4.6 .55 มาก 
  5.4 ขั้นสรุปและการเขียนรายงาน          4 5 4 5 5 4.6 .55 มาก 
  5.5 ขั้นน าเสนอผลงาน 4 5 4 5 5 4.6 .55 มาก 
6  สื่อและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับ

กิจกรรม 
4 5 4 5 4 4.4 .55 มาก 

7  วิธีการวัดผลและเครื่องมือสอดคล้อง  
 กับ เน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3 5 4 5 5 4.4 .89 มาก 

8  เกณฑ์การประเมินชัดเจน เข้าใจง่าย   
 ครอบคลุมทั้ง ความรู้ ทักษะและเจตคติ 

3 5 5 5 5 4.6 .89 มาก 

รวมคะแนน 45 60 51 60 59 55 7.42  

   ค่าเฉลี่ย   x  3.75 5.00 4.25 5.00 4.9 4.58 .620 มาก 
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   ตารางท่ี 3 วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวัดค่าความเหมาะสม และค่าดัชนีความ  
                 สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
                 ทางการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่อง 
                 แต่งกาย อาหารประเภทส ารับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ       
                                   

 

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ข้อ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่  x  

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

    หน่วยการเรียนรู้ที่1  เรื่อง เส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย 

1. สามารถบอกประโยชน์และอธิบายขั้นตอนการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้อย่างถูกต้อง (K)      

ข้อที่ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. สามารถปฏิบัติการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนด (P) 
ข้อที่ 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. เห็นคณุค่าของการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายและสามารถน าไปปรับใช้กับชีวิตประจ าวันได้ (A) 

ข้อที่ 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 12 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

ข้อที่ 13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง อาหารประเภทส ารับ 

1.สามารอธิบายความหมาย ความส าคัญ และที่มาของอาหารประเภทส ารับได้อย่างถูกต้อง(K) 

ข้อที่ 15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้/
ข้อ 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่  x  

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ข้อที่ 18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. สามารถอธิบายขั้นตอน หลักการเตรียมและท าการจัดตกแต่งอาหารส ารับได้อย่างถูกต้องสวยงาม (P)) 
ข้อที่ 21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. มีเจตคติทีด่แีละเหน็คุณค่าของอาหารส ารับในการด าเนินชีวิตประจ าวัน (A) 

ข้อที่ 25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 

1. อธิบายความ หมาย ความเป็นมา ความส าคัญประเภทและหลักการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้ (K 

ข้อที่ 26 -1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2  มีทักษะในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม (P) 
ข้อที่ 30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อที่ 34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3.มีเจตคติที่ดีต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  (A) 

ข้อที่ 35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
ข้อที่ 40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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หมายเหตุ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัด  
             ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 เทียบกับเกณฑ์การตัดสินค่า IOC  
              ถ้ามีค่า 0.50 ข้ึนไป แสดงว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีข้อค าถามที่วัดได้ 
              ตรงจุดประสงค์หรือตรงตามเนื้อหา ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สามารถน าไปใช้เพื่อ 
              จัดการเรียนการสอนได้ 

 

ตารางท่ี 4  แสดงการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 
หมายเหตุ ข้อสอบทีจ่ะน าไปใช้ได ้คือ ข้อสอบทีม่ีค่าความยาก (P)  ตั้งแต่ .20 ถึง .80  

Descriptive Statistics 
ข้อที่ จ านวน นร. (N) ค่า (P) S.D. แปลผล ข้อที่ จ านวน นร. (N) ค่า (P) S.D. แปลผล 

1 30 .67 .48 ใช้ได้ 21 30 .50 .55 ใช้ได้ 

2 30 .60 .50 ใช้ได้ 22 30 .60 .50 ใช้ได้ 
3 30 .63 .49 ใช้ได้ 23 30 .77 .43 ใช้ได้ 
4 30 .60 .50 ใช้ได้ 24 30 .73 .45 ใช้ได้ 
5 30 .50 .51 ใช้ได้ 25 30 .67 .48 ใช้ได้ 
6 30 .30 .47 ใช้ได้ 26 30 .67 .48 ใช้ได้ 
7 30 .47 .51 ใช้ได้ 27 30 .57 .50 ใช้ได้ 
8 30 .60 .50 ปรับปรุง 28 30 .60 .50 ใช้ได้ 
9 30 .27 .45 ใช้ได้ 29 30 .37 .49 ใช้ได้ 
10 30 .87 .35 ปรับปรุง 30 30 .33 .48 ใช้ได้ 
11 30 .57 .50 ใช้ได้ 31 30 .77 .43 ใช้ได้ 
12 30 .53 .57 ใช้ได้ 32 30 .80 .40 ปรับปรุง 
13 30 .73 .45 ใช้ได้ 33 30 .53 .50 ใช้ได้ 
14 30 .37 .50 ใช้ได้ 34 30 .57 .50 ใช้ได้ 
15 30 .57 .50 ใช้ได้ 35 30 .77 .43 ใช้ได้ 
16 30 .37 .49 ใช้ได้ 36 30 .43 .50 ใช้ได้ 
17 30 .93 .25 ใช้ได้ 37 30 .73 .45 ใช้ได้ 
18 30 .50 .54 ใช้ได้ 38 30 .67 .48 ใช้ได้ 
19 30 .50 .50 ใช้ได้ 39 30 .60 .50 ใช้ได้ 
20 30 .90 .31 ใช้ได้ 40 30 .57 .50 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
              รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ข้อท่ี H L r แปลผล ข้อท่ี H L r แปลผล 
1 14.00 6.00 .53 ใช้ได้ 21 10.00 5.00 .33 ใช้ได้ 
2 13.00 5.00 .53 ใช้ได้ 22 13.00 5.00 .53 ใช้ได้ 
3 13.00 6.00 .47 ใช้ได้ 23 14.00 9.00 .33 ใช้ได้ 
4 12.00 6.00 .40 ใช้ได้ 24 13.00 9.00 .27 ใช้ได้ 
5 12.00 3.00 .60 ใช้ได้ 25 12.00 8.00 .27 ใช้ได้ 
6 6.00 3.00 .20 ใช้ได้ 26 10.00 10.00 .00 ปรับปรงุ 
7 8.00 6.00 .13 ปรับปรงุ 27 11.00 6.00 .33 ใช้ได้ 
8 12.00 6.00 .40 ใช้ได้ 28 12.00 6.00 .40 ใช้ได้ 
9 6.00 2.00 .27 ใช้ได้ 29 7.00 4.00 .20 ใช้ได้ 
10 14.00 12.00 .13 ปรับปรงุ 30 7.00 3.00 .27 ใช้ได้ 
11 12.00 5.00 .47 ปรับปรงุ 31 12.00 11.00 .07 ปรับปรงุ 
12 9.00 7.00 .13 ปรับปรงุ 32 14.00 10.00 .27 ใช้ได้ 
13 14.00 8.00 .40 ใช้ได้ 33 13.00 3.00 .67 ใช้ได้ 
14 7.00 4.00 .20 ใช้ได้ 34 12.00 5.00 .47 ใช้ได้ 
15 11.00 6.00 .33 ใช้ได้ 35 12.00 11.00 .07 ปรับปรงุ 
16 7.00 4.00 .20 ใช้ได้ 36 8.00 5.00 .20 ใช้ได้ 
17 15.00 13.00 .13 ปรับปรงุ 37 13.00 9.00 .27 ใช้ได้ 
18 10.00 5.00 .33 ใช้ได้ 38 10.00 10.00 .00 ปรับปรงุ 
19 11.00 4.00 .47 ใช้ได้ 39 11.00 7.00 .27 ใช้ได้ 
20 14.00 13.00 .07 ปรับปรงุ 40 11.00 6.00 .33 ใช้ได้ 

 
หมายเหตุ คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ .20 ข้ึนไป จนครบจ านวนข้อตามที่ต้องการใช้ 
              ในการเก็บข้อมูล 
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าความยาก (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                   รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ข้อที่ P r แปลผล ข้อที่ P r แปลผล 
1* .67 .53 คัดเลือก 21* .50 .33 คัดเลือก 
2* .60 .53 คัดเลือก 22* .60 .53 คัดเลือก 
3* .63 .47 คัดเลือก 23* .77 .33 คัดเลือก 
4* .60 .40 คัดเลือก 24 .73 .27 ตัดออก 
5* .50 .60 คัดเลือก 25* .67 .27 คัดเลือก 
6* .30 .20 คัดเลือก 26 .67 .00 ตัดออก 
7 .47 .13 ตัดออก 27 .57 .33 คัดเลือก 
8 .60 .40 คัดเลือก 28* .60 .40 คัดเลือก 
9* .27 .27 คัดเลือก 29* .37 .20 คัดเลือก 
10 .87 .13 ตัดออก 30* .33 .27 คัดเลือก 
11* .57 .47 คัดเลือก 31 .77 .07 ตัดออก 
12 .53 .13 ตัดออก 32* .80 .27 คัดเลือก 
13* .73 .40 คัดเลือก 33* .53 .67 คัดเลือก 
14* .37 .20 คัดเลือก 34* .57 .47 คัดเลือก 
15* .57 .33 คัดเลือก 35 .77 .07 ตัดออก 
16* .37 .20 คัดเลือก 36* .43 .20 คัดเลือก 
17 .93 .13 ตัดออก 37* .73 .27 คัดเลือก 
18* .50 .33 คัดเลือก 38 .67 .00 ตดัออก 
19* .50 .47 คัดเลือก 39* .60 .27 คัดเลือก 
20 .90 .07 ตัดออก 40* .57 .33 คัดเลือก 

 
หมายเหตุ 1. ข้อสอบที่มีค่า  p  ต่ ากว่า  0.20   จัดเป็นข้อสอบที่ยาก 

     2. ข้อสอบทีม่ีค่า  p   สูงกว่า  0.80  จัดเป็นข้อสอบที่ง่าย 
     3. ข้อสอบทีม่ีค่า  r    ต่ ากว่า  0.20  จัดเป็นข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกต่ ากว่าเกณฑ์ 
     4. ข้อสอบทีม่ีค่า  r    สูงกว่า  0.80  จัดเป็นข้อสอบที่ไม่มีค่าอ านาจจ าแนก 

   5. เนื่องจากข้อสอบมีจ านวนเกินกว่าที่ต้องการ ผู้วิจัยจึงท าการตัดออกแบบเฉพาะเจาะจง          
      คัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีค่า (P) และค่า (r) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยการ

คัดเลือกข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40 จ านวนรวม 30 ข้อ เพื่อใช้ในการทดลอง
ครั้งนี้ 
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ตารางท่ี 7  แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง ของ 
               แบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้าน (IOC) โดยวิธีการจัดการ 
               เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ   
               นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  

 
รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่

 x

 
ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
   ด้านความคิดคล่องแคล่ว 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
   ด้านความคิดยืดหยุ่น 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

3. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
   ด้านความคิดละเอียดลออ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

4. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
   ด้านความคิดริเริ่ม     

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

 

หมายเหตุ 1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามเกณฑ์การตัดสินต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป  
                (มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  0.50-1.00)  

  2. แบบประเมินโครงงานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละด้าน  
                 เท่ากับ 0.80 ถือว่าผ่านเกณฑ์ สามารถน าไปใช้เพื่อประเมินโครงงานและท าการทดลอง 
                 ได้ 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลคะแนนสอบหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ 

             เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

คนที ่ รายชื่อ-นามสกุล posttest คนที ่ รายชื่อ-นามสกุล posttests 

1 ด.ญ. ชนิตา  แดงบ ารุง 23.00 16 ด.ญ. ทิพวรรณ  จันทอง 22.00 

2 ด.ญ. ธันลาตา สิงห์สุวรรณ 25.00 17 ด.ญ. ศริรัตน์  มธิปิไข 24.00 

3 ด.ญ. สุพิชชา  เฉลยอาจ 25.00 18 ด.ญ. ยวิษฐา  สิงห์โตทอง 27.00 

4 ด.ญ. ชฎากรณ์  รุ่งเรืองศรี 27.00 19 ด.ญ. รัตนาวลี  ศลทอง 26.00 

5 ด.ญ. นันทนา  เขียวพุ่มพวง 25.00 20 ด.ญ. เกศยา  พึ่งเที่ยง 27.00 

6 ด.ญ. จุฬารัตน์  ขุนกอง 24.00 21 ด.ช.วลักษกร  คติภักดีธรรม 25.00 

7 ด.ญ. สัตตกมล  พัฒนวัรกุล 23.00 22 ด.ญ. ศศิวรรณ  สีแสด 22.00 

8 ด.ญ. นภัสวรรณ  ทองอ้ี 26.00 23 ด.ญ. สุกัญญา  หลักจันทร์ 26.00 

9 ด.ญ. เปมิกา  บุญเสริม 26.00 24 ด.ญ. อนัญญา  แสงหิรัญ 23.00 

10 ด.ญ. พรทิพย์  ปล้องอ้วน 24.00 25 ด.ช. ฉัตรกฤษณ์  เกษรสุข 24.00 

11 ด.ญ. วรกมล  โอฬารธนากร 28.00 26 ด.ญ. ปรีดาพร  เขียวนวล 25.00 

12 ด.ญ. ชาลินี  ส้มแก้ว 27.00 27 ด.ญ. คณาพร  ส่งสิริพันธ์ 19.00 

13 ด.ช. กิตติภัสน์  เขียนโครกกรวด 24.00 28 ด.ช. ธีรวัฒน์  พิพัฒน์จรัส 23.00 

14 ด.ช. อาทิตย์  ลายสวัสดี 26.00 29 ด.ช. ณัฐฐา  ศรีราม 16.00 

15 ด.ช. สรวิทย์  ลาภร้าย 23.00 30 ด.ช. คณิศร  เคียงคู่ 18.00 
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ตารางท่ี 9 แสดงข้อมูลคะแนนสอบหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้โปรแกรมโปรแกรม 

              ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ทดสอบสถิติค่าที  

              t-test for One Sample   

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

posttest 30 24.1000 2.72093 .49677 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 21 

t df Sig.       
(2-tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

posttest 6.240 29 .000 3.10000 2.0840 4.1160 

 

          จากตารางที่ 9 พบว่า นักเรียนที่ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มี

คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 กล่าวคือ 

นักเรียนที่ได้รับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    

ร้อยละ 80 (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 24.10) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ70 (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ21) 
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ตารางท่ี 10  แสดงค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ จาก 30 ข้อ โดยใช้โปรแกรมโปรแกรม 

                ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.850 30 
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ประวัตผิู้วิจัย 
 
ช่ือ –นามสกุล นางนงลกัษณ์  เขียวมณี 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 
สถานที่เกิด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่อยู่ปจัจบุัน บ้านพักวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว  

อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2535 
 
คณะศึกษาศาสตร์ (กศบ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2537 

 
อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปจัจบุัน 
สถานที่ท างานปัจจุบัน 

ครู วิทยฐานะช านาญการพเิศษ  
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
กระทรวงวัฒนธรรม 
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คะแนนสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

คนท่ี Pretest posttest  คนท่ี Pretest posttests 

1 16.00 23.00  16 16.00 22.00 
2 18.00 25.00  17 16.00 24.00 
3 18.00 25.00  18 23.00 27.00 
4 22.00 27.00  19 21.00 26.00 
5 19.00 25.00  20 22.00 27.00 
6 18.00 24.00  21 20.00 25.00 
7 16.00 23.00  22 17.00 22.00 
8 18.00 26.00  23 20.00 26.00 
9 20.00 26.00  24 19.00 23.00 
10 19.00 24.00  25 19.00 24.00 
11 23.00 28.00  26 20.00 25.00 
12 17.00 27.00  27 14.00 19.00 
13 18.00 24.00  28 19.00 23.00 
14 21.00 26.00  29 7.00 16.00 
15 18.00 23.00  30 10.00 18.00 

T-Test 

Paired Samples Statistics 

 

 

 

 

 

 

คะแนนผลสอบปลายภาคของนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2560 

คนที่ คะแนนสอบ   คนที่ คะแนนสอบ   

1 19   16 22   

2 21   17 18   

3 21   18 15   

4 18   19 15   

5 15   20 18   

6 19   21 21   
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7 19   22 18   

8 21   23 21   

9 19   24 19   

10 12   25 19   

11 18   26 18   

12 21   27 18   

13 19   28 22   

14 22   29 21   

15 18   30 22   

เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน คือ    คะแนน 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

คะแนนสอบ 30 18.9667 2.41380 .44070 

One-Sample Test 

 Test Value = 70 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

คะแนนสอบ -115.801 29 .000 -51.03333 -51.9347 -50.1320 

จากตารางพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (18.97)หรือ 63%

ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ70 (21)...อ้างอิงในบทน า 
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ภาคผนวก ช 
ตัวอย่างแบบฝกึทกัษะความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ 

และแบบบนัทกึรายงานการปฏิบตัิโครงงาน 
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ภาคผนวก ซ 

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเปน็ฐาน 
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ภาพกิจกรรม 
โครงงาน ดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟชั่น 
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ภาพกิจกรรม 
โครงงาน ดัดแปลงเสื้อผ้าท้าแฟชั่น 
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ภาพกิจกรรม 
โครงงาน อาหารส ารับ 4 ภาค 
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ภาพกิจกรรม 
โครงงาน อาหารส ารับ 4 ภาค 
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ภาพกิจกรรม 
โครงงาน อาหารส ารับ 4 ภาค 
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ภาพกิจกรรม 
โครงงาน บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 
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ภาพกิจกรรม 
โครงงาน บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 
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ภาพกิจกรรม 
โครงงาน บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 
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ภาพกิจกรรม 
โครงงาน บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 
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ประวัตผิู้วิจัย 
 
ช่ือ –นามสกุล นางนงลกัษณ์  เขียวมณี 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 
สถานที่เกิด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่อยู่ปจัจบุัน บ้านพักวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว  

อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2535 
 
คณะศึกษาศาสตร์ (กศบ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2537 

 
อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปจัจบุัน 
สถานที่ท างานปัจจุบัน 

ครู วิทยฐานะช านาญการพเิศษ  
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
กระทรวงวัฒนธรรม 
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