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บทคัดย่อภาษาไทย  

60255318 : การสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การสร้างค าในภาษาไทย, การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

นาย อนิรุต ทองชิว: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : 
อาจารย์ ดร. บ ารุง ช านาญเรือ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค า

ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน   
2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/4 โรงเรียนวัดคลองครุ 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน 
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการ 
จับสลากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง 
การสร้างค าในภาษาไทย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย 
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(Dependent samples t-test ) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)        

ผลการวิจัย พบว่า                                                                                      

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05         

2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

60255318 : Major (TEACHING THAI LANGUAGE) 
Keyword : LEARNING ACHIEVEMENT, WORD COMPOUNDING IN THAI LANGUAGE, PROJECT - 
BASED LEARNING MANAGEMENT 

MR. ANIROOT THONGCHIW : A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON WORD 
COMPOUNDING IN THAI LANGUAGE  OF MATTHAYOMSUEKSA 1 STUDENTS 
USING PROJECT - BASED LEARNING MANAGEMENT THESIS ADVISOR :  BAMROONG 
CHAMNANRUA, Ph.D. 

The purposes of this research were 1) to compare the learning achievement on 
word compounding in Thai language of Matthayomsueksa 1 students before and after 
using project – based learning management 2) to study Matthayomsueksa 1 students’ 
opinions towards using project – based learning management. The sample consisted of  
30 Matthayomsueksa 1/4 students from Watklongkru School during the second semester of 
academic year 2019, selected by simple random sampling. 

The research instruments used for this experiment were 1) lesson plans of word 
compounding in Thai language using project – based learning management 2) a learning 
achievement test, and 3) questionnaire on opinions towards using project – based learning 
management. The data were analyzed by mean, standard deviation, dependent samples 
t-test and content analysis.    

The results of the study were:   

1. The learning achievement on word compounding in Thai language of 
Matthayomsueksa 1 students after using project – based learning management was 
significantly higher than before using project – based learning management at 
the 0.05 level.                                                                                              

2. Matthayomsueksa 1 students’ overall opinions towards using project – based 
learning management on word compounding in Thai language were at the highest level. 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ภาษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกต่างๆ ประเทศไทย            
มีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติที่คนไทยใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การที่จะสื่อสารได้ผลดีนั้น             
ผู้ใช้ภาษาควรค านึงถึงการใช้ภาษาให้ถูกกาลเทศะและถูกระดับตามฐานะทางสังคม นอกจากนี้          
ผู้ใช้ภาษาควรมีความรู้เรื่องการใช้ค า ความหมายของค าตลอดจนการผูกประโยคให้ชัดเจน ถูกต้อง
และสละสลวย เพ่ือสามารถสื่อความคิดของตนให้ผู้ อ่ืนทราบ การสื่อสารจึงจะบรรลุผล (จุไรรัตน์ 
ลักษณะศิริและอารียา หุตินทะ, 2555: 23) สอดคล้องกับ รสริน ดิษฐบรรจง (2555 : 9) ที่กล่าวว่า  
ทุกชาติไม่ว่าจะเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาอ านาจหรือชาติเล็กๆ ต่างมีภาษาเป็นสื่อกลางส าคัญระหว่าง
คนในชาติ มนุษย์จะติดต่อกับบุคคลอ่ืนในสังคมโดยผ่านการใช้ภาษา ท าให้การติดต่อสื่อสารท าความเข้าใจ
ตกลงกันได้อย่างราบรื่น นอกจากนั้นแล้วภาษายังท าให้คนในชาติพัฒนาความรู้ ความคิด และสามารถ
สร้างชาติให้พัฒนาก้าวไกลโดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางได้อีกด้วย                    
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านการหลั่งไหลเข้ามา
ของวัฒนธรรมตะวันตก ความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นสื่อส าคัญที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับและ
ปรับเปลี่ยนภาษาไทยมากขึ้น ดังนั้นภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้า
โดยมีการสร้างค าใหม่ๆ ขึ้นใช้ในภาษาซึ่ง ผะอบ โปษะกฤษณะ (2541: 29-31) กล่าวว่า ภาษาทุกภาษา
ย่อมมีการขยายตัวตามความเจริญของมนุษย์ เมื่อสังคมกว้างขึ้น ภาษาก็ต้องขยายตัวไปตาม              
ความปรารถนาของมนุษย์  นักภาษาได้ประมวลวิธีการขยายตัวของภาษาออกไปเป็น 8 ทาง                
ได้แก่ การแปรเสียง การเปลี่ยนเสียง การประสมค า การเปลี่ยนต าแหน่งค า การแปรความ                   
การเปลี่ยนความ การน าค าภาษาอ่ืนมาใช้ และการคิดตั้งค าขึ้นใหม่ ซึ่งภาษาไทยก็ได้ขยายตัวไป            
ตามลักษณะนั้น  
 การขยายตัวของภาษาเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่ท าให้ภาษาด ารงอยู่ต่อไปได้               
ในสังคมไร้พรมแดนที่ต้องการใช้ค าเพ่ือการสื่อสารมากขึ้น เห็นได้จากภาษาไทยมีค าทับศัพท์
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น หรือเกิดค าใหม่ๆ ขึ้นใช้จากวิธีการสร้างค าซึ่ง วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ 
(2555: 32) กล่าวว่า การสร้างค ามีอยู่ในภาษาทุกภาษา โดยแต่ละภาษา โครงสร้าง และการเรียงล าดับ
หน่วยค าของค าที่สร้างขึ้นใหม่นั้นอาจแตกต่างกันไปทั้งในระหว่างภาษาต่างๆ และในภาษาเดียวกัน 
ในภาษาไทยหน่วยค าที่น ามารวมกันมีทั้งที่เป็นค าชนิดเดียวกันและต่างชนิดกัน ความหมายและ
ลักษณะการใช้ก็ต่างกันไปหลายแบบดังที่ บรรจบ พันธุเมธา (2541 : 91) ได้กล่าวว่า การสร้างค า             
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ท าให้เรามีค าใช้ในภาษาเพ่ิมขึ้นมากมาย พร้อมกันนั้นภาษาที่เคยมีแต่ค าพยางค์เดียวก็ได้กลายเป็น
มากพยางค์ขึ้น และการสร้างค าใหม่ยังคงมีอยู่เรื่อยไปโดยอาศัยวิธีการสร้างแบบต่างๆ ซึ่งนอกจาก            
จะสร้างจากค าไทยแล้ว ก็ยังสร้างจากค าภาษาอ่ืน โดยเฉพาะค าบาลีสันสกฤต มีค าเป็นอันมาก              
ที่เราสร้างขึ้นเองโดยอาศัย ค าบาลีสันสกฤตเหล่านี้มาประสมกันเข้า จึงนับว่าได้ประโยชน์มิใช่น้อย            
ที่ได้ทั้งค าและวิธีการ อันสร้างภาษาให้งอกงามร่ ารวยค าที่จะใช้ในภาษา  
 ภาษาไทยมีวิธีการสร้างค าในภาษาทั้งหมด 2 แบบ คือ การสร้างค าแบบไทยเดิมและ            
การสร้างค าโดยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอ่ืน แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างค าแบบไทยเดิม                
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ค าประสม ค าซ้อน และค าซ้ า สามารถสรุปได้ดังนี้ ค าประสม 
หมายถึง การน าค ามูลที่มีความหมายต่างกันตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไป มาประสมกันเป็นค าใหม่โดยใช้ค า            
ที่มีลักษณะเด่นเป็นค าหลักหรือค าตั้ง ค าที่เกิดขึ้นใหม่มีความหมายใหม่ตามเค้าของค าเดิม ซึ่งมี
เกณฑ์การแยกแยะค าประสมออกจากค าประเภทอ่ืนคือ ต้องเป็นค าที่มีความหมายใหม่แต่ยังมี           
เค้าความหมายเดิม ไม่สามารถแทรกค าใดๆ ลงระหว่างค าที่รวมกันนั้นได้ ไม่สามารถย้ายที่หรือ               
สลับที่ค าได้ เวลาอ่านออกเสียงจะอ่านต่อเนื่องกันโดยไม่หยุดหรือเว้นจังหวะ และค าประสมจะไม่มี
ความสัมพันธ์ทางวากยสัมพันธ์ ค าซ้อน หมายถึง การน าค ามูลตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปมาเรียงต่อกัน                 
โดยแต่ละค านั้นมีความสัมพันธ์กันในด้านความหมาย อาจเป็นความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน           
ท านองเดียวกัน หรือ ตรงข้ามกัน ค าซ้อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค าซ้อนเพ่ือความหมาย          
คือ การน าค าที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน หรือตรงข้ามกัน มาซ้อนกัน มีจุดประสงค์เพ่ือให้ได้
ความหมายที่ชัดเจน และค าซ้อนเพ่ือเสียง คือ การน าค าพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ที่มีเสียงใกล้เคียงกัน
มาซ้อนกัน เมื่อซ้อนแล้วจะเกิดความหมายใหม่  ที่อาจมีความหมายเพียงพยางค์ใดพยางค์หนึ่งหรือ            
ทุกพยางค์ หรือไม่มีความหมายทั้งสองพยางค์ และค าซ้ า หมายถึง การน าค าที่ประกอบด้วยค ามูล 2 ค า 
ซึ่งเหมือนกันทุกประการ โดยจะพูดหรือเขียนค าใดค าหนึ่งอีกครั้งท าให้เกิดค าซ้ า การเขียนจะใช้
เครื่องหมายไม้ยมกแทนค าที่ซ้ า แบ่งออกเป็น ค าซ้ าสมบูรณ์ คือ ค าซ้ าที่ออกเสียงเหมือนเดิมทุกเสียง
ในรูปภาษาเขียน และค าซ้ าบางส่วน คือ ค าซ้ าที่ออกเสียงซ้ าเฉพาะบางส่วนของค าและมีอีกส่วนหนึ่ง
แตกต่างออกไป มักใช้ในการพูด (วรรณนิสา ปานพรม 2561: 54-58) ซึ่งการสร้างค าในภาษาไทย            
ทั้ง 3 วิธีมีรายละเอียดที่แตกต่างและใกล้เคียงกันท าให้บางครั้งเกิดความสับสน ดังนั้นจึงควรท า             
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพ่ือให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้ก าหนดไว้ใน สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ             
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ม.1/2               
สร้างค าในภาษาไทย โดยก าหนดวิสัยทัศน์การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยไว้ในสาระการเรียนรู้
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แกนกลางของกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ในหัวข้อเรียนรู้อะไรในภาษาไทย ส่วนที่เกี่ยวกับ           
หลักภาษาไว้ว่า ศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
โอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 51)                    
 หลักการใช้ภาษาไทยเป็นเรื่องส าคัญที่จะท าให้นักเรียนเข้าใจภูมิปัญญาของภาษา
กฎเกณฑ์ และวิธีการใช้ต่างๆ เพ่ือน าไปใช้สื่อสารได้ถูกต้อง สอดคล้องกับวรรณี โสมประยูร (2553: 14)            
ที่กล่าวว่า โครงสร้างของภาษาไทยหรือไวยากรณ์ของภาษาเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะเป็นระเบียบแบบแผน
ในการใช้ภาษาของคนในสังคม การไม่รู้ระเบียบแบบแผนของภาษาจะท าให้การใช้ภาษาผิดแผกไป
ย่อมท าให้เกิดปัญหาในการใช้ภาษาได้ ซึ่งปัญหาการใช้ภาษาไทยมีสาเหตุมาจากเนื้อหาหลักภาษาเป็น
เรื่องที่ยากและซับซ้อน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย สอดคล้องกับ          
วุฒิพงษ์  ค าเนตร (2558: ออนไลน์) ที่กล่าวถึงปัญหาการสอนหลักภาษาไทยว่า เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก
ส าหรับครูผู้สอนและผู้เรียนมาก อาจเป็นเพราะเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก ซับซ้อน มีกฎเกณฑ์ที่เข้าใจยาก 
ซึ่งบ่อยครั้งจะเห็นว่าผู้เรียนไม่ค่อยสนใจเรียนรู้เท่าที่ควร ทั้งนี้วิธีจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้
ผู้เรียนสนใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น ดังที่ สุดาพร ไชยะ (2552: 124) กล่าวว่า ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศ         
จัดกิจกรรมการสอนต่าง ๆ ที่น่าสนใจและสนุกสนาน เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีใจรักและความศรัทธา          
ในวิชาหลักภาษาไทย เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื้อหาที่ยากอาจเกิดจากวิธีการสอน
ของครูที่ไม่เหมาะสมหรือใช้วิธีการสอนแบบเดียวกันในทุกเนื้อหาท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย
สอดคล้องกับอัจฉรา ชีวพันธ์ (2552: 90) ที่ได้กล่าวว่า ในการสอนหลักภาษาไทยถ้าครูมุ่งสอน            
แต่เนื้อหาภาษาไทยเพียงอย่างเดียวก็จะสร้างความเบื่อหน่ายให้แก่ผู้เรียน เพราะผู้เรียนไม่เห็นคุณค่า
ว่าจะเรียนไปเพ่ืออะไรและคิดว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนหลักภาษา ปัญหาดังกล่าวมีผลให้           
ผลการเรียนเรื่อง หลักภาษาไทยยังไม่เป็นที่พอใจและเมื่อพิจารณาผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย             
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวัดคลองครุในด้านหลักภาษาพบว่า ยังมีนักเรียน           
ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพถึงร้อยละ 30 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคลองครุ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ช่วงคะแนน 

วิชาภาษาไทย 

หลักการใช้ภาษา 
50 คะแนน 

ทักษะการสื่อสาร 
25 คะแนน 

วรรณคดีและวรรณกรรม 
25 คะแนน 

จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

80-100 10 8.33 21 17.50 23 19.17 

75-79 9 7.50 14 11.67 12 10 
70-74 7 5.83 20 16.67 15 12.50 

65-69 17 14.17 12 10 17 14.17 
60-64 11 9.17 12 10 8 6.67 

55-59 12 10 9 7.50 12 10 

50-54 18 15 17 14.17 16 13.33 
0-49 36 30 15 12.50 17 14.17 

รวม 120 100 120 100 120 100 

 
ที่มา: รายงานผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน 

วัดคลองครุ : 45 
 
 จากข้อมูลตามตารางข้างต้นจะเห็นว่า นักเรียนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านหลักการใช้ภาษา        
ไม่ผ่านเกณฑ์ 0-49 คะแนน ร้อยละ 30 คิดเป็นจ านวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน จาก 120 คน และยังมี
นักเรียนอีกจ านวนมากที่ได้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับต่ า แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้         
ความเข้าใจในเรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย อันเป็นเรื่องส าคัญที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย             
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีส าคัญในการจัดการเรียนรู้ของครู        
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคลองครุ    
(นฤมล ประหยัดทรัพย์, 15 มีนาคม 2561) และโรงเรียนกุศลวิทยา (คเณศ สินไชย, 15 มีนาคม 
2561) สรุปได้ว่าปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาหลักภาษาไทยคือ การจัดกิจกรรม                 
การเรียนการสอนของครูซึ่งเป็นแบบบรรยาย แล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด โดยให้เหตุผลว่า             

http://www.tusw.ac.th/
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การบรรยายเป็นการถ่ายทอดความรู้ไปสู่นักเรียนที่ดีที่สุดเพราะท าให้นักเรียนได้รับเนื้อหาอย่างเต็มที่ 
อีกทั้งประหยัดเวลาในการเตรียมการต่าง ๆ วิธีการสอนดังกล่าวท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย        
ในการเรียนและไม่ตั้งใจเรียน จนท าให้ผลการทดสอบในเรื่อง หลักภาษาไทย มีนักเรียนได้คะแนน            
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด   
 ส าหรับเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจะได้เรียนเรื่ อง             
การสร้างค าในภาษาไทย ที่ปรากฏในแบบเรียนภาษาไทยวิวิธภาษา ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งสิ้น 3 วิธี ได้แก่ ค าประสม ค าซ้ า และค าซ้อน                  
โดยอธิบายความหมายของการสร้างค าแต่ละประเภท บอกส่วนประกอบของค า ความหมาย และ
แยกแยะค าออกจากกันได้ ซึ่งความรู้ความจ า ความเข้าใจของนักเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า นักเรียน
ไม่สามารถแยกแยะค า บอกส่วนประกอบของค า และไม่สามารถอธิบายความหมายของการสร้างค า
ประเภทต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค าประสมและค าซ้อน ที่มีความหมายและลักษณะสัง เกต           
ที่ใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับค ากล่าวของ ผะอบ โปษกฤษณะ (2541 : 31) ที่ว่า การสร้างค าของ
ภาษาไทย โดยเฉพาะการประสมค า ถ้าผู้ใช้ภาษาไม่เข้าใจใช้ให้ถูกต้อง เว้นวรรคในการเขียน                 
เว้นจังหวะในการพูดผิดพลาดไป ท าให้ความหมายไม่ตรงตามความต้องการได้ ซึ่งนิตยา กาญจนะวรรณ 
และคณะ (2558: 80) กล่าวไว้ในท านองเดียวกันว่า การใช้ค าประสมมีปัญหาเวลาเรียงค าเข้าประโยค
แล้วค าบางค าเป็นค าเดี่ยวแต่มีลักษณะเหมือนค าประสม หรือค าประสมมีลักษณะเหมือนกันกับค าเดี่ยว 
เราไม่มีเครื่องหมายบอกได้ในการเขียน แต่ในการพูดเราใช้วิธีลงเสียงเน้น นอกจากนี้ นิสา ศักดิ์เดชยนต์ 
และคณะ (2526: 72) กล่าวถึงปัญหาการเรียนเรื่องค าประสมเพ่ิมเติมอีกว่า การพิจารณาว่าค าใดเป็น
ค าประสมตามนิยามหรือเกณฑ์ในต าราหลักภาษาเดิม ก่อให้ เกิดความสับสนและโต้แย้งกัน             
หลายประการ ซึ่งอาจจะจัดประเด็นของการโต้แย้งสับสนได้เป็น 3 ประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้ 1. ผู้เขียนต ารา
ไวยากรณ์มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการจัดประเภทของค าว่าค าใดเป็นค าประสม ค าซ้อน หรือค าซ้ า           
2. เกิดความสับสนระหว่างค าประสม วลี และสามานยนามย่อย 3. เกิดความสับสนระหว่างค าซ้อนกับ
อุทานเสริมบท จากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับปัญหาของนักเรียนที่พบในการเรียนเรื่อง การสร้างค า
ในภาษาไทย แม้ครูจะได้อธิบายและให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม แต่ก็ยังพบว่านักเรียนส่วนใหญ่
ไมเ่ข้าใจ และปัญหานี้อาจส่งผลต่อการเรียนเรื่อง การสร้างค า ในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป   
 จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับการสอนเนื้อหาเรื่อง การสร้างค า            
ในภาษาไทย นอกจากจะทราบปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูแล้ว ยังพบปัญหาที่เกิดจาก
นักเรียนคือ นักเรียนไม่สามารถบอกความหมาย ส่วนประกอบของค า และจ าแนกค าของการสร้างค า
แต่ละประเภทได้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องหาวิธีการสอนมาแก้ปัญหาให้นักเรียน                   
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า มีผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอนต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนเรื่อง การสร้างค าใน
ภาษาไทย เช่น อิสรีย์ น้อยมิ่ง (2557) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับ
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บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เสาวณีย์ โพธิ์เต็ง (2557) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับ
แบบฝึกทักษะ และอัญชสา ยิ้มถนอม (2553) ได้ใช้บทเรียนส าเร็จรูป ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า            
วิธีดังกล่าว ช่วยท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ผู้วิจัย            
คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนได้คือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เนื่องจากเป็น            
การจัดการเรียนรู้ที่มีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
ตามความถนัด และความสนใจ อันตอบสนองต่อหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
(กระทรวงศึกษาธิการ,2551: 4) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4  
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2549: 11) จะเห็นได้ว่า ทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่างให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                  
ซึ่ง  วัฒนา มัคคสมัน (2544 : 14) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญว่า              
เป็นเรื่องของผู้เรียนที่จะสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตัวของเขาเอง เด็กๆ ทุกคนมีความแตกต่างกัน             
ทั้งด้านความรู้ความสามารถ พ้ืนฐานทางบ้าน ครอบครัว และอ่ืนๆ ดังนั้นเด็กๆ จึงพัฒนาไป                 
ไม่เท่าเทียมกัน การจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่งสามารถพัฒนาศักยภาพของ
เขาได้ถึงจุดสูงสุด ในขณะเดียวกันผู้ที่อ่อนก็จะได้โอกาสในการใช้เวลาให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน          
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ                    
ได้ร่วมกันคิดวางแผนการท าโครงงานและด าเนินการให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายซึ่ง ลัดดา ภู่เกียรติ 
(2552: 53) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อและ
หลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ คือ ต้องเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักการของ  
การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญคือ ผู้เรียนเลือกเรื่องหรือประเด็น หรือปัญหาที่ต้องการศึกษา
ด้วยตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้เลือกและแสวงหาวิธีการ ตลอดจนแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างหลากหลายด้วย
ตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถบูรณาการทักษะ 
ประสบการณ์ ความรู้และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามสภาพจริงได้ ผู้เรียนเป็นผู้สรุปข้อค้นพบ หรือสร้าง  
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน และผู้เรียนได้น าความรู้ ข้อค้นพบไปใช้ใน
ชีวิตจริง สอดคล้องกับ บูรชัย ศิริมหาสาคร (2553: 215) ที่กล่าวว่า โครงงานเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง  เป็นการเรียนรู้ที่สร้างและพัฒนาผู้ เรียนให้ เป็นคนโดยสมบูรณ์  และมี               
ความสมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม ดังนั้น การเรียน รู้โดยโครงงานจึงเป็น           
การจัดการเรียนรู้ที่ฝึกกระบวนการคิด การท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ และยังได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า 
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การเรียนรู้ที่แท้จริงจึงไม่ใช่การบอกความรู้ให้ผู้เรียนจดจ าเท่านั้นแต่การเรียนรู้ที่แท้จริงคือ การให้
ผู้เรียนสังเคราะห์ความรู้เองด้วยการท าโครงงาน นอกจากนี้ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2549 : 15) ยังกล่าวว่า 
การสอนแบบโครงงานเป็นเทคนิควิธีสอนอีกแบบหนึ่งที่น ามาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดของการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner Centered)  และเป็นเทคนิคการสอนที่มี
ความเหมาะสมกับผู้เรียนในทุกๆ ระดับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือ
กระทั่งอุดมศึกษาก็ตาม ซึ่งผู้สอนสามารถน าไปปรับและประยุกต์ใช้ในหลากหลายกลุ่มสาระวิชาหรือ
เนื้อหารายวิชาต่างๆ ได้ ซึ่งพิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2560: 61-62) ได้กล่าวถึง การท า
โครงงานเมื่อจ าแนกตามศาสตร์หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ และ              
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้อธิบายถึงลักษณะเด่นของ          
การท าโครงงานว่า เน้นการพัฒนาความรู้และวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เห็นคุณค่าและ
ภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจ าชาติ  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีผู้วิจัยหลายคนได้น าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานไปใช้เช่น  ศิรินทิพย์ เด่นดวง (2554) และอ าภาพร ระนาฎศิลป์ (2554) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความสามารถในการท าโครงงานหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ใน
ระดับดี และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
นอกจากนี้ รภัทกร ภัทรกรธนากิจ (2552) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ
นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนในทุกๆ ระดับการศึกษา ซึ่งผู้สอนสามารถน าไปปรับและประยุกต์ใช้ในหลากหลายกลุ่มสาระ
วิชาหรือเนื้อหารายวิชาต่างๆ ได้ รวมทั้งกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ทั้งยังสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถในการท าโครงงานที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาภาษาไทย  
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์กับผู้เรียน
ในด้านต่างๆ ซึ่งชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2553: 122) และสมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2553: 83) กล่าวถึง
ประโยชน์ของการสอนแบบโครงงานสรุปได้ว่า การสอนแบบโครงงานเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โอกาสศึกษาหรือส ารวจในสิ่งที่สนใจในเชิงลึก ฝึกทักษะการจัดการเกี่ยวกับเวลาและการจัดการ
โครงงาน รู้จักวิธีท างานอย่างมีระบบ มีแผนงานที่ดี ได้ฝึกฝนกระบวนการในการค้นคว้าหาความรู้     
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ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหา และสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไป           
ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ นอกจากนี้ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2551 : 6) ยังกล่าวอีกว่า การเรียนรู้
แบบโครงงานช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทั้งหลายก็จะถูกปลูกฝัง และสั่งสม              
ในตัวผู้ เรียน ได้แก่ การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย การรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน               
ความอดทน เสียสละ รู้จักในอภัยในความผิดพลาดของผู้อื่น       
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะน าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการสอนภาษาไทย เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้น และท าให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทยของ นักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง ดังนี้          
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ เกิดจากความสนใจของผู้ เรียน                 
ที่อยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆ สิ่งที่สงสัยหรืออยากรู้ค าตอบให้ลึกซึ้งชัดเจน 
หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ทักษะกระบวนการและปัญญาหลายๆ ด้าน            
มีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด 
และลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือค าตอบที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ        
(ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552: 22) สอดคล้องกับ สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554: 100) ที่ได้กล่าวถึง 
วิธีการสอนแบบโครงงานว่า เป็นวิธีสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า กระท าในสิ่งที่ตนสนใจและเป็น
ผู้วางแผนการท างานได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะแนวทาง ผู้เรียน
จะต้องฝึกกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน คือวางแผนการด าเนินงานด้วยการเขียนโครงงานเสนอ
ผู้สอน เมื่อได้รับการอนุมัติก็จะด าเนินงานตามแผน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปแผนการ
ด าเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข ซึ่งวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2551: 4) ได้กล่าวถึง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานว่า เป็นการ           
เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละคนให้ได้รับการพัฒนาได้เต็มขีดความสามารถที่มีอยู่              
อย่างแท้จริง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนวิธีการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้        
ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ อันจะน าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวคิดของ  ลัดดา ภู่เกียรติ 
(2552: 28-52)  บูรชัย ศิริมหาสาคร (2553 : 106-174) และสุคนธ์ สินธพานนท์ (2554 : 103) 
สังเคราะห์เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่  1               
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การก าหนดเรื่องโครงงาน ขั้นที่ 2 การวางแผนโครงงาน ขั้นที่ 3 การปฏิบัติโครงงาน ขั้นที่ 4 การเขียน
รายงานโครงงาน และข้ันที่ 5 การน าเสนอและประเมินผลโครงงาน 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
คําถามการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา         
ปีที ่1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงานหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้เรียนหรือไม่ 
 2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน            
อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน     
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ขั้นที่ 1 การก าหนดเรื่องโครงงาน  

ขั้นที่ 2 การวางแผนโครงงาน 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติโครงงาน 

ขั้นที่ 4 การเขียนรายงานโครงงาน 

ขั้นที่ 5 การน าเสนอและประเมินผลโครงงาน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้าง

ค าในภาษาไทย 

ความคิดเห็นของของนักเรียนที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคลองครุ 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 ห้องเรียน           
มีจ านวนนักเรียน 120 คน          
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนวัด
คลองครุ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน 
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการ 
จับสลาก 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา         
  2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่    
   2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย  
   2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 3. เนื้อหา         
  เนื้อหาที่ใช้คือ การสร้างค าในภาษาไทย ได้แก่ ค าประสม ค าซ้ า และค าซ้อน ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย             
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ           
ของชาติ และตัวชี้วัด ม.1/2 สร้างค าในภาษาไทย      

 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง       
  ผู้วิจัยทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง                

โดยสอน เนื้อหา 10 ชั่วโมง ทดสอบก่อนเรียน 1 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึง การให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ในเรื่องที่             
ตนสนใจโดยมีการวางแผนร่วมกัน มีการท างานอย่างมีขั้นตอน เริ ่มตั ้งแต่การเขียนโครงงาน            
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการด าเนินงาน ตลอดจนอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้                
โดยมีผู้สอนเป็นผู้เสนอแนะแนวทางการท างาน ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมี 5 ขั้นตอน ได้แก่   
ขั้นที่ 1 การก าหนดเรื่องโครงงาน  ขั้นที่ 2 การวางแผนโครงงาน  ขั้นที่ 3 การปฏิบัติโครงงาน  ขั้นที่ 4 
การเขียนรายงานโครงงาน และขั้นที่ 5 การน าเสนอและประเมินผลโครงงาน 
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 2. การสร้างค าในภาษาไทย หมายถึง การเพ่ิมค าใหม่ให้มีใช้มากขึ้นในภาษา โดยการน า
ค ามาเรียงต่อกันเพื่อสร้างความหมายใหม่ แบ่งออกเป็น ค าประสม ค าซ้อน และค าซ้ า ดังนี้ 
  ค าประสม หมายถึง การน าค ามูลตั้งแต่สองค าขึ้นไป มารวมเป็นค าเดียวกันแล้วเกิด
ความหมายใหม่ โดยยังมีเค้าความหมายเดิมอยู่ เช่น พ่อค้า แม่ครัว แว่นกันแดด รถไฟฟ้าใต้ดิน  
  ค าซ้อน หมายถึง การน าค าตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไป มาเรียงต่อกันโดยค าที่น ามาเรียงนั้นอาจมี
ความหมายเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรือตรงข้ามกัน เพ่ือเน้นย้ าความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น           
เช่น ทรัพย์สิน ใหญ่โต เล็กน้อย ไร่นา ใกล้ไกล สูงต่ า ด าขาว      
  ค าซ้ า หมายถึง การน าค าที่เหมือนกันทั้งเสียง รูปค า ความหมาย และหน้าที่ของค า  
มาเรียงกันโดยใช้ไม้ยมกแทนค าหลัง เช่น  เช่น เด็ก ๆ แม่ๆ คุณๆ หนุ่มๆ แก่ๆ สวยๆ ยกเว้นในกรณี 
ที่ซ้ าแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเสียงของค า เช่น แก๊แก่ ดี๊ดี      
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย หมายถึง คะแนนความรู้           
ความเข้าใจของนักเรียน ซึ่งได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง             
การสร้างค าในภาษาไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ 
 4. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์
ที่ได้รับ ซึ่งวัดได้จากการท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น     
 5. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคลองครุ ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562   
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย สูงขึ้น   
 2. ครูได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย 

 

(Ibrahim, 2015; Karaçalli, 2014; Kristin, 2012; Wurdinger, 2011; Yilmaz, 2013; Zimmerman, 2010; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551; กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์, 2555; คเณศ สินไชย, 2561; จงจิต  นิมมานนรเทพ, 2551 ; จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และอารียา หุตินทะ, 2555; ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553; ทิศนา  แขมมณี, 2555; นฤมล ประหยัดทรัพย์, 2561; นิตยา กาญจนะวรรณ และคณะ, 2558; นิสา  ศักดิ์เดชยนต ์และคณะ, 2526; นุรไอนี ดือรามะ, 2559; บรรจบ  พันธุเมธา, 2541; บูรชัย  ศิริมหาสาคร, 2553; ผะอบ  โปษะกฤษณะ, 2541; พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543; พิมพันธ์  เดชะคุปต ์และคณะ, 2556; พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2560; เพ็ญแข  ศิริวรรณ และคณะ, 2551; ภู่วิภาดาวรรธน์, 2554; มาเรียม นิลพันธุ์, 2558; รภัทกร ภัทรกรธนากิจ, 2552; รสริน ดิษฐบรรจง , 2555; เริงชัย  

ทองหล่อ, 2556; โรงเรียนวัดคลองครุ, 2561a, 2561b; ลัดดา  ภู่เกียรต,ิ 2552 ; ลุฏฟี ดอเลาะ, 2560; วรรณนิสา ปานพรม, 2561; วรรณี  โสมประยูร, 2553; วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ , 2551; วัฒนา  มัคคสมัน, 2554; วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ, 2555; วิเชียร  เกษประทุม , 2558; วุฒพิงษ์  ค าเนตร, 2558; ศิรินทิพย์ เด่นดวง, 2554; สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย, 2558; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2549, 2550; ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557; สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ, 2554; สุดสวาท  มีไชโย, 2553; สุดาพร ไชยะ, 2552 ; สุนันท์  อัญชุลีนุกูล, 2556 ; สุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ, 2561; สุรศักดิ์  ปาเฮ, 2549; สุรีรัตน์  กองสี, 2553; เสาวณีย์ โพธิ์เต็ง, 2557; หน่ึงฤทัย  ชวนะลิขิกร, 2561; อัจฉรา ชีวพันธ,์ 2552; อัญชสา ย้ิมถนอม, 2553 ; อาภรณ์  ใจเท่ียง, 2553 ; อ าภาพร  

ระนาฏศิลป์, 2554; อิสรีย์ น้อยมิ่ง, 2557) 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย           
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง กับการด าเนินการวิจัยดังนี้        
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองครุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
 2. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างค าในภาษาไทย      
 3. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน      
  3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน     
  3.2 วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน     
  3.3 ลักษณะของโครงงาน        
  3.4 ประเภทของโครงงาน        
  3.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน      
  3.6 บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน     
  3.7 การประเมินผลโครงงาน        
  3.8 ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  3.9 ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         
  4.1 งานวิจัยในประเทศ        
  4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 37-38) ได้กล่าวถึง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไว้ดังนี้  
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1 การอ่าน 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
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 สาระท่ี 2 การเขียน 
 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 สาระท่ี 3 การฟังการดูและการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  
 สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักการใช้ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
 
คุณภาพผู้เรียนเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดความรู้
ความสามารถของผู้เรียนในด้านต่างๆ ไว้ดังนี้       
 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจ
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความส าคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่ าน แสดง
ความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เชียงราย
งานจากสิ่งที่อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลล าดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของ
เรื่องท่ีอ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
 2. เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับ
ภาษา เขียนค าขวัญค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ 
อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่างๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียน
วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้าและเขียนโครงงาน 
 3. พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินสิ่งที่ ได้จากการฟังและการดู          
น าข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้ จากการศึกษาค้นคว้า           
อย่างเป็นระบบ  มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าว          
อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ มีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 
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 4. เข้าใจและใช้ค าราชาศัพท์ ค าบาลี สันสกฤต ค าภาษาถิ่น ค าภาษาต่างประเทศ             
ค าทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้าง
ของประโยครวม ประโยคซ้อนลักษณะภาษาที่ เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่ เป็นทางการ               
แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงสี่สุภาพ 
 5. สรุปเนื้อหาจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทย 
และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดี วรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ ข้อคิดเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง                     
 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักการใช้
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบัติของชาติ ได้ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปีที่ เกี่ยวกับ ชนิดและหน้าของค าในภาษาไทย คือ                   
ท 4.1 ม1/2 สร้างค าในภาษาไทย โดยมีสาระการเรียนรู้แกนกลางคือ ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน และค าพ้อง 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองครุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองครุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (2551 :           
156-160) ค าอธิบายรายวิชา วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา ท 21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1              
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต          
 ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองและอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน จับใจความส าคัญจากเรื่องเล่าจากประสบการณ์ เรื่องสั้น บทสนทนา นิทาน
ชาดก บทความ สารคดี บันเทิงคดี ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
วิเคราะห์คุณค่าที่ ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต               
เห็นประโยชน์ของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน      

 ศึกษาส่วนประกอบและวิธีการเขียนเรียงความเขียนเรียงความ และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเขียน เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระส าคัญและ
รายละเอียดสนับสนุน เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ และศึกษาส่วนประกอบ
และวิธีการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า โดยเขียนรายงานตามรูปแบบที่ก าหนดจากการท าโครงงาน 
เห็นประโยชน์ของการเขียน และรักในการเขียน ศึกษาหลักการพูดและพูดสรุปใจความส าคัญจากเรื่อง
ที่ ฟังและดู เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ ฟังและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจาก             
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน ท้องถิ่น และจากการฟัง การดู และการสนทนา และเห็นประโยชน์ของ 
การฟัง การดู และการพูด เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
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 ศึกษาและอธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย การสร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์ชนิด
และหน้าที่ของค าในประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี  11 ด้วยความภาคภูมิใจและ               
รู้รักษ์ภาษาไทย ศึกษาและสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
พิธีกรรม สุภาษิตค าสอนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง วรรณกรรมท้องถิ่น 
รวมทั้งวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างรู้คุณค่า 
 
ตารางที่ 2  โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2562  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

9 เสียงในภาษาไทย ท4.1 ม.1/1 เสียงในภาษา หมายถึง เสียงของ
มนุษย์ที่ เปล่งออกมาเพ่ือใช้ในการ
สื่อสาร การที่เสียงในภาษาจะเกิดขึ้น
ได้นั้น ก็ต้องอาศัยอวัยวะต่างๆ ที่ท า
ให้ เกิด เสียง ได้ แก่  ริมฝีปาก ปุ่ ม
เหงือก ฟัน ลิ้น เพดานปาก ลิ้นไก่ 
กล่องเสียง หลอดลม และปอด ซึ่ง
เสียงในภาษาไทยประกอบด้วย เสียง
ส ระ  เสี ย งพยัญ ชนะ  และ เสี ย ง
วรรณยุกต์ โดยอธิบายความหมาย 
และส่วนประกอบของเสียงแต่ละ
ประเภท เพ่ือน าไปใช้พิจารณาค าใน
ภาษาไทย และน าไปสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 5 

10 การสร้างค าใน
ภาษาไทย 

ท2.1 ม.1/8 
ท3.1 ม.1/5 
ท4.1 ม.1/2 

การสร้างค าในภาษาไทย หมายถึง 
การรวมหน่วยค าตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้น
ไปเข้าเป็นค าค าเดียว ท าหน้าที่และมี
ความหมายอย่างเดียวกัน แบ่งออก 
เป็นค าประสม ค าซ้ า และค าซ้อน 
นอกจากนี้ยังรวมถึง ค ามูล ซึ่งเป็นค า  

12 15 
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ตารางที่ 2  โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

   พ้ื นฐานที่ ใช้ ในการสร้างค า โดย
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการ 
ท าโครงงานและเขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้า พร้อมพูดน าเสนอ
ผลงาน 

  

11 กาพย์พระไชย
สุริยา 

ท1.1 ม.1/1 
       ม.1/8 
ท4.1 ม.1/5 
ท5.1 ม.1/1 

กาพย์พระไชยสุริยา เป็นวรรณคดีที่
ประพันธ์โดย สุนทรภู่  เป็นนิทาน
ส าหรับสอนการเขียนอ่าน โดยมีบท
อ่านเรียงล าดับการสะกดค าตั้งแต่ 
แม่ ก กา ตามด้วย แม่กน แม่กง แม่
กก แม่กด แม่กบ แม่กม จนถึงแม่
เกย ตามล าดับ ลักษณะการประพันธ์
แบบกาพย์ประเภทต่างๆ คือ กาพย์
ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์
สุรางคนางค์ 28 โดยอ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง พร้อม
วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน 
และสรุปเนื้อหาจากการอ่าน โดยแต่ง
เป็นค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 
11 เพ่ือการน าไปสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9 10 

12 การเขียน
เรียงความ 

ท2.1 ม.1/4 การเขียนเรียงความ เป็นศิลปะใน
การใช้ภาษาเรียบเรียงความคิดเป็น
เรื่อง โดยแสดงความคิด ความรู้สึก 
จินตนาการ และความเข้าใจ ด้วย
ภาษาที่ ถู กต้ อ ง สละสลวย  โดย
รูปแบบการเขียนประกอบด้วย ค าน า 
เนื้อเรื่อง และบทสรุป และมีเอกภาพ 
สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ โดย 

6 10 
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ตารางที่ 2  โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

   น้ อม น าห ลั กป รั ชญ าเศ รษ ฐกิ จ
พอเพียงของของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ นท รมหาภู มิ พ ลอดุ ล ย เดช 
รัชกาลที่  9 มาเขียนเรียงความอัน  
ท า ให้ เกิ ดความรู้ ค วาม เข้ า ใจ ใน           
หลักปรัชญาและเป็นการส านึกใน                
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 

  

13 ชนิดและหน้าที่
ของค าในประโยค 

ท4.1 ม.1/3 ค าในภาษาไทยจ าแนกได้เป็น 7 ชนิด 
คือ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา 
ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน และ
ค าอุทาน โดยค าแต่ละชนิดสามารถ
ท าหน้าที่ที่ แตกต่างกัน เมื่ ออยู่ ใน
ประโยค โดยพิจารณาแยกแยะชนิด
ของค าเพ่ือการน าไปใช้ พิจารณา
ประโยค 

9 10 

14 นิราศภูเขาทอง ท2.1 ม.1/3 
       ม.1/6 
ท5.1 ม.1/2 
       ม.1/5 

นิราศภูเขาทองเป็นนิราศที่ได้รับการ
ยก ย่ อ งว่ ามี ค ว าม โด ด เด่ น ด้ าน
วรรณศิลป์มากที่สุดในผลงานนิราศ
ทั้งหมดของสุนทรภู่ วิเคราะห์เพ่ือให้
เห็นคุณค่าและความงามของถ้อยค า
ต่างๆ ที่ เรียบเรียงขึ้น เขียนแสดง 
ความคิดเห็นจากการอ่าน พร้อม
ท่องจ าบทอาขยานที่ก าหนดและบท             
ร้อยกรองที่สนใจ ตลอดจนเขียน
บรรยายประสบการณ์การเดินทางไป
สถานที่ต่างๆ 

6 10 

15 การอ่านจับ
ใจความ 

ท1.1 ม.1/2 
       ม.1/3 
 

ก าร อ่ าน จั บ ใจค ว าม  ห ม าย ถึ ง              
การอ่านเพ่ือจับใจความหรือข้อคิด
ความคิดส าคัญ หลักของข้อความ  

6 5 
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ตารางที่ 2  โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

   หรือเรื่องที่อ่าน เป็นข้อความที่คลุม
ข้อความอ่ืนๆ ในย่อหน้าไว้ทั้งหมด 
แ ล ะ ร ะ บุ เห ตุ ผ ล  ข้ อ เท็ จ จ ริ ง 
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ อ่าน เพ่ือให้
ท ราบจุ ดป ระส งค์ที่ แท้ จ ริ งของ            
ผู้ส่งสารอันเป็นประโยชน์ในการหา
สาระส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 

  

16 การฟัง การดู และ
การพูด  

ท3.1 ม.1/1 
       ม.1/2 
 

พูดสรุปใจความส าคัญ และเล่าเรื่อง
ย่อ จากเรื่องที่ฟังและดู เป็นการสรุป
สาระส าคัญจการเรื่อง แล้วถ่ายทอด
ออกมาเป็นถ้อยค าให้ ผู้ ฟั งเข้าใจ 
สนใจ หรือเกิดอารมณ์ความรู้สึก
คล้อยตาม โดยใช้เทคนิคต่างๆ ใน
ก า ร พู ด  เ พ่ื อ ให้ ก า ร สื่ อ ส า ร มี
ประสิทธิภาพ  

6 5 

สอบปลายภาค 30 
รวม 100 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้หน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ได้แก่ หน่วย
การเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย จ านวน 10 ชั่วโมง (การจัดการเรียนรู้นอกเหนือจาก
การวิจัยในเรื่อง ค ามูลและความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงาน จ านวน 2 ชั่วโมง) 
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ความรู้เกี่ยวกับการสร้างคําในภาษาไทย 
 

 ค าในภาษาไทยมีทั้งค าพยางค์เดียว ค าสองพยางค์ ค าสามพยางค์ ค าสี่พยางค์ และค า
หลายพยางค์ ค าพยางค์เดียวส่วนมากจะเป็นค ามูลหรือค าพ้ืนฐานที่ใช้มากในชีวิตประจ าวัน เมื่อสังคม
เจริญขึ้นค ามูลหรือค าพ้ืนฐานเท่าที่ใช้อยู่น่าจะไม่เพียงพอ ประกอบกับภาษาไทยเป็นภาษาที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปค าเพ่ือท าให้เกิดค าใหม่ จึงต้องมีระบบการสร้างค าใหม่ๆ ขึ้นใช้ (สุนันท์ อัญชลีนุกูล 
2556: 23) การศึกษาเรื่อง ค ามูล จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอันดับแรก เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเรื่อง             
การสร้างค าชนิดอ่ืนๆ ต่อไป  วิเชียร เกษประทุม (2558: 57) และ จงจิต นิมมานนรเทพ (2551: 87) กล่าวถึง
ความหมายหมายของค ามูลว่า        
 ค ามูล หมายถึง ค าที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในภาษามีความหมายในตัวเอง อาจเป็นค าไทยแท้
หรือค าที่มาจากภาษาอ่ืนก็ ได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค ามูลพยางค์เดียว คือ ค าที่มี
ความหมายชัดเจนในตัวเอง เช่น ปลา ใคร น้ า ไฟ สัตว์  และค ามูลหลายพยางค์ มีข้อสังเกตคือ            
ต้องไม่สามารถแยกค าออกจากกันได้ หรือแยกค าแล้วความหมายของค าที่แยกกันนั้นจะไม่ใกล้เคียง
หรือเกี่ยวข้องกับค าที่รวมหรือค าอาจไม่มีความหมายเลย เช่น กระบะ สมุด ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ อาจารย์ 
 จากความหมายของค ามูลซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการสร้างค า ท าให้ทราบว่ามีค าอีก             
หลายประเภทที่เกิดจากการน าค ามูลตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่ ซึ่งสมาคม
ครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย (2558 : 80) และหนึ่ งฤทัย ชวนะลิขิกร (2561 : 36) กล่าวถึง              
การสร้างค าในภาษาไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ค าประสม ค าซ้ า และค าซ้อน   
 
คําประสม 
 ความหมายของคําประสม       
 ค าประสม หมายถึง การน าค ามูลตั้งแต่สองค าขึ้นไป มารวมเป็นค าเดียวกันแล้วเกิด
ความหมายใหม่ โดยยังมีเค้าความหมายเดิมอยู่ เช่น พ่อค้า แม่ครัว แว่นกันแดด รถไฟฟ้าใต้ดิน 
(สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย 2558: 83 และวิเชียร เกษประทุม 2558: 57)  
 นอกจากนี้ วิเชียร เกษประทุม (2558: 57) ยังกล่าวถึงค าประสมว่า อาจเป็นค าไทยกับ 
ค าไทย หรือค าไทยกับค าภาษาต่างประเทศ หรือค าภาษาต่างประเทศกับภาษาต่างประเทศก็ได้           
ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 1. ค าไทย + ค าไทย เช่น ไฟฟ้า พ่อตา แม่น้ า เตารีด ยากันยุง เครื่องดูดฝุ่น ผ้ากันเปื้อน  
 2. ค าไทย + ค าภาษาบาลี-สันสกฤต เช่น ราช (บาลี)+วัง (ไทย)= ราชวัง                              
 3. ค าไทย + ค าภาษาเขมร เช่น ม้า (ไทย) + ทรง (เขมร) = ม้าทรง   
 4. ค าไทย + ค าภาษาอังกฤษ เช่น เสื้อ (ไทย) + เชิ้ต (อังกฤษ) = เสื้อเชิ้ต 
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 5. ค าไทย + ค าภาษาจีน เช่น ก๋วยเตี๋ยว (จีน) + ผัด (ไทย) = ก๋วยเตี๋ยวผัด  
 6. ค าเขมร + ค าภาษาสันสกฤต เช่น เสวย (เขมร) + ราชย์ (สันสกฤต) = เสวยราชย์ 
 วิธีการสังเกตคําประสม        
 ค าประสมมีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มค าหรือวลีซึ่ง วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2555: 33-35) 
กล่าวถึงเกณฑ์ที่ใช้แยกค าประสมออกจากค าประเภทอ่ืน กลุ่มค า และประโยค สามารถสรุปได้ว่า            
ค าที่น ามาประสมกันต้องเป็นค าที่มีความหมายใหม่ แตกต่างจากความหมายที่ เป็นผลรวม                 
โดยยังมี เค้าความหมายเดิมอยู่ ไม่สามารถแทรกค าลงระหว่างค าที่น ามาประสมกันได้ ไม่สามารถย้ายที่
หรือสลับที่ของค าได้เพราะค าประสมเป็นค าค าเดียวกัน อ่านออกเสียงค าต่อเนื่องโดยไม่หยุด          
หรือ เว้นจังหวะระหว่างหน่วยค าที่เป็นส่วนประกอบ และไม่มีความสัมพันธ์ทางวากยสัมพันธ์ คือ             
ไม่อยู่ในรูปของประธาน+กริยา หรือ กริยา+กรรม  
 ส่วนประกอบของคําประสม       
 ส่วนประกอบของค าประสมนั้นเกิดจากค าชนิดต่างๆ มารวมกัน และสลับสับเปลี่ยนไปมา         
มีทั้งแบบสองค า หรือมากกว่าสองค าขึ้นไปซึ่ง วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2555: 35-39) กล่าวถึง 
ส่วนประกอบของค าประสมว่า หน่วยค าที่มารวมกันเป็นค าประสมอาจจะเป็นค านาม ค ากริยา              
ค าจ านวนนับ ค าล าดับที่ หรือค าบุพบท เมื่อน าค าชนิดนั้นๆ มาประกอบกันแล้ว ส่วนใหญ่จะได้                
ค าประสมที่เป็นค านาม หรือค ากริยา สามารถสรุปได้ดังนี้      
 1. ค าประสมที่เป็นนาม        
  นาม + นาม  ดอกฟ้า  วัวนม  ตีนกา  หูช้าง  หมูกระทะ    
  นาม + กริยา  มือถือ  กล่องด า  ยีนส์ฟอก  หมูหัน  
  นาม + กริยา + กริยา  สารกันบูด  น้ าแข็งกด  น้ าแข็งไส  บ้านจัดสรร  ใบขับขี่ 
  นาม + บุพบท + นาม  รถใต้ดิน  คนหลังเขา  บัวใต้น้ า    
 2. ค าประสมที่เป็นกริยา 
  กริยา + กริยา  กันสาด กันชน พิมพ์ดีด  ห่อหมก จิ้มจุ่ม  
  กริยา + นาม  ปิดปาก  โยงใย  ยกเมฆ  เทคะแนน  ขายเสียง 
  กริยา + นาม + กริยา ขีดเส้นตาย  ลดช่องว่าง  ตีบทแตก  
  กริยา + บุพบท + นาม  กินตามน้ า  ตีท้ายครัว  
 ลักษณะความหมายของคําประสม       
 ค าที่น ามาประสมกันจะเกิดความหมายใหม่ แต่ยังมีเค้าความหมายเดิมซึ่ง สุนันท์ อัญชลีนุกูล 
(2556: 52-56) ได้จ าแนกความหมายของค าประสมออกเป็น 4 ลักษณะ สามารถสรุปได้ดังนี้   
 1. ค าประสมชนิดมีเค้าความหมายเดิมน้อย เช่น ลูกน้ า มดลูก ทอดมัน แม่มด พ่อมด  



  21 

 2. ค าประสมชนิดคงความหมายเดิมมาก เช่น ข้าวสาร ข้าวเหนียว กล้วยตาก กล้วยเชื่อม 
ขนมกล้วย นาเกลือ บ่อน้ า แว่นขยาย 
 3. ค าประสมที่เป็นส านวน เช่น กระเชอก้นรั่ว หน้าม้า ลูกช้าง ตีนกา ลอดช่อง  
 4. ค าประสมที่มีความหมายสัมพันธ์กับค าลักษณนาม เกิดจากการน าเอาค านามสองค า           
ที่ต่างก็มีลักษณนามคนละค ากันประสมกัน ถ้าใช้ค าลักษณนามของค านามตัวหน้าค านามทั้งสองจะ
เป็น   ค าประสม แต่ถ้าใช้ค าลักษณะนามของค านามตัวหลัง ค านามทั้งสองจะเป็นค าเรียงหรือกลุ่มค า 
เช่น กุญแจตู้ดอกนี้ไขไม่ออก (กุญแจตู้ คือ ค าประสม), กุญแจตู้ใบนี้หล่นอยู่บนพ้ืน (กุญแจตู้ คือ 
กลุ่มค า) 
 
คําซ้อน 
 ค าซ้อนเป็นการสร้างค าโดยวิธีประสมค าอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งวัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ 
(2555: 57) สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย (2558: 80) และวิเชียร เกษประทุม (2558: 58)  
ให้ความหมายของค าซ้อนเหมือนกันว่า ค าซ้อน หมายถึง การน าค าตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไป มาเรียงต่อกัน           
โดยค าที่น ามาเรียงนั้นอาจมีความหมายเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรือตรงข้ามกัน เพ่ือเน้นย้ า
ความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ประเภทของคําซ้อน        
 ค าซ้อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค าซ้อนเพ่ือความหมายและค าซ้อนเพ่ือเสียง                        
(รสริน ดิษฐบรรจง, 2555: 30 และหนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร, 2561: 40)  
 คําซ้อนเพื่อความหมาย        
 ค าซ้อนเพ่ือความหมาย หมายถึง การน าค าที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน หรือตรงข้าม
กัน อาจเป็นค าไทยหรือค าต่างประเทศก็ได้มาซ้อนกันแล้วเกิดความหมายใหม่โดยมีเค้าความหมายเดิม
และมุ่งเน้นที่ความหมายเป็นส าคัญ (รสริน ดิษฐบรรจง, 2555: 30 และหนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร, 2561: 40) 
 ลักษณะคําซ้อนเพื่อความหมาย 
 ค าซ้อนเพ่ือความหมายมีจุดประสงค์ของการซ้อนคือ เพ่ือให้ได้ความหมายที่ชัดเจนซึ่ง             
วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2555: 58) กล่าวถึง ลักษณะความหมายของค าซ้อน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ความหมายเหมือนกัน หมายถึง ค าที่น ามาซ้อนกันนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกัน เช่น เร็วไว  
ทรัพย์สิน ใหญ่โต สูญหาย         
 2. ความหมายคล้ายกัน หมายถึง ค าที่น ามาซ้อนกันนั้นมีความหมายใกล้เคียงกันหรือ
เป็นไปในท านองเดียวกัน เช่น อ่อนนุ่ม ใจคอ เล็กน้อย ไร่นา หน้าตา  
 3. ความหมายตรงกันข้าม หมายถึง ค าที่น ามาซ้อนกันนั้นมีความหมายเป็นคนละลักษณะ
หรอืคนละฝ่ายกัน เช่น ใกล้ไกล สูงต่ า ด าขาว ผิดถูก ตัดเป็นตัดตาย ชั่วดี เหตุผล ตื้นลึกหนาบาง 
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 จํานวนคําในคําซ้อน         
 ค าที่น ามาซ้อนกันมีจ านวนค าที่แตกต่างกันออกไปซึ่ง เริงชัย ทองหล่อ (2556: 182-187) 
กล่าวว่า ค าซ้อนนอกจากซ้อน 2 ค าแล้ว ยังมีค าซ้อน 4 ค า 5 ค า  6 ค า และ 8 ค า สามารถสรุปได้
ดังนี้ 
 1. ค าซ้อน 2 ค า เช่น ชั่วดี ถี่ห่าง ผิดถูก ดีเลว ภูเขา ขัดขวาง โง่เขลา ปลดปล่อย ดูแล 
เนื้อตัว  
 2. ค าซ้อน 4 ค า เช่น ฟกช้ าด าเขียว ขับไล่ไสส่ง ฉกชิงวิ่งราว ขัดอกขัดใจ เจียมเนื้อเจียมตัว 
อดหลับอดนอน น้ าหูน้ าตา ทีหน้าทีหลัง มิดีมิร้าย ปากหวานก้นเปรี้ยว ผิดชอบชั่วดี หน้าชื่นอกตรม 
 3. ค าซ้อน 5 ค า เช่น เหาะเหินเดินอากาศ อยู่ยงคงกะพัน    
 4. ค าซ้อน 6 ค า เช่น ขิงก็ราข่าก็แรง จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน จับให้มั่นคั้นให้ตาย อดตาหลับ             
ขับตานอน    
 5. ค าซ้อน 8 ค า เช่น ก าแพงมีหูประตูมีตา นอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็น น้ าร้อนปลาเป็น         
น้ าเย็นปลาตาย รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา           
 ที่มาของคําที่นํามาซ้อนกัน        
 ค าซ้อนเป็นการสร้างค าที่สามารถน าค าจากทั้งค าไทยและค ายืมจากภาษาต่างประเทศ          
มาใช้ได้ ซึ่งวัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2555: 60-61) กล่าวว่า ค าที่น ามาซ้อนกันอาจเป็นค าไทย
ซ้อนกับค าไทย ค าไทยซ้อนกับค าต่างประเทศ หรือค าต่างประเทศซ้อนกันเอง ค าไทยซ้อนกับค าไทย 
เช่นกู้ยืม เดือดร้อน ปากคอ เย็บปัก ค าไทยซ้อนกับค าต่างประเทศ เช่น ข้าทาส ภูตผี ศึกสงคราม            
แก่นสาร และค าต่างประเทศซ้อนกัน เช่น ยักษ์มาร ภาษีอากร สบถสาบาน ประเทศชาติ   
 คําซ้อนเพื่อเสียง        
 ค าซ้อนเพ่ือเสียง หมายถึง การเอาค ามาซ้อนกันเพ่ือประโยชน์ทางการออกเสียง                
ค าที่น ามาซ้อนกันนั้นจะเป็นค าที่มีความหมายหรือไม่มีก็ได้ เป็นค าที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน 
ส่วนเสียงตัวสะกดและเสียงสระนั้นอาจเหมือนหรือต่างกันก็ได้ ความหมายของค าซ้อนชนิดนี้อาจอยู่ที่
พยางค์ใดพยางค์หนึ่งหรืออยู่ที่ทุกพยางค์รวมกัน และค าซ้อนเพื่อเสียงมักมีจ านวนพยางค์เป็นจ านวนคู่              
(วิเชียร เกษประทุม, 2558: 58 และสุนันท์ อัญชลีนุกูล, 2556: 38)    
 ลักษณะของคําซ้อนเพื่อเสียง 
 ค าซ้อนเพ่ือเสียงเป็นการน าค าที่มีเสียงใกล้เคียงกันมาซ้อนกันเพ่ือให้ออกเสียงได้สะดวก 
มุ่งเน้นที่เสียงมากกว่าความหมายซึ่ง สุนันท์ อัญชลีนุกูล (2556: 38-43) ได้กล่าวถึงลักษณะของ         
ค าซ้อนเพื่อเสียงสามารถสรุปได้ดังนี้        
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 1. ค าซ้อนเพ่ือเสียงชนิดเล่นเสียงสระ คือ พยางค์ที่มีเสียงสระต่างกัน แต่มีเสียงพยัญชนะ
ต้นเสียงเดียวกัน และเสียงตัวสะกดอาจเหมือนหรือต่างกันมาซ้อนกัน เช่น ดุกดิก โอนเอน งอแง งัวเงีย 
เกะกะ ชิงชัง ตุ๊ต๊ะ โพงพาง หมองหมาง รุงรัง   
 2. ค าซ้อนเพ่ือเสียงชนิดเล่นเสียงตัวสะกด คือ พยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน 
เสียงสระเหมือนหรือต่างกัน และมีเสียงตัวสะกดต่างกันมาซ้อนกัน เช่น ฉาดฉาน ทาบทาม ซอกซอน             
วาบหวาม ซุกซน ลุกลน ยักเยื้อง งุนงง รอนแรม ลวนลาม  
 3. ค าซ้อนที่มีสัมผัสกลางค า คือ ค าซ้อนสี่พยางค์ที่มีพยางค์ท่ี 2 สัมผัสกับพยางค์ที่ 3 เช่น          
อิลุ่ยฉุยแฉก อิรุงตุงนัง อิโรงโตงเตง สัพเพเหระ  
 4. ค าซ้อนสลับเสียง คือ ค าซ้อนสี่พยางค์ที่มีพยางค์ที่ 1 กับ พยางค์ที่ 3 เป็นค าเดียวกัน 
และพยางค์ที่ 2 กับ พยางค์ที่ 4 มีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน เช่น อิหลักอิเหลื่อ ขะมุกขมอม 
พะรุงพะรัง สะลึมสะลือ สะบักสะบอม  
 ลักษณะความหมายของคําซ้อนเพื่อเสียง      
 ค าซ้อนเพ่ือเสียงเป็นการสร้างค าเพ่ือความไพเราะของเสียงซึ่ง วิเชียร เกษประทุม (2558: 60) 
กล่าวถึงลักษณะความหมายของค าซ้อนเพื่อเสียง ดังนี้      
 1. ค าซ้อนเพื่อเสียงที่มีความหมายทั้งสองค า เช่น โซเซ คู่ค่ี นุ่มนิ่ม    
 2. ค าซ้อนเพ่ือเสียงที่มีความหมายอยู่ที่ค าใดค าหนึ่งเพียงค าเดียว เช่น ท้อแท้ เพลิดเพลิน กินแก็น 
 3. ค าซ้อนเพ่ือเสียงที่มีความหมายร่วมกัน ถ้าแยกค าจะไม่มีความหมายทั้ง 2 ค า เช่น 
หลุกหลิก จุ๋มจิ๋ม หยุมหยิม  
 
คําซ้ํา... 
 ค าซ้ า เป็นการสร้างค าอีกวิธีหนึ่งที่แตกต่างจาก ค าประสมและค าซ้อน ซึ่งกิจมาโนชญ์              
โรจนทรัพย์ (2555: 142-143) สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย (2558 : 82) และหนึ่งฤทัย          
ชวนะลิขิกร (2561: 39) กล่าวถึง ความหมายของค าซ้ าว่า  ค าซ้ า หมายถึง การน าค าที่เหมือนกันทั้ง
เสียง รูปค า ความหมาย และหน้าที่ของค า มาเรียงกันโดยใช้ไม้ยมกแทนค าหลัง เช่น  เช่น เด็ก ๆ 
แม่ๆ คุณๆ หนุ่มๆ แก่ๆ สวยๆ ยกเว้นในกรณีที่ซ้ าแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเสียงของค า เช่น 
แก๊แก่ ดี๊ดี ฯลฯ 
 ความหมายของคําซ้ํา 
 ค าที่น ามาซ้ ากันจะมีลักษณะความหมายที่แตกต่างไปจากค าประสมและค าซ้อนอยู่มาก
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหมายและบริบทของค าซึ่ง รสริน ดิษฐบรรจง (2555: 31-32) และวิเชียร เกษประทุม 
(2558: 61) กล่าวถึง ความหมายของค าซ้ า สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 1. บอกความหมายเป็นพหูพจน์ เช่น เด็กๆ ก าลังร้องเพลง, พี่ๆ ไปโรงเรียน, เขาไปเรียน
หนังสือกับเพ่ือนๆ, ยายมีความสุขอยู่กับหลานๆ 
 2. ลดความหมายของค าเดิม เช่น เขาสวมเสื้อสีแดงๆ, ที่นุ่งกางเกงสีด าๆ, บ้านปู่               
ทาสีเหลืองๆ 
 3. เน้นความหมายของค าเดิม เช่น โปรดพูดดังๆ หน่อย, ทุกคนจงนั่งนิ่งๆ, ที่นี้ขายแต่ของแพงๆ 
 4. บอกความหมายโดยประมาณไม่เจาะจง ที่เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่ เช่น เขาตื่นเช้าๆ 
เสมอ, น้ าค้างจะลงหนักเวลาดึกๆ, สมศรีชอบเดินเล่นเวลาเย็นๆ, มีร้านขายหนังสือแถวๆ สี่แยก,  
รถชนกันกลางๆ สะพาน, ต้นประดู่ใหญ่อยู่ใกล้ๆ โรงเรียน 
 5. บอกความหมายแยกเป็นส่วนๆ เช่น เขาล้างชามให้สะอาดเป็นใบๆ, พี่อ่านหนังสือเป็น
เรื่องๆ, คนงานเบิกค่าแรงเป็นวันๆ 
 6. บอกความหมายว่าท าต่อเนื่องกันหลายครั้ง มักเป็นค ากริยา เช่น ฉันคิดๆ ดูแล้วก็อยาก
ไปเที่ยวชายทะเลสักครั้ง, ฉันนั่งๆ นอนๆ อยู่ก็เบื่อจึงอยากจะท างานบ้าง, เธอท าๆ ไปเดี๋ยวก็เก่งเอง 
 7. ความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น เรื่องกล้วยๆ แค่นี้เธอท าไม่ได้เชียวหรือ 
 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการสอนวิธีสอนหนึ่งที่ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองตามความสนใจอย่างมีระเบียบแบบแผน มีกระบวนการขั้นตอน และสามารถสรุปความรู้
เป็นของตนเองได้ ท าให้เกิดการพัฒนาการคิด การแก้ปัญหา การวางแผน การท างานเป็นทีม ฯลฯ   
ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้า
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based-Learning) เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ โดยนักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและได้ลงมือปฏิบัติจริง           
ซึ่งวัฒนา  มัคคสมัน (2554: 25) และพิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ (2556 : 39) กล่าวว่า การสอน
แบบโครงงาน หมายถึง การที่เด็กเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจ
ของเด็กเองอย่างลุ่มลึกลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้นด้วยกระบวนการคิด และกระบวนการ
แก้ปัญหาของกระบวนการวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอ่ืนใดด้วยตนเองจนพบค าตอบที่ต้องการ 
โดยมีครูเป็นผู้แนะน าให้ค าปรึกษา  
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วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองเพ่ือค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งอาภรณ์ ใจเที่ยง (2553: 133) และสุคนธ์ สินธพานนท์ 
และคณะ (2554: 102-103) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยโครงงาน มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
 1. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระตาม           
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน        
  2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหา รู้จักการท างานกลุ่มร่วมกัน และ
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นประชาธิปไตย       
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดประเมินค่า           
คิดวินิจฉัย เพื่อพัฒนาความถนัดและความสามารถได้เต็มศักยภาพ      
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับกระบวนการ 
 
ลักษณะของโครงงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอันเกิดจากความสนใจ
ใฝ่รู้ มีการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ มาบูรณาการเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน โดยส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2550 : 1) กล่าวถึง ลักษณะของโครงงานว่า เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้                
หรือการค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม เป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่สามารถ
น าผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง สอดคล้องกับ สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554 : 102)          
ที่กล่าวถึงลักษณะส าคัญของโครงงาน ดังนี้       
  1. เป็นเรื่องที่ผู้สนใจสงสัยต้องการหาค าตอบ ด าเนินการศึกษาค้าคว้าและแสวงหา
ความรู้และสรุปความรู้         
  2. สามารถน าความรู้จากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการ  
  3. มีการน าเสนอโครงงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เสนอรายงานเป็นรูปเล่ม การอภิปราย 
การแสดงเพลงพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการ การจัดท าเป็นรูปโปสเตอร์ ฯลฯ   
  4. ความรู้หรือสิ่งที่ค้นพบ สามารถน าไปเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  
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ประเภทของโครงงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนอกจากผู้เรียนจะได้ศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจแล้ว
ยังต้องจัดท าเป็นตัวโครงงานเพ่ือน าเสนอ ซึ่ งโครงงานที่ผู้เรียนจะจัดท านั้นสามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทต่างๆ โดยต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสาระวิชาที่ศึกษา ลัดดา ภู่เกียรติ (2552 : 25-28)   
กล่าวว่า “โครงงานสาระวิชาใดก็ตามสามารถจัดแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามแต่ลักษณะเฉพาะ
ของเนื้อหาวิชานั้นๆ แต่เนื่องจากโครงงานในวิชาอ่ืนๆ ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนัก ถ้าจะจัดแบ่ง
โดยใช้หลักการจัดประเภทของโครงงานเช่นเดียวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ก็น่าจะใช้ได้ ” ดังนั้น          
จึงจัดแบ่งโครงงานออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งประเภทของโครงงานของอาภรณ์  
ใจเที่ยง (2553: 133-135) สามารถสรุปได้ดังนี้       

 1. โครงงานประเภทส ารวจ  เป็นโครงงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แล้วมาวิเคราะห์ จ าแนกเป็นหมวดหมู่ ศึกษาความสัมพันธ์ และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างมีระบบ 

 2. โครงงานประเภทการทดลอง  เป็นโครงงานที่ต้องท าการทดลองเพ่ือศึกษาว่าตัวแปรหนึ่ง 
จะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างไรบ้าง โดยจะต้องก าหนดและควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลต่อ
ตัวแปรนั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้ผลของการศึกษานั้นคาดเคลื่อนไป 

 3. โครงงานประเภทการประดิษฐ์ เป็นโครงงานที่น าเอาความรู้  ทฤษฎี หลักการ          
หรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้ โดยการประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่างๆ  เพ่ือประโยชน์          
ในการท างาน 

 4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่  เป็นโครงงานที่น าเสนอแนวคิดหรือ
ทฤษฎีใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน โดยจะต้องมีการพิสูจน์ ทดลอง และ
ทดสอบทฤษฎีนั้น ๆ อย่างมีระบบ เพ่ือความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การท างานเป็นกลุ่ม และทักษะต่างๆ                        
ซึ่งสุคนธ์ สินธพานนท์ (2554 : 103) บูรชัย ศิริมหาสาคร (2553 : 106-174) และลัดดา ภู่เกียรติ 
(2552: 28-52) กล่าวถึงข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวคิดของนักวิชาการ 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ตามแนวคิดของนักวิชาการ ผู้วิจัย 
ขั้นที่ สุคนธ์ สินธพานนท์ บูรชัย ศิริมหาสาคร ลัดดา ภู่เกียรติ  

1 การก าหนดปัญหา
หรือส ารวจ           
ความสนใจ 

การคิดและเลือก
หัวข้อโครงงาน 

การหาหัวข้อและ            
การเลือกหัวเรื่อง           
ที่จะท าโครงงาน 

การก าหนดเรื่อง
โครงงาน 

2 การก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในการเรียน 

การวางแผนโครงงาน การวางแผนในการท า
โครงงาน 

การวางแผนโครงงาน 

3 การวางแผนและ
วิเคราะห์โครงงาน 

การปฏิบัติโครงงาน การลงมือท าโครงงาน การปฏิบัติโครงงาน 

4 การลงมือปฏิบัติหรือ
แก้ปัญหา 

การเขียนรายงาน
โครงงาน 

การบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 

การเขียนรายงาน
โครงงาน  

5 การประเมินผล การน าเสนอโครงงาน การเขียนรายงาน การน าเสนอและ
ประเมินผลโครงงาน 

6 การสรุป รายงานผล
และเสนอผลงาน 

การพัฒนาโครงงาน การน าเสนอโครงงาน  

7  การประเมินผล
โครงงาน 

 

 
 จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีขั้นตอนการท า
โครงงานทั้งหมด 5 ขั้นตอนคือ  

 ขั้นที่ 1 การก าหนดเรื่องโครงงาน       
 ครูเสนอสถานการณ์หรือตัวอย่างที่เป็นปัญหา มีความน่าสนใจ และกระตุ้นให้ผู้เรียนมี

ความต้องการอยากค้นคว้าหาค าตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วน าปัญหาที่อยากรู้มาก าหนดเป็นหัวข้อ
เรื่องที่จะท าโครงงานโดยผู้สอนจะพิจารณาความเป็นไปได้ของเรื่องที่จะท า ซึ่งพิจารณาจาก หัวข้อ
เรื่องมีความเฉพาะเจาะจง ไม่กว้างหรือยากเกินไป ใช้เวลาหรืองบประมาณที่เหมาะสม มีข้อมูลหรือ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ศึกษาอย่างเพียงพอ        

 ขั้นที่ 2 การวางแผนโครงงาน  
 เมื่อได้ชื่อเรื่องแล้วผู้เรียนจะต้องเขียนโครงร่างของโครงงานเสนออาจารย์ที่ปรึกษาหรือครู           

พ่ีเลี้ยง ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
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 1. ชื่อโครงงาน 
 2. ชื่อผู้ท าโครงงาน 
 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
 4. ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
 5. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 6. ขอบเขตของโครงงานที่จะท าการศึกษา 
 7. สมมุติฐานของการศึกษา 
 8. วิธีด าเนินงาน 
 9. ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการท าโครงงาน 
 10. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 
 การเขียนโครงร่างของโครงงานมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะต้อง
ปฏิบัติ ซึ่งก าหนดวิธีการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดการท างานที่จ าเป็นเพื่อช่วย
ให้การปฏิบัติโครงงานลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ขั้นที่ 3 การปฏิบัติโครงงาน  

 ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหาตามแผนการที่ก าหนดไว้ โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษา 
คอยสังเกต ติดตาม แนะน าให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกผลการด าเนินการด้วย
ความมานะอดทน มีการประชุมอภิปราย ปรึกษาหารือกันเป็นระยะๆ ผู้สอนจะเข้าไปเกี่ยวข้องเท่าที่
จ าเป็น ผู้เรียนเป็นผู้ใช้ความคิด ความรู้ ในการวางแผนและตัดสินใจท าด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการบันทึกข้อมูล และทักษะการปฏิบัติงาน   

 ขั้นที่ 4 การเขียนรายงานโครงงาน 
 ผู้เรียนจะน าข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ฯลฯ จากนั้นจัดท ารายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 
3 ส่วน คือ           

 ส่วนประกอบตอนต้น ได้แก่ ปกนอก ปกใน บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ ค าน า และ
สารบัญเรื่อง/ตาราง/ภาพประกอบ 

 ส่วนเนื้อหา แบ่งเป็น 5 บท ได้แก่ บทน า เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิธีกา ร
ด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ส่วนประกอบตอนท้าย ได้แก่ บรรณานุกรมและภาคผนวก 
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 ขั้นที่ 5 การน าเสนอและประเมินผลโครงงาน 
 ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาน าเสนอให้ผู้อ่ืนได้รับทราบ ซึ่งการน าเสนอโครงงาน

ท าได้หลายรูปแบบ เช่น การบรรยายประกอบแผงโครงงาน การน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ การเล่า
เป็นนิทาน เชิดหุ่นประกอบการบรรยาย การจัดนิทรรศการหรือป้ายนิเทศ การแสดงละคร หรือ        
วิธีการอ่ืนๆ ที่ครูและนักเรียนเห็นสมควร 

 สุดท้ายเป็นการประเมินผลโครงงานเพ่ือประเมินความสามารถในการท าโครงงานตั้งแต่
ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ คือ ให้ผู้เรียนรู้จักพิจารณาว่าก่อนที่จะ
ด าเนินการมีสภาพอย่างไร มีปัญหาอย่างไร ระหว่างที่ด าเนินงานตามโครงงานนั้นยังมีสิ่งใดผิดพลาด
หรือบกพร่อง จะต้องแก้ไขอะไรบ้าง จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร เมื่อด าเนินการไปแล้วผู้เรียนมีแนวคิด
อย่างไร มีความพอใจหรือไม่ ผลของการด าเนินการตามโครงงาน ผู้เรียนได้ความรู้อะไร ได้ประโยชน์
อย่างไร และสามารถน าความรู้นั้นไปพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้นได้อย่างไร โดยให้ผู้เรียนประเมิน
โครงงานของตนเองหรือเพ่ือนร่วมประเมิน  

 

 
 

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองทั้งในเรื่องการเขียนโครงร่าง การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการน าเสนอ
โครงงาน ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงานมาก ดังนั้นเพ่ือให้การท าโครงงานส าเร็จลุล่วง ครูผู้สอนหรือครู
ผู้รับผิดชอบโครงงานจึงต้องมีบทบาทส าคัญเพ่ือช่วยแนะแนวทางการท าโครงงานของนักเรียน 

ขั้นท่ี 1 การก าหนดเรื่องโครงงาน  

ขั้นที่ 2 การวางแผนโครงงาน 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติโครงงาน 

ขั้นที่ 4 การเขียนรายงานโครงงาน 

ขั้นที่ 5 การน าเสนอและประเมินผลโครงงาน 
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 ลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 97-99) เสนอไว้ว่า บทบาทของครูพี่เลี้ยงหรืออาจารย์ที่ปรึกษาใน
การท าโครงงาน สรุปได้ว่า 
 ผู้ที่มีความส าคัญในการดูแลการท าโครงงานคือ ครูพ่ีเลี้ยงหรืออาจารย์ที่ให้ค าปรึกษา โดย
จะต้องเป็นมากกว่าการให้ค าปรึกษา ในบางครั้งบางเวลาอาจต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหา ร่วมวางแผนใน
การท างาน การตัดสินใจหรือกระตุ้นเตือนเมื่อพบข้อบกพร่องและให้ก าลังใจอย่างใกล้ชิดเมื่อพบว่า
นักเรียนเกิดความท้อแท้ และที่ส าคัญที่สุดคือ จะต้องมีความเสียสละอย่างสูงเพราะต้องอุทิศเวลา
ให้กับการท าโครงงานของนักเรียนตลอดระยะการด าเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ  
 ก่อนการดําเนินงาน 
 ครูต้องมีการเตรียมความพร้อมของตนเองในทุกๆ ด้านและศึกษาให้ลึกซึ้งในความรู้         
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าโครงงาน โดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลให้พร้อมเพ่ือที่นักเรียนจะได้ค้นหา
ได้ง่าย ศึกษาส ารวจหาแหล่งความรู้อ่ืนๆ เช่น วิทยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สถานที่ต่างๆ  
ที่นักเรียนสามารถจะไปศึกษาหาข้อมูล จัดเตรียมหาแหล่งที่จะสนับสนุนในด้านงบประมาณ จัดเตรียม
สถานที่ที่จะสะดวกสบายในการท างาน จัดเตรียมเอกสารต่างๆ รวมทั้งก าหนดงานต่างๆ และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จะต้องใช้ เป็นต้น 
 ระหว่างการดําเนินงาน 
 ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ แนะน าช่วยเหลือในการท างาน ชี้แนะวิธีการป้องกันตัวในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ให้ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถด าเนินการในสิ่งที่ยากให้
เป็นสิ่งที่ง่าย ตรวจแก้ไขโครงงานตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงานและการสรุปผล คอยควบคุม ดูแล 
และติดตาม กระตุ้นเตือนให้นักเรียนปฏิบัติไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ 
 ในขณะที่ก าลังด าเนินการท าโครงงาน ครูต้องจัดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยน
ปัญหาต่างๆ ในการท างานหรือรายงานความก้าวหน้าของงานเป็นระยะๆ เพ่ือจะได้รับทราบและแก้ไข
ได้ทันท่วงที ในกรณีที่มีปัญหาในการท างาน เช่น ปัญหาด้านพฤติกรรม หรือเด็กเกิดความเบื่อหน่าย
และมีอาการท้อถอย หรือเกิดการผิดพลาดจากการท างาน ครูต้องรีบแก้ไขจัดการโดยด่วน หรืออาจ
จัดกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมทัศนศึกษาเป็นครั้งคราวเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศท่ีตึงเครียด 
 นอกจากนี้การให้ก าลังใจและดูแลอย่างใกล้ชิดจะท าให้เด็กๆ มีความรู้สึกปลอดภัยและ          
มีก าลังใจในการท างาน แต่ที่ส าคัญครูอย่าชี้แนะมากเกินไปจนเป็นความคิดของครูทั้งหมด ตระหนัก
อยู่เสมอว่าโครงงานนั้นนักเรียนจะต้องคิดเอง ท าเอง หากผิดแปลกแหวกแนวออกไป ครูต้องคอย         
ดึงสติกลับมา 
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 หลังจากเสร็จสิ้นโครงงาน 
 จัดให้มีการน าเสนอโครงงานต่อสายตาของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ครู ผู้บริหารและผู้ปกครอง
ของเด็กๆ เพ่ือฝึกความกล้าแสดงออกและยอมรับค าวิจารณ์จากคนภายนอกเพ่ือการปรับปรุง          
และพัฒนางานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และหลังจากสิ้นสุดการท างานแล้ว เตือนให้นักเรียนรับผิดชอบ            
ในการเก็บกวาดสถานที่ที่ ใช้และจัดเก็บ อุปกรณ์ที่ขอยืมมาส่งคืนเจ้าของให้ เรียบร้อยด้วย           
จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จเรียบร้อย          
โดยประเมินจากตัวครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจอ่ืนๆ เพ่ือจะได้ทราบข้อดี ข้อบกพร่องและ           
จะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้แล้ว ครูยังต้องตระหนักถึงวิธีการสอนให้ผู้เรียนได้รู้ถึงกระบวนการกลุ่ม (group 
process) โดยครูต้องสอนทักษะและกระบวนการกลุ่มให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และ         
ความเข้าใจ สามารถน าไปท างานรวมกลุ่มได้เป็นอย่างดี เช่น ภาวะผู้น า การติดต่อสื่อสารภายในกลุ่ม 
บทบาทสมาชิกในกลุ่ม และการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งในกลุ่ม ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในประสบการณ์การท างานเป็นทีม (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ , 2551: 24)  
  

การประเมินผลโครงงาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต่างจากการจัดการเรียนรู้ทั่วไปเนื่องจาก การจัดการ
เรียนรู้ทั่วไปจะประเมินผลในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานนั้นนอกจากจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแล้วยังจะต้องประเมินความสามารถ         
ในการท าโครงงานของนักเรียนตามข้ันตอนต่างๆ ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งต้องใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลายเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นหลังจากการจัดการเรียนรู้           
แบบโครงงาน นอกจากผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินโครงงานแล้วผู้เรียนก็มีส่วนในการประเมินโครงงาน          
ที่ตนเองท าขึ้นด้วย ซึ่งสุคนธ์ สินธพานนท์ (2554 : 104-105) กล่าวว่า ผู้สอนต้องแนะให้ผู้เรียนรู้จัก
การประเมินผลก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ คือรู้จักพิจารณาว่าก่อนที่          
จะด าเนินการมีสภาพเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร ระหว่างด าเนินงานตามโครงงานนั้นยังมีสิ่งใด
ผิดพลาดหรือเป็นข้อบกพร่องอยู่ ต้องแก้ไขอะไรอีกบ้าง มีวิธีแก้อย่างไร เมื่อด าเนินการไปแล้วผู้เรียน 
มีแนวคิดอย่างไร  มีความพึงพอใจหรือไม่ ผลของการด าเนินการตามโครงงาน ผู้เรียนได้ความรู้อะไร 
ได้ประโยชน์อย่างไร และสามารถน าความรู้นั้นไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นหรือน าความรู้นั้นไปใช้            
ในชีวิตได้อย่างไร โดยผู้เรียนประเมินโครงการของตนเองหรือให้เพ่ือนร่วมประเมิน ซึ่งผู้ปกครอง
อาจจะร่วมประเมินก็ได้ ส าหรับการประเมินโครงงานโดยครูผู้สอนนั้น บูรชัย ศิริมหาสาคร (2553: 
292-296) ได้กล่าวถึง การประเมินผลโครงงานตามทฤษฎีเชิงระบบไว้ว่า การท าโครงงานของผู้เรียน 
มีลักษณะการด าเนินงานคล้ายกับการท าโครงการของผู้ใหญ่ จึงสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดตามทฤษฎี
เชิงระบบ ซึ่งเป็นทฤษฎีทางการบริหารมาใช้ในการประเมินโครงงานของผู้เรียนได้  
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 การประเมินโครงงานตามทฤษฎีเชิงระบบ มิได้เน้นการประเมินผลส าเร็จ (Product) ของ
โครงงานเพียงอย่างเดียว แต่จะประเมินให้ครอบคลุมการท าโครงงานทั้ง 3 ระยะ คือ  
 1. Input :   การประเมินก่อนท าโครงงาน    
 2. Process :   การประเมินระหว่างท าโครงงาน    
 3. Output/Product :  การประเมินผลส าเร็จของโครงงาน 
             โครงงาน 
 
 

 
          การประเมินผลโครงงาน 
 

ภาพที่ 2 การประเมินผลโครงงานตามทฤษฎีเชิงระบบ 
ที่มา: การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2553: 292) 
 

 เมื่อน าทฤษฎีเชิงระบบมาวิเคราะห์ขั้นตอนการท าโครงงาน ท าให้มองเห็นแนวทางในการ
ประเมินโครงงานของทั้ง 3 ระยะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ขั้นตอนการท าโครงงาน ตามทฤษฎีเชิงระบบ 

ทฤษฎีเชิงระบบ ขั้นตอนการท าโครงงาน สิ่งที่ต้องประเมิน 
Input  

การประเมิน 
ก่อนท าโครงการ 

1. การคิดและเลือกหัวข้อโครงงาน 
2. การวางแผนท าโครงงาน 
   2.1  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับการท าโครงงาน 
   2.2  การเขียนเค้าโครงของ

โครงงาน 

- หัวข้อของโครงงาน 
- ความรู้ความเข้าใจจาก

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการท าโครงงาน 

- โครงร่างของโครงงาน 
(Proposal) 

Process  
การประเมิน 

ระหว่างท าโครงงาน 

3. การด าเนินงาน 
   (ปฏิบัติการโครงงาน) 

-  วิธีการด าเนินงาน 
-  ทักษะกระบวนการ 
   ทางวิทยาศาสตร์ 
-  วัสดุอุปกรณ์ 

Output 
การประเมิน 
ผลส าเร็จ 

ของโครงงาน 
 

4. การเขียนรายงานโครงงาน 
5. การน าเสนอโครงงาน 
6. การพัฒนาโครงงานต่อเนื่อง 

-  เอกสารรายงานโครงงาน 
-  วิธีการและสื่อที่ใช้ในการ 
   น าเสนอโครงงาน 
-  หัวข้อโครงงานที่จะท าใน 
   ครั้งต่อไป 

     Input 
 

   Process Output 
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 การประเมินผลโครงงานควรประเมินให้ครบทั้ง 3 ระยะดังกล่าวซึ่งการด าเนินงาน             
ทุกขั้นตอนนั้นจะมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า
ของการท างาน ได้รู้ปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน จะได้มีการปรับปรุง
แก้ไขได้ถูกต้องและทันท่วงที 

 นอกจากนี้สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2553: 85) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินโครงงานว่า
การก าหนดเกณฑ์การประเมินจะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงงาน และควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหรือก าหนดเกณฑ์การประเมินด้วย       
 
ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน      

 การสอนแบบใช้โครงงานเป็นการสอนที่ครูทุกคนควรน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เพราะเป็นการพิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้งว่าการสอนแบบนี้ ท าให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้กว้าง รู้รอบ และรู้ลึก             
อย่างแท้จริง (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552: 76) ซึ่งสุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554 : 106) กล่าวถึง 
ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน คือ เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนรวม         
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติจริง คิดเอง ท าเองอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างเป็นระบบ  
ผู้เรียนรู้จักวิธีแสวงหาข้อมูล สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะในการแก้ปัญหา  
มีทักษะกระบวนการเคลื่อนไหวร่างกาย  ผู้เรียนได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็น         
ซึ่งกันและกัน มีการยอมรับในความรู้ ความสามารถซึ่งกันและกัน รู้จักท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียนในการท างาน เช่น การสังเกต            
ความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียร เป็นคนมีเหตุผล รู้จักพ่ึงพาตนเอง             
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และน าความรู้ ความคิด หรือ
แนวทางท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต หรือในสถานการณ์อ่ืนๆ ได้    
 
ข้อจํากัดของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ได้ทั้งองค์ความรู้และชิ้นงานที่ผู้เรียน 
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองซึ่งมีข้อจ ากัดต่างๆ สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2553: 83) และบูรชัย ศิริมหาสาคร 
(2553: 17) กล่าวถึงข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานว่า ใช้เวลามากในการด าเนินการและ
การให้ข้อมูลย้อนกลับ เสียค่าใช้จ่ายสูง มีความยากต่อการให้ความยุติธรรมในการประเมินโครงงาน 
ถ้าผู้สอนให้ค าปรึกษาและดูแลไม่ทั่วถึง ขาดความเอาใจใส่ หรือขาดความอดทน หรือผู้ เรียน          
วางแผนการท างานไม่ดี อาจท าให้ไม่ประสบความส าเร็จได้ ดังนั้นครูและนักเรียนจะต้องให้ความร่วมมือ
ซึ่งกันและกัน จึงจะท าให้โครงงานประสบผลส าเร็จ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยเปิดโอกาสให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ซึ่งมีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ 
 รภัทกร ภัทรกรธนากิจ (2552) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ภาษาทันสมัยในเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ภาษาทันสมัยในเทคโนโลยี 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ และเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยเรื่อง ภาษาทันสมัยในเทคโนโลยี 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับวิธีการจั ดการ
เรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาล            
ทับกวาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 2 ห้องเรียน 
รวม 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 
และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ภาษาทันสมัยในเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ  
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย เรื่อง ภาษาทันสมัยในเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ         
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 อัญชสา ยิ้มถนอม (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การสร้างค าใน
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง          
การสร้างค าในภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างค าในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
การเรียนรู้ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ         
การเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขต          
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 46 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยบทเรียนส าเร็จเรื่อง



  35 

การสร้างค าภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การสร้างค าภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าภาษาไทย และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องการสร้างค าในภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปเรื่องการสร้างค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษา       
ปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 91.34/88.47 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง          
การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนหลังการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปสูงกว่าก่อนการเรียน         
ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนส าเร็จรูปอยู่ในระดับมาก 

 สุดสวาท  มีไชโย (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการวิเคราะหรสวรรณคดี 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดวยกิจกรรมโครงงาน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสามารถดาน
การวิเคราะหรสวรรณคดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยกิจกรรมโครงงาน ตามเกณฑ                  
ที่ก าหนด 75/75 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอกิจกรรม
โครงงาน กลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3/2 จ านวน 54 คน โรงเรียนบัวขาว              
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู
ตามรูปแบบการสอนโครงงาน แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาดานการวิเคราะห์รสวรรณคดี พบวา นักเรียนมีคะแนน
จากการประเมิน โครงงานเฉลี่ยรอยละ 80.70 และมีจ านวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 81.67           
มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน เฉลี่ยรอยละ 77.45 และมีนักเรียน           
ผานเกณฑ์รอยละ 87.04  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ก าหนด และผลการศึกษาดานความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีตอการเรียนรูดวยกิจกรรมโครงงาน อยูในระดับมาก 

 สุรีรัตน กองสี (2553) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมสาระ 
การเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค า ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม และศึกษาผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก นักเรียนจ านวน            
20 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของค า และแบบวัดความพึงพอใจ           
ของนักเรียนที่มี ตอการจัดกิจกรรม  ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง 
ชนิดของค า มีประสิทธิภาพเทากับ 85.06/82.88  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80  มีคาดัชนี
ประสิทธิผลเทากับ 0.6975 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง ชนิดของค าโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และผลการจัดการเรียนรู
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แบบโครงงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
พบวา นักเรียนสามารถวางแผนการท างาน ลงมือท างานท างานเปนกลุ่ม ฝกปฏิบัติจริง  รูจักคิดคนควา           
หาค าตอบและสรางสรรคผลงานไดดวยตนเอง  
 ศิรินทิพย์ เด่นดวง (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการฟังและดูเชิงวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ด้านการฟังและการดูเชิงคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ศึกษาความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ และศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน  60 คน ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย  
ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน และแบบทดสอบถามความ
คิดเห็น  ผลการวิจัยพบว่าผลการเรียนรู้ด้านการฟังและดูเชิงคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  โดยคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานสูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียน
หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับสูงทุกด้าน และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ               
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน  
 อ าภาพร ระนาฎศิลป์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเขี ยนรายงาน
การศึกษาค้นคว้า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า ส าหรับนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ศึกษา
ความสามารถในการท าโครงงานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้             
แบบโครงงาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 
(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จ านวน 35 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีโครงงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้             
การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียน           
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้               
แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถในการท าโครงงาน หลังเรียนด้วยวิธีการจัดการ
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เรียนรู้แบบโครงงานอยู่ ในระดับดี  และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้                     
แบบโครงงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

 อิสรีย์ น้อยมิ่ง (2557) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย    
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนการเรียน เรื่อง การสร้าง
ค าในภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จักการเรียนรู้เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียก่อนและหลังเรียน และศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย                  
เรื่องการสร้างค า ในภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
จ านวน 40 คน  ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทน์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่าง (Simple Random Sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          
ที่จัดการเรียนรู้ด้วยจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกว่า             
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  และนักเรียนมีความเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) 
ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยใช้ภาพรวมอยู่ในระเห็นด้วยมาก  
 เสาวณีย์ โพธิ์เต็ง (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการสร้างค าในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับแบบฝึกทักษะ          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับแบบฝึกทักษะ และศึ กษา              
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับแบบฝึกทักษะ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาล
สงเคราะห์) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ที่ เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน         
เป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยเรื่อง             
การสร้างค าในภาษาไทย แบบฝึกทักษะเรื่องการสร้างค าในภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องการสร้างค าในภาษาไทย และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับแบบฝึกทักษะเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่า
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการสร้างค าในภาษาไทย โดยจัด         
การเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับแบบฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับแบบฝึกทักษะ                   
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด        
 นุรไอนี ดือรามะ (2559) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา 
จังหวัดปัตตานีสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนรวม 33 คน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้              
ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นวิชาวิทยาศาสตร์ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                     
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้              
แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย และแบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  ด าเนินการ
ทดลองตามรูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest - Posttest Design ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีระดับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนในระดับค่อนข้างดี และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับมาก 

 ลุฏฟี ดอเลาะ (2560) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนชีววิทยา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล อ.เมือง จ.ปัตตานี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 
2/2559 จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และแบบบันทึกภาคสนาม            
โดยด าเนินการทดลองกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One-Group 
Pretest-Posttest Design) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ  (2561) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง           
การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน โดยใช้เทคนิค 
TGT ร่วมกับแบบฝึก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การสร้างค า               
ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้
เทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การสร้างค า
ในภาษาไทย แบบฝึกเรื่องการสร้างค าในภาษาไทย และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของต่างประเทศ           
ได้มผีู้ศึกษาไว้ดังนี้ 
 Zimmerman (2010) ได้ท าวิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวกับการสอนแบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือ
การฝึกทักษะชีวิตในห้องเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเกรด 12 โดยการเก็บและ
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตร่วมกับการสัมภาษณ์ครูและนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า การสอนแบบ
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โครงงานท าให้นักเรียนมีโอกาสที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในห้องเรียนและในระดับการศึกษาในขั้นสูงต่อไป         
ให้ประสบความส าเร็จได้ 
 Wurdinger, Scott (2011) ได้ท าวิจัยเชิงส ารวจแบบออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักเรียนที่ใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนศิษย์เก่าของโรงเรียนใน St 
Paul, Minnesota. ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้ด้วยโครงงานสามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 
การคิดสร้างสรรค์ และการจัดการเวลาได้สูงมากกว่าทักษะทางวิชาการ ด้านการจดบันทึกและ            
การทดสอบ ซึ่งทักษะชีวิตที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนี้ช่วยให้พวกเขาเกิดความมั่นใจในตนเองที่จะเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของสมาชิกในสังคม    
 Kristin (2012) ได้ท าวิจัยการส ารวจผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในการสอน  เรื่อง
วิวัฒนาการ วิชาชีววิทยา เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลส าหรับการปฏิรูปการเตรียมการสอนของครู โดยข้อมูล
ได้จากการวิเคราะห์จากครูผู้สอนวิชาชีววิทยา เรื่อง วิวัฒนาการ ผ่านการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท าให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้            
ด้านพุทธิปัญญามากขึ้น ครูผู้สอนได้แนะน าว่าการจัดการเรียนรู้ควรที่จะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม           
ในการเรียนมากที่สุด โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ครูมอบให้นักเรียน  ต้องอยู่
ในแนวทางที่นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ประกอบด้วยหลักการหลายประการ เช่น การร่วมมือกัน การควบคุมตนเอง การจัดการต่อมุมมอง           
ที่แตกต่าง เหล่านี้ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมให้เกิดการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยมากขึ้น 
 Yilmaz (2013) ได้ท าวิจัยการส ารวจผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบผล
ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เสียง และเพ่ือเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเมื่อเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบดั่งเดิม โดยการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ด าเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นเกรด 5 จ านวน 44 คน โรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งทางใต้ตอนเหนือของ
ประเทศตุรกี ปี 2011-2012 จากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกลุ่มทดลอง 22 คนและกลุ่ม
ควบคุม 20 คน และเมื่อมีการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ส าหรับเจตคติของ
นักเรียนไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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 Karaçalli (2014) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เจตคติ และความคงทนของความรู้ในวิชา “ไฟฟ้าในชีวิตของเรา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผล
ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความคงทนของความรู้           
ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ “ไฟฟ้าในชีวิตของเรา” ของผู้เรียนชั้นเกรด 4 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์  
การวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการวิจัยแบบกึ่งทดลองมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้กับผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ผลปรากฏว่า ผลการประเมินของผู้ เรียนที่ได้รับการเรียนแบบโครงงาน
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วนตนเอง และสามารถประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้
ของตนเองผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ แต่เมื่อเปรียบเทียบด้านเจตคติ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแล้วพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 
 Ibrahim (2015) ได้ท าวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต่อ  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความเชื่อในสมรรถนะของตนเองต่อการสอนวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตรวจสอบถึงผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและรวมทั้งความเชื่อ
ของนักเรียนต่อสมรรถภาพของตนเองเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 33 คน 
และได้ด าเนินการสอนโดยวิธีการสอนแบบโครงงานและกลุ่มตัวอย่างอีก 33 คน สอนด้วยวิธีดั่งเดิม 
ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STTAT) และแบบวัดความเชื่อ
ต่อสมรรถภาพของตนเอง (SEBS) ผลการวิจัยปรากฏว่า กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบโครงงานมีผล            
การทดสอบและผลการวัดที่ดีกว่ากลุ่มที่สอนด้วยวิธีดั่งเดิม และมีความเห็นและมุมมองในเชิงบวกต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 จากงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ช่วยสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่แท้จริงให้กับนักเรียน ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ที่หลากหลาย เสริมสร้าง
สติปัญญา ความคิด การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน พัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ อันส่งผลให้              
การเรียนประความส าเร็จ คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนอีกด้วย 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องการสร้างค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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บทที่ 3  

วิธีดําเนินการวิจัย   
 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทยของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน” มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้   
 1. ขั้นเตรียมการทดลอง      
 2. ขั้นสร้างและพัฒนาเครื่องมือ        
 3. ขั้นด าเนินการทดลอง        
 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการทดลอง 
 1. ประชากร         
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคลองครุ 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 ห้องเรียน             
มีจ านวนนักเรียน 120 คน          
 2. กลุ่มตัวอย่าง         
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนวัด
คลองครุ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน 
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการ 
จับสลาก  
 3. ตัวแปรที่ศึกษา         
  3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่    
   3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย  
   3.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 4. แบบแผนการวิจัย        
  การท าวิจัยครั้งนี้เป็นการท าวิจัยก่อนทดลอง (Pre Experimental Designs) มีแบบ
แผนการวิจัยการวิจัยแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 
144) ดังนี้ 
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สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 
 

  T1  หมายถึง  การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค า 
     ในภาษาไทย ก่อนการทดลอง 
  X  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  T2  หมายถึง  การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค า 
     ในภาษาไทย หลังการทดลอง 

 
ขั้นตอนที่ 2 ข้ันสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย จ านวน 5 แผน 
รวม 10 ชั่วโมง 
  1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย                  
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ 
  1.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
 2. การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
  2.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย       
มีข้ันตอนดังนี ้
   2.1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่  4 หลักการใช้ภาษาไทย ตัวชี้วัด 
หลักสูตรสถานศึกษาสาระภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   2.1.2 วิเคราะห์หลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ เนื้อหาของการสร้างค า
ในภาษาไทย 
   2.1.3 ศึกษาวิธีสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จากต ารา เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   2.1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย จ านวน           
5 แผน รวม 10 ชั่วโมง ใช้เวลาสอน 3 สัปดาห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 5 แสดงเวลาเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย 

รายการ เรื่องท่ีสอน จํานวนชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การก าหนดชื่อเรื่องโครงงาน  1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนโครงงาน 2 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การปฏิบัติโครงงาน 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนรายงานโครงงาน 2 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การน าเสนอและประเมินผลโครงงาน 2 
 
  2.1.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความสอดคล้องและความเหมาะสมของเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม            
การเรียนรู้ สื่อและการวัดการประเมินผล       
  2.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภาษาไทย ด้านการ
จัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) โดยเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้และการวัดประเมินผลของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน าผลที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 177) โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้          
   +1 เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 
   0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน
    หรือไม ่       
   -1 เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่ไม่สอดคล้องกัน 

 

 แล้วน ามาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร 
 

   สูตร IOC = 
∑𝑅

𝑁
 

 

   IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 

   ∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

   N หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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   ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากการน าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญไปค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
ได้เท่ากับ 1.00  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
  2.1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
   1) ปรับปรุงการใช้ภาษาให้เหมาะสม    
   2) ปรับกิจกรรมในขั้นน าเข้าสู่บทเรียนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น   
   3) ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้ชัดเจน ตรงตามจุดประสงค์ 
  2.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง 
         ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สรุปได้ดังแผนภูมิที่ 2 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ศึกษารายละเอียดหลักสูตร จุดประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา 

วิเคราะห์จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้และเนื้อหา 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) 

ผ่านเกณฑ์ ปรับปรุง 
ไม่ผ่าน 

ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ผ่านการตรวจคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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  2.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้  
   2.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่  4 หลักการใช้ภาษาไทย ตัวชี้วัดชั้นปี           
ข้อ 2 สร้างค าในภาษาไทย หลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
   2.2.2 ศึกษาทฤษฎีหลักการ แนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียน             
   2.2.3 สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดตามแนวคิดของ 
Bloom ซึ่งแบ่งเป็น 6 ระดับ คือ ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์  การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 จ านวนข้อสอบตามพฤติกรรมการเรียนรู้เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
    หน่วยการเรียนรู ้

คว
าม

รู้ค
วา

มจ
 า 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

น า
ไป

ใช
้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

สัง
เค

รา
ะห

์ 

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

รว
ม 

ค าประสม 1 1 1 3 3 - 9 
ค าซ้ า 1 1 1 2 3 - 8 

ค าซ้อน 1 1 1 2 3 - 8 

รวม 3 3 3 7 9 - 25 
 
  2.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย 
โดยสร้างเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือกให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์                  
เชิงพฤติกรรมทั้งหมด 1 ฉบับ จ านวน 40 ข้อ       
  2.2.5 เสนอแบบทดสอบที่สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องความยากง่ายของเนื้อหา การใช้ภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  
  2.2.6 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภาษาไทย ด้านการจัด การเรียนรู้  และด้านการวัดและประเมินผล             
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วน าผลการประเมินมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา (มาเรียม นิลพันธุ์, 
2558: 177) ดังนี้    
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   +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
     หรือไม ่        
   -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
   แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งถือว่ามี
ความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  จากการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง  
0.67-1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค)       
  2.2.7 น าแบบทดสอบที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนวัดคลองครุ ที่เคยเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทยมาแล้ว 
จ านวน 20 คน 
  2.2.8 น าค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนข้อที่ตอบถูกข้อละ 
1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ได้ตอบให้ 0 คะแนน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) โดยใช้
เกณฑ์ตั้งแต่ 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้เกณฑ์ตั้งแต่ 0.20-1.00 ผลจากการหา            
ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ ผู้วิจัยได้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.39-0.72 ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ระหว่าง 0.22-0.67 และได้เลือกข้อสอบจ านวน 25 ข้อ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
  2.2.9 น าแบบทดสอบตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (reliability) คือ การตรวจสอบ
ผลการวัดที่สม่ าเสมอและคงที่ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ซึ่งเป็น
ข้อสอบชนิดปรนัยโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85               
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค)        
  2.2.10 น าแบบทดสอบที่ได้มาเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ชุด และแบบทดสอบ
หลังเรียน 1 ชุด โดยน าแบบทดสอบก่อนเรียนมาสลับข้อและสลับตัวเลือก   
  2.2.11 น าแบบทดสอบไปใช้ทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การสร้างค าใน
ภาษาไทย สรุปได้ดังแผนภูมิที่ 3 
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แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย 

ศึกษาหลักสูตรและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหา 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก 

น าแบบทดสอบไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบดูความถูกต้อง 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ผ่านเกณฑ์ แก้ไข 

น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) 

น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ 

เลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์                                           
และตรงตามเนื้อหากับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ                                                                     
โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson 

จัดท าแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ชุด และจัดท าแบบทดสอบหลังเรียน                                              
โดยน าแบบทดสอบก่อนเรียน มาสลับข้อและสลับตัวเลือก 

น าแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 



  49 

  2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน           
มีข้ันตอนการสร้างดังนี้         
   2.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น จากต าราเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง            
   2.3.2 ก าหนดเป้ าหมายแนวการถาม ข้อค าถามและสร้างแบบสอบถาม              
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามหลักการของ Likert จ านวน 15 ข้อ 3 ด้านได้แก่ 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีระดับการประเมิน
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 107-108) ดังนี้      
    คะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   
    คะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก   
    คะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง   
    คะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อย   
    คะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด   
    ซึ่งมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความระดับความคิดเห็น ดังนี้   
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด  
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก  
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อย  
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด  
   2.3.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา  
   2.3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์           
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ภาษาไทย ด้านการจัดการเรียนรู้ และ ด้านการวัดผลและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) และภาษาแล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543: 107-108) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้     
    +1 ส าหรับค าถามข้อที่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการถาม 
    0 ส าหรับค าถามข้อที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการถาม
    -1 ส าหรับค าถามข้อที่แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการถาม 
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    ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได้ ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค)  
   2.3.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ได้ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
    ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา            
ปีที ่1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สรุปได้ดังแผนภูมิที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
 
 
 

ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

ก าหนดค าถามสร้างแบบสอบถามหรือแนวการถาม และสร้างแบบสอบถาม 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่อผู้เชี่ยวชาญ                                      
จ านวน 3 คน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ผ่านเกณฑ์ 

น าแบบสอบถามไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ปรับปรุง 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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ขั้นตอนที่ 3 ข้ันดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ the one-group 
pretest-posttest design มีวิธีด าเนินการดังนี้       
 1. ทดสอบก่อนเรียน (pretest) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานการสร้างค าในภาษาไทย
ของนักเรียน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง        
 2. ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 5  แผน               
รวม 10 ชั่วโมง ทดลองจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    
 3. ทดสอบหลังเรียน (posttest) กับนักเรียน หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดโดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัยเป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียนแต่สลับข้อและตัวเลือก ระยะเวลา 1 ชั่วโมง     
 4. ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง 
การสร้างค าในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ภายหลังสิ้นสุดการ
จัดการเรียนรู้ครบทั้ง 5 แผน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น    
 5. น าผลจากการทดสอบก่อน-หลังการทดลอง และค าตอบจากแบบสอบถามความคิดเห็น
มาวิเคราะห์โดยกระบวนการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
ขั้นตอนที่ 4 ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้      
 1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้สถิติดังนี้    
  1.1 การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น ที่ตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 177) การพิจารณาค่า IOC จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป 
ซึ่งแสดงว่า ข้อค าถามนั้นมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรม  
  1.2 การหาความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกณฑ์ก าหนดค่า
ความยากง่ายคือ 0.20-0.80 ถ้าค่าความยากง่าย  ≤ 0.20 ถ้าข้อค าถามนั้นยากเกินไป และถ้า          
ค่าความยากง่าย ≥ 0.80 ถือว่า ข้อค าถามนั้นง่ายเกินไป (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 188)  
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  1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก เลือกข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป (มาเรียม 
นิลพันธุ์, 2558: 186) ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบที่ดี       
  1.4 หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ
ปรนัย โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder - Richarson  (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 182)  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย       
  2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยการหาค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent samples t-test)                                  
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 197) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งระดับนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05 
  2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (M) และค่า            
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทยของ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้   
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน   
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 
 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างคําในภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 ผู้วิจัยเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทยของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ก่อนและหลังการทดลอง โดยการค านวณ
ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนด้าน  
การเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย โดยใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(Dependent samples t-test) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงใน
ตารางที ่7  
 
ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

การทดลอง N คะแนนเต็ม  M S.D. t p 
การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 30 25 9.22 2.50 

-18.19 0.00 
การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 30 25 20.17 2.11 

* p < .05 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้าง
ค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หลังการจัดการเรียนรู้ 
(M = 20.17, S.D. = 2.11) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ (M = 9.22, S.D. = 2.50) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความ
คิดเห็นโดยการค านวณค่าเฉลี่ย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดง
ในตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน M S.D. 
ระดับ              

ความคิดเห็น 
ลําดับ

ที ่

ด้านบรรยากาศในการเรียนรูแ้บบโครงงาน 
1. นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่าง

อิสระ 
4.83 0.37 

เห็นด้วยมากที่สุด (1) 

2. นักเรียนสนุกและกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรมโครงงาน 

4.73 0.57 เห็นด้วยมากที่สุด (3) 

3. นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกับเพื่อน 

4.80 0.54 เห็นด้วยมากที่สุด (2) 

4. นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4.67 0.75 เห็นด้วยมากที่สุด (4) 
5. การท าโครงงานเป็นสิ่งที่ท้าทาย

ความสามารถของนักเรียน 
4.63 0.71 เห็นด้วยมากที่สุด (5) 

รวม 4.73 0.59 เห็นด้วยมากที่สุด 2 

 
 
 



  55 

ตารางที่ 8 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (ต่อ) 

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน M S.D. 
ระดับ              

ความคิดเห็น 
ลําดับ

ที ่
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

6. การท าโครงงานเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ 
4.73 0.63 

เห็นด้วยมากที่สุด (3) 

7. การท าโครงงานท าให้ได้บูรณาการวิชา
ความรู้ต่าง ๆ 

4.70 0.64 เห็นด้วยมากที่สุด (4) 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท า
ให้นักเรียนสนใจการเรียนวชิาภาษาไทยมากขึ้น 

4.87 0.34 เห็นด้วยมากที่สุด (1) 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท า
ให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดอย่างอิสระ 

4.67 0.65 เห็นด้วยมากที่สุด (5) 

10. นักเรียนอยากให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ด้วย 

4.77 0.62 เห็นด้วยมากที่สุด (2) 

รวม 4.75 0.57 เห็นด้วยมากที่สุด 1 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้แบบโครงงาน 

11. การท าโครงงานท าให้เข้าใจถึงวิธีการท างาน
ที่เป็นระบบและกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

4.67 0.65 

เห็นด้วยมากที่สุด (4) 

12. การท าโครงงานท าให้สามารถน าความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.70 0.69 เห็นด้วยมากที่สุด (3) 

13. การท าโครงงานส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

4.60 0.88 เห็นด้วยมากที่สุด (5) 

14. การท าโครงงานท าให้เกิดความรู้จริงซึ่งได้
จากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทดลอง 
ปฏิบัติ และค้นคว้า 

4.87 0.34 เห็นด้วยมากที่สุด (1) 

15. การท าโครงงานส่งเสริมให้นักเรียนใช้
ความสามารถในการรวบรวมและน าเสอน
ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 

4.77 0.56 เห็นด้วยมากที่สุด (2) 

รวม 4.72 0.62 เห็นด้วยมากที่สุด 3 
รวมเฉลี่ย 3 ด้าน 4.73 0.60 เห็นด้วยมากที่สุด  
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 จากตารางที่ 8 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (M = 4.73, S.D. = 0.60) 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (M = 4.75, S.D. = 0.57) 
รองลงมาได้แก่ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้แบบโครงงาน (M = 4.73, S.D. = 0.59) และ ด้านประโยชน์
ที่ได้รับจากการเรียนรู้แบบโครงงาน  (M = 4.72, S.D. = 0.62) เป็นล าดับสุดท้าย เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของคะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้     
 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด (M = 4.75, S.D. = 0.57) โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากสูงสุดลงมา 3 ล าดับ ดังนี้ คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท าให้นักเรียนสนใจการเรียนวิชาภาษาไทยมากข้ึน (M = 4.87, 
S.D. = 0.34) นักเรียนอยากให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ด้วย 
(M = 4.77, S.D. = 0.62) และการท าโครงงานเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ (M = 4.73, S.D. = 0.63)  
 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้แบบโครงงาน ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด (M = 4.73, S.D. = 0.59) โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากสูงสุดลงมา 3 ล าดับ ดังนี้ คือ 
นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ (M = 4.83, S.D. = 0.37) นักเรียนได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเพ่ือน (M = 4.80, S.D. = 0.54) และนักเรียนสนุกและกระตือรือร้น
ในการท ากิจกรรมโครงงาน (M = 4.73, S.D. = 0.57)      
 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้แบบโครงงาน ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (M = 4.72, S.D. = 0.62) โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากสูงสุดลงมา             
3 ล าดับ ดังนี้ คือ การท าโครงงานท าให้เกิดความรู้จริงซึ่งได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทดลอง 
ปฏิบัติ และค้นคว้า (M = 4.87, S.D. = 0.34) การท าโครงงานส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความสามารถใน
การรวบรวมและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ (M = 4.77, S.D. = 0.56) และการท าโครงงาน          
ท าให้สามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (M = 4.70, S.D. = 0.69) 
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บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบก่อนทดลอง                        
(Pre - Experimental Designs) แบบการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (The One - 
Group Pretest - Posttest Design) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนเรื่อง 
การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา         
ปีที่ 1/4 โรงเรียนวัดคลองครุ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น           
หน่วยสุ่มด้วยวิธีการ จับสลาก          

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การสร้าง
ค าในภาษาไทย จ านวน 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 10 ชั่วโมง  ซึ่งผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง            
การสร้างค าในภาษาไทย ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีลักษณะเป็นแบบปรนัยจ านวน 
25 ข้อ ซึ่งผ่านการประเมิน จากผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่าย 
(p) ระหว่าง 0.39-0.72 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.22-0.67 และได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีลักษณะแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent samples t-test) และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ใช้การหาค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทยของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์           
ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัด            
การเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้   
 2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน            
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้แบบโครงงาน และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทยของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค า
ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
กระบวนการคิดค้นเพ่ือหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจ มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ สอดคล้อง
กับค ากล่าวของวัฒนา  มัคคสมัน (2554 : 25) และพิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ (2556: 39) ที่ว่า  
การสอนแบบโครงงาน เป็นการที่เด็กเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความ
สนใจของเด็กเองอย่างลุ่มลึกลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้นด้วยกระบวนการคิด และกระบวนการ
แก้ปัญหาของกระบวนการวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอ่ืนใดด้วยตนเองจนพบค าตอบที่ต้องการ  
นอกจากนี้โครงงานยังส่งเสริมให้นักเรียนน าข้อมูลที่ค้นคว้าได้มาอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ฝึกการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเอง รู้จักแก้ปัญหา รู้จักการวางแผนในการท างาน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงงานที่ตั้งไว้ ท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง และเกิดองค์ความรู้ที่คงทนถาวรสามารถจดจ าได้นาน เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อ
นักเรียนอย่างแท้จริง ดังที่วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2551: 4) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละคนให้ได้รับการพัฒนาได้เต็มขีดความสามารถที่มีอยู่            
อย่างแท้จริง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนวิธีการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้         
ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ อันจะน าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด
  



  59 

  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย เป็นกระบวนการที่ช่วย
สร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ร่วมกันศึกษาปัญหาและก าหนดเรื่อง
โครงงานขึ้นจากความสนใจของนักเรียน ร่วมกันวางแผนและเขียนโครงร่างโครงงาน มีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในกลุ่ม ไปศึกษาค้นคว้า น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และแสดงความ
คิดเห็น โดยมีครูผู้สอนให้ค าแนะน าแก่นักเรียน ทั้งในด้านการปฏิบัติโครงงาน การเขียนรายงาน
โครงงาน และการน าเสนอโครงงาน โดยที่นักเรียนจะได้ศึกษาใบความรู้ ฟังการอธิบายการท า
โครงงานและท าใบงานที่ครูก าหนดเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน โดยครูผู้สอนจะเป็น           
ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ท าให้นักเรียนทราบข้อผิดพลาดของตนเอง และน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 
สอดคล้องกับลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 97-99) ที่ได้กล่าวถึง บทบาทของครูพี่เลี้ยงหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ในการท าโครงงานว่า จะต้องเป็นมากกว่าการให้ค าปรึกษา ในบางครั้งบางเวลาอาจต้องเข้าไปช่วย
แก้ปัญหา ร่วมวางแผนในการท างาน การตัดสินใจหรือกระตุ้นเตือนเมื่อพบข้อบกพร่องและให้ก าลังใจ
อย่างใกล้ชิดเมื่อพบว่านักเรียนเกิดความท้อแท้ และที่ส าคัญที่สุดคือ จะต้องมีความเสียสละอย่างสูง
เพราะต้องอุทศิเวลาให้กับการท าโครงงานของนักเรียนตลอดระยะการด าเนินงาน   
  การท าโครงงานให้ส าเร็จลุล่วง ส่วนหนึ่งต้องมาจากความร่วมมือของนักเรียนที่มีความ
รับผิดชอบในการท างาน ความสามัคคีในหมู่คณะ และความมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้ โดยที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดเป็นโครงงานที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ซึ่งการท าโครงงานจะได้รับ
การฝึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ ดังที่นักเรียนได้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว สังเกตได้จากการส่งงานในเวลาที่ครูก าหนด มีความกระตือรือร้นในการท างาน เมื่อมีข้อสงสัย          
ก็จะซักถามครูโดยไม่ปิดบัง อีกทั้งยังแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกแต่ละคนได้รับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความ
สามัคคี และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง สอดคล้องกับวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2551 : 6)             
ที่กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงานช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทั้งหลายก็จะถูก
ปลูกฝัง และสั่งสมในตัวผู้เรียน ได้แก่ การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย การรู้จักรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ความอดทน เสียสละ รู้จักในอภัยในความผิดพลาดของผู้อ่ืน ดังนั้นการเรียนรู้แบบโครงงาน
จึงช่วยพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน ควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง               
การสร้างค า ในภาษาไทย ที่สูงขึ้น 
  จากเหตุผลและข้อสนับสนุนดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ช่วยท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทยของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินทิพย์ เด่นดวง 
(2554) และอ าภาพร ระนาฎศิลป์ (2554) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน            
กลุ่มสาระภาษาไทย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ รภัทกร ภัทรกรธนากิจ (2552) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผล            
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การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เป็นล าดับที่ 1 เนื่องจากการท าโครงงานเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ นักเรียนได้ลงมือค้นคว้าหา
ค าตอบด้วยตนเอง เกิดการคิด การวางแผน การแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
กับผู้อ่ืน ท าให้เกิดความท้าทายในการท างาน ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่ได้รับจากการเรียนรู้โดยทั่วไป 
สอดคล้องกับชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2553: 122) และสมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2553 : 83) ที่กล่าวว่า 
การสอนแบบโครงงานเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหรือส ารวจในสิ่งที่สนใจในเชิงลึก 
ฝึกทักษะการจัดการเกี่ยวกับเวลาและการจัดการโครงงาน รู้จักวิธีท างานอย่างมีระบบ มีแผนงานที่ดี 
ได้ฝึกฝนกระบวนการในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
การแก้ปัญหา และสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ 
  การท าโครงงานของนักเรียนไม่ได้ใช้วิชาความรู้ในวิชาภาษาไทยเท่านั้น ยังได้น าความรู้
ในวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เช่น คณิตศาสตร์ น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ 
เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เป็นต้น วิชาคอมพิวเตอร์ ผ่านการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การน าเสนอผล
การท าโครงงานผ่านโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ วิชาศิลปะ น ามาใช้ในการตกแต่งรูปเล่มรายงานและ 
แผงโครงงานให้สวยงาม วิชาวิทยาศาสตร์ ผ่านขั้นตอนกระบวนการท าโครงานต่าง และฝึกทักษะต่าง ๆ 
เช่น ทักษะการสังเกต การจดบันทึก การแก้ปัญหา การตั้งค าถาม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุคนธ์ 
สินธพานนท์ และคณะ (2554: 102) และบูรชัย ศิริมหาสาคร (2553: 16) ที่กล่าวว่า โครงงานเป็นสิ่ง
ที่ผู้เรียนได้น าความรู้จากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการ เชื่อมโยงทักษะ ประสบการณ์ 
ความรู้ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวตามสภาพจริง   
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานยังท าให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดอย่างอิสระ 
เลือกเรื่องที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง เลือกวิธีการค้นคว้าหาค าตอบ และวิธีการน าเสนอให้น่าสนใจ 
นักเรียนไม่ได้ถูกจ ากัดในด้านของความคิด การแก้ปัญหา การวางแผนการท างาน ท าให้มีอิสระในการ
ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554 : 102-103) และ
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2553: 83) ที่กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ทางศึกษาค้นคว้า รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดประเมินค่า แสวงหา
ความรู้เป็นไปอย่างอิสระตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนและ แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
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  นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เป็นล าดับที่ 2 เนื่องจากนักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมา
ก่อน เพราะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องร่วมมือกันภายในกลุ่มเพ่ือศึกษา
ค้นคว้า สมาชิกในกลุ่มมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2555: 139) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
เป็นการให้ผู้เรียนได้เลือกท าโครงงานที่ตนสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเรื่องที่ตนสนใจ 
วางแผนในการท าโครงงานร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จ าเป็น และลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
จนได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่แล้วจึงเขียนรายงานและน าเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล           
แล้วน าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และสรุปผลการ
เรียนรู้ที่ ได้รับจากประสบการณ์ทั้งหมด นอกจากนี้  การท าใบงานยังต้องผ่านการตรวจสอบ            
ความถูกต้องจากครูผู้สอน เมื่อนักเรียนท าไม่ถูกต้อง ก็จะได้รับค าแนะน าให้ไปแก้ไขจนกว่าจะถูกต้อง 
เพ่ือน าไปใช้วางแผนในการท าโครงงานต่อไป  การท าโครงงานยังจะต้องมีความอดทนต่อความกดดัน
ทางด้านเวลาที่มีอย่างจ ากัด โดยต้องส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้
นักเรียนอาจเกิดความเครียดจากการท างาน เพราะนอกจากจะต้องท างานภายในกลุ่มแล้ว 
บรรยากาศแบบโครงงานยังส่งเสริมการแข่งขันระหว่างกลุ่มอีกด้วย สอดคล้องกับ สมศักดิ์ ภู่วิภา
ดาวรรธน์ (2553: 83) และบูรชัย ศิริมหาสาคร (2553: 17) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ใช้เวลามากในการด าเนินการและการให้ข้อมูลย้อนกลับ หากผู้เรียนวางแผนการท างานไม่ดี อาจท าให้
ไม่ประสบความส าเร็จได้ ดังนั้นครูและนักเรียนจะต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน จึงจะท าให้
โครงงานประสบผลส าเร็จ 
  การท าโครงงานของนักเรียนเป็นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาต่าง ๆ จากการท างานกลุ่ม ท าให้เกิดความท้าทายในการท างานเพ่ือต้องการทราบค าตอบ
จากการศึกษาค้นคว้า สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ (2556: 25) ที่กล่าวว่า การท า           
โครงงาน นักเรียนจะศึกษาเพ่ือค้นพบความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่และวิธีการใหม่ ด้วยตัวของนักเรียนเอง  
ซึ่งนักเรียนไม่เคยรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน ดังนั้นจึงท าให้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน และด้านบรรยากาศในการเรียนรู้แบบโครงงานได้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเป็นสองล าดับแรก ซึ่งในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้แบบโครงงานพบว่า 
นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นล าดับที่ 3 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นการฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา จากการท า
โครงงานของนักเรียนพบว่า นักเรียนให้ความสนใจการท าโครงงานเป็นอย่างดี และเห็นถึงประโยชน์
ของการท าโครงงานที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น นักเรียนน าความรู้เรื่องการเขียน
รายงานโครงงานไปประยุกต์ใช้ในการท างานในรายวิชาอ่ืน น าทักษะกระบวนการกลุ่ม การคิด
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วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ไปปรับใช้ในการท างานกลุ่มครั้งต่อไป  นักเรียนรู้จักวางแผนการท างานอ่ืน ๆ 
อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น รู้จักการสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น รู้จักภาวะ             
การเป็นผู้น าและผู้ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนน าความรู้และทักษะจากการท าโครงงานไปใช้
ประโยชน์ได้จริง และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สอดคล้องกับวัฒนา  มัคคสมัน (2554 : 39)             
ที่กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน ผู้เรียนจะพัฒนากระบวนการคิดของตนเอง สามารถลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมได้ด้วยตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นกระบวนการ และเห็นคุณค่าในตนเอง แต่ใน
บางครั้งนักเรียนอาจประสบปัญหาและอุปสรรคในการท าโครงงาน เนื่องจากการคิดและการวางแผน
โครงงานที่ยังไม่เป็นระบบ จนท าให้การท าโครงงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ก าหนด สอดคล้องกับบูรชัย            
ศิริมหาสาคร (2553: 17) ที่กล่าวถึง ข้อจ ากัดของการเรียนรู้แบบโครงงานว่า ต้องใช้เวลามากในการ
ท าโครงงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับ ถ้านักเรียนวางแผนท างานไม่ดี อาจท าให้ไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้นักเรียนเกิดความท้อแท้ในการท าโครงงาน ไม่เห็นถึง
ประโยชน์ของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ส่งผลให้ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้แบบ
โครงงานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ        
  จากการวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย สูงขึ้นได้รวมทั้งยังส่งผลต่อความคิดเห็นที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนอีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนรู้และการศึกษาครั้งต่อไปดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้      
 1. ครูควรให้ความส าคัญกับการปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อน            
การทดลองเพ่ือให้นักเรียนทราบวิธีการปฏิบัติตนในระหว่างการทดลอง และเข้าใจวิธีการเรียนรู้แบบ
โครงงานบทบาทของครูและนักเรียน วิธีการวัดและประเมินผล เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยและ
เข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของโครงงาน 
 2. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานใช้เวลามากในการด าเนินการ ทั้งใบงาน ใบความรู้             
สื่อประกอบการสอน ตัวอย่าง รวมถึงภาระงานล่วงหน้าที่ต้องแจ้งให้แก่นักเรียนได้ทราบก่อน ดังนั้น            
ครูต้องวางแผนการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ปฏิบัติโครงงานได้อย่างต่อเนื่อง 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระอ่ืน 
เช่น วรรณคดีและวรรณกรรม 
 2. ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกับเทคนิค  
การสอนอ่ืน ๆ  เช่น JIGSAW และ STAD  
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รายวิชาภาษาไทย    รหัสวิชา  ท21102          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนที่  2     ปีการศึกษา  2562  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  ชื่อหน่วย  การสร้างคําในภาษาไทย จํานวน  10  ชั่วโมง  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  การวางแผนโครงงาน  จํานวน  2 ชั่วโมง 

ครูผู้สอน  นายอนิรุต  ทองชิว 

สาระการเรียนรู้ / มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด      
 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ    
 ตัวชี้วัด ม.1/2 สร้างค าในภาษาไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้         
 1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเขียนโครงร่างของโครงงานได้ถูกต้อง (K)    
 2. นักเรียนสามารถเขียนโครงร่างของโครงงานได้ถูกต้อง (P)     
 3. นักเรียนมีความร่วมมือกันเขียนโครงร่างของโครงงาน (A)   
สาระสําคัญ          
  การวางแผนโครงงาน เป็นการเขียนแผนการท างานอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนเพ่ือตัดสินใจ
ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะท า โดยมีการประชุมเพ่ือวางแผน แบ่งภาระหน้าที่การท างาน ศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง และเขียนโครงร่างของโครงงาน เพ่ือก าหนดวิธีการท างานในทิศทางเดียวกันโดยจะต้อง
ได้รับการพิจารณาความเหมาะสมจากครูที่ปรึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้โครงร่างของโครงงานที่ถูกต้อง 
ซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้โครงงานประสบผลส าเร็จ  
สาระการเรียนรู้           
 โครงร่างของโครงงาน       
 
สมรรถนะสําคัญ          
 1. ทักษะการสื่อสาร        
 2. ทักษะการคิด         
 3. ทักษะการแก้ปัญหา          
 4. ทักษะชีวิต         
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์        
 1. มีวินัย         
 2. ใฝ่เรียนรู้         
 3. มุ่งมั่นในการท างาน  
กระบวนการจัดการเรียนรู้        
 ขั้นนํา          
 1. ครูทบทวนปัญหาการท าโครงงานเรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียน 

2. ครูตั้งค าถามว่า “การท าจะโครงงานให้ส าเร็จจะต้องมีการวางแผนอย่างไร” โดยให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น        
 ขั้นสอน          
 1. ครูแจกใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโครงร่างของโครงงานพร้อมตัวอย่าง ให้นักเรียนศึกษา 
และอธิบายการวางแผนโครงงานและการเขียนโครงร่างของโครงงาน  โดยใช้  Powerpoint 
ประกอบการสอน 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่แล้วผลัดกันอธิบายวิธีการเขียนโครงร่างของโครงงาน 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนโครงงาน และเขียนโครงร่างของโครงงาน ในใบงานที่ 2  

โดยครูคอยให้ค าแนะน าและตอบข้อสงสัยของนักเรียน 
4. นักเรียนเสนอโครงร่างของโครงงานให้ครูตรวจสอบ และปรับปรุงการเขียนตามค าแนะน า 
5. นักเรียนประชุมกันภายในกลุ่มเพ่ือวางแผนการปฏิบัติโครงงาน โดยให้ช่วยกันไปสืบค้น

แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค าในภาษาไทยและหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ในชั่วโมงต่อไป 

ขั้นสรุป 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง การวางแผนโครงงาน 
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สื่อและแหล่งการเรียนรู้         
 1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโครงร่างของโครงงาน    
 2. Powerpoint เรื่อง การเขียนโครงร่างของโครงงาน 

3. ใบงานที่ 2 เรื่อง การวางแผนโครงงาน 
ชิ้นงาน/ภาระงาน         
 ใบงานที่ 2 เรื่อง การวางแผนโครงงาน 
 
การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดและประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

1. นักเรียนสามารถ
อธิบายวิธีการเขียน
โครงร่างของโครงงาน
ได้ถูกต้อง (K)   

ประเมินการท างานกลุ่ม แบบประเมินการ 
ท างานกลุ่ม ครั้งที่ 2 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้คะแนน
ระดับพอใช้ขึ้นไป 

2. นักเรียนสามารถ
เขียนโครงร่างของ
โครงงานได้ถูกต้อง (P)
  

3. นักเรียนมีความ
ร่วมมือกันเขียนโครง
ร่างของโครงงาน (A)   
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ชื่อกลุ่ม   …………………………………………………………………………………………………………
สมาชิกกลุ่มคนที่  1. เลขที่.....................     
   2.  เลขที่.....................     
   3. เลขที่.....................     
   4.  เลขที่.....................     
   5. เลขที่.....................     
   6. เลขที่..................... 
คําชี้แจง จงทําเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 
คะแนน 

3 2 1 

1. การอธิบายวิธีการเขียนโครงร่างของโครงงาน    

2. การเขียนโครงร่างของโครงงาน    
3. ความครบถ้วนของการเขียนโครงร่างของโครงงาน    

4. ความร่วมมือ    

5. ความรับผิดชอบ    

รวมคะแนน 
   

 

ระดับคุณภาพ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบประเมินการท ำงำนกลุ่ม ครั้งที่ 2 
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เกณฑ์การให้คะแนนการทํางานกลุ่ม ครั้งที่ 2 

ประเด็นการประเมิน 
คําอธิบายระดับคุณภาพ/เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การอธิบายวิธีการ
เขียนโครงร่างของ
โครงงาน 

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ให้ความร่วมมือและมี
ความกระตือรือร้นใน
การพูดอธิบายการ
เขียนโครงร่างของ
โครงงาน 

สมาชิกในกลุ่มจ านวน 
1-2 คน ไม่ให้ความ
ร่วมมือและขาดความ
กระตือรือร้นในการ
พูดอธิบายการเขียน
โครงร่างของโครงงาน  

สมาชิกในกลุ่มจ านวน
มากกว่า 2 คน ไม่ให้
ความร่วมมือและขาด
ความกระตือรือร้นใน
การพูดอธิบายการ
เขียนโครงร่างของ
โครงงาน  

2. การเขียนโครงร่าง
ของโครงงาน 

เขียนโครงร่างของ
โครงงานได้ถูกต้อง 
ทุกหัวข้อ  

เขียนโครงร่างของ
โครงงานไม่ถูกต้อง             
1-2 หัวข้อ 

เขียนโครงร่างของ
โครงงานไม่ถูกต้อง
มากกว่า 2 หัวข้อ 

3. ความครบถ้วนของ
การเขียนโครงร่างของ
โครงงาน 

เขียนโครงร่างของ
โครงงานได้ครบถ้วน
ตามหัวข้อที่ก าหนด 

เขียนโครงร่างของ
โครงงานไม่ครบถ้วน 1 
หัวข้อ 

เขียนโครงร่างของ
โครงงานไม่ครบถ้วน
มากกว่า 1 หัวข้อ 

4. ความร่วมมือ สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ร่วมมือกันในการเขียน
โครงร่างของโครงงาน 

สมาชิกในกลุ่มจ านวน 
1-2 คน ไม่ร่วมมือกัน
ในการเขียนโครงร่าง
ของโครงงาน 

สมาชิกในกลุ่มจ านวน 
มากกว่า 2 คน ไม่
ร่วมมือกันในการเขียน
โครงร่างของโครงงาน 

5. ความรับผิดชอบ ส่งใบงานที่ 2 เรื่อง 
การวางแผนโครงงาน 
ในเวลาที่ครูก าหนด 

ส่งใบงานที่ 2 เรื่อง 
การวางแผนโครงงาน 
ช้ากว่าเวลาที่ครู
ก าหนด แต่ไม่เกิน 30 
นาที          

ส่งใบงานที่ 2 เรื่อง 
การวางแผนโครงงาน 
ช้ากว่าเวลาที่ครู
ก าหนด เกิน 30 นาที 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11-15 ดีมาก 

6-10 พอใช้ 

5 ปรับปรุง 
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 ลงชื่อ .................................................... ผู้บันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ 
                    (นายอนิรุต  ทองชิว) 
                         ต าแหน่ง ครู 

 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร (ก่อนการจัดการเรียนรู้)                               
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 อนุญาตใช้สอนได้   ไม่อนุญาต 

  
 ลงชื่อ …………………………………………………….… 
                       (นายธนวฒุิ  นนยะโส) 

                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองครุ 
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บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ ผลการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเขียน
โครงร่างของโครงงานได้ถูกต้อง (K)   

นักเรียนจ านวน                            ….……………..คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้               ….……………..คน 
คิดเป็นร้อยละ                             ….……………..คน 
ไม่ผ่านจุดประสงค์                        ….……………..คน 
คิดเป็นร้อยละ                             ….……………..    
ได้แก่ เลขที่ 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 

2. นักเรียนสามารถเขียนโครงร่างของ
โครงงานได้ถูกต้อง (P)     

3. นักเรียนมีความร่วมมือกันเขียน            
โครงร่างของโครงงาน (A)   

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
ต้องสอนซ่อมเสริมเรื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………สอนซ่อมเสริมใน
เวลา………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ลงชื่อ .................................................... ผู้บันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ 

                    (นายอนิรุต  ทองชิว) 
                         ต าแหน่ง ครู 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
          ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ นายอนิรุต  ทองชิว แล้วมีความคิดเห็นดังนี้ 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  
    ครบถ้วนและถูกต้อง 
    ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 2. ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับหลักสูตรสถานศึกษา 
    สอดคล้อง 
    ยังไม่สอดคล้อง ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 3. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ 
    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 4. สื่อการเรียนรู้ 
    เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
    ยังไม่เหมาะ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    ยังไม่ครอบคลุมประสงค์การเรียนรู้ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

6. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
 ลงชื่อ …………………………………………………….… 
                      (นายธนวุฒ ิ นนยะโส) 

                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองครุ 
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การเขียนโครงร่างของโครงงานจะท าให้นักเรียนมองเห็นแนวทางการท าโครงงานอยู่ในสมอง 
นักเรียนต้องท าความคิดให้กระจ่างและเป็นรูปธรรมด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างมี
กระบวนการขั้นตอน เรียกว่า การเขียนโครงร่างของโครงงาน     
 การเขียนโครงร่างของโครงงาน มีทั้งหมด 9 หัวข้อ มีวิธีการเขียนดังนี้   
 1. ช่ือโครงงาน          
 ชื่อโครงงาน คือ ปัญหาที่สนใจอยากศึกษา เขียนด้วยข้อความที่สั้นชัดเจน สื่อความหมายได้
ตรงกับสิ่งที่นักเรียนก าลังศึกษา อ่านแล้วรู้ว่าจะศึกษาเรื่องอะไร เป็นโครงงานประเภทใด เช่น 
โครงงานส ารวจรวบรวม โครงงานการทดลอง หรือโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 

2. ช่ือผู้จัดทําโครงงาน   
3. ช่ือคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน  
4. ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน      

 อธิบายถึงความเป็นมาเกี่ยวกับปัญหาที่สนใจจะศึกษาว่ามีความเป็นมาอย่างไร  เหตุใดจึงได้
เลือกท าโครงงานนั้น มีเหตุจูงใจอะไรที่ท าให้สนใจเป็นกรณีพิเศษ โครงงานนี้มีความส าคัญอย่างไร 
เป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่หรือเป็นการศึกษาต่อยอดจากโครงงานเดิมที่มีคนเคยท ามาแล้ว แต่ยังไม่ได้
ศึกษาในบางเรื่อง หรือเป็นการท าซ้ าเพ่ือตรวจสอบผลอีกครั้ง 

5. วัตถุประสงค์ของโครงงาน       
 เป็นการระบุความต้องการในการศึกษา หรือจุดประสงค์เฉพาะในการศึกษา ซึ่งอาจเขียนเป็น
ข้อๆ โดยต้องเขียนให้ผู้อ่ืนทราบว่าเราจะศึกษาอะไร และอย่างไร แต่ไม่ใช้น าเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
จากการท าโครงงานมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์      
 การเขียนจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์มีหลักอยู่ว่าต้องการศึกษาหรือต้องการรู้อะไร โดย
เขียนให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะศึกษาหรือทดลอง ต้องเขียนให้ชัดเจนไม่ยืดยาว และจ านวนข้อไม่มาก
จนเกินไป เช่น เพ่ือศึกษาส านวน สุภาษิต และค าพังเพยที่ปรากฏในนิราศของสุนทรภู่ เป็นต้น 

6. ขอบเขตของโครงงาน        
 ให้เขียนบรรยายว่า โครงงานที่เลือกศึกษานั้นต้องใช้เวลาในการศึกษามากน้อยเพียงใด            
บางโครงงานถ้าใช้เวลาในการเก็บข้อมูลนานเกินไปหรือต้องทดลองโดยใช้เครื่องมือที่มีราคาแพงและ
หาได้ยาก หรืออาจต้องไปขอยืมจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องพิจารณาว่าคุ้มค่าหรือไม่ ถ้าเกิดความ

ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโครงร่างของโครงงาน 
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เสียหายใครจะรับผิดชอบ โดยแนะน าให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืน ถ้าจะท าต้องมีการดัดแปลง
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับวัยและวิธีการทดลอง 

7. วิธีดําเนินงาน         
 ให้เขียนบรรยายว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไร ลักษณะเป็นอย่างไร มีขนาดเท่าใด ท าด้วยอะไร จะ
หามาจากแหล่งใด วัสดุใดบ้างที่ต้องจัดซื้อหรือจะขอยืมได้จากที่ใด จะใช้วัสดุเหล่านั้นในการทดลอง
ปริมาณเท่าใด มีแนวทางในการศึกษาหรือทดลองอย่างไร จะมีการออกแบบการทดลองอย่างไร มีการ
เก็บข้อมูลอะไรบ้าง เก็บด้วยวิธีใด จากท่ีไหนและอย่างไร มีการบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการใด ข้อมูลที่เก็บ
มาได้จะวิเคราะห์อย่างไร มีระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนเท่าใด เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
เสร็จเรียบร้อยแล้วมีวิธีการน าเสนอในรูปแบบใด      
 ถ้าท างานเป็นกลุ่มต้องมีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน มีการประชุมปรึกษาหารือเป็น
ระยะๆ มีการประเมินผลระหว่างปฏิบัติและประเมินหลังสิ้นสุดโครงงาน 

การวางแผนในการท างานเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะจะท าให้ผู้รับผิดชอบโครงงานทราบ
ขั้นตอนของกระบวนการท างานแต่ละขั้นตอน และสามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนได้
ทันท่วงท ี

8. ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทําโครงงาน    
 เขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งที่จะได้กับตนเอง เพ่ือน หรือผู้อ่ืนให้ชัดเจนว่า เมื่อท า
โครงงานเรื่องดังกล่าวแล้วจะได้รับประโยชน์อะไร ทั้งในเรื่องผลผลิต กระบวนการ และผลกระทบที่
เกิดข้ึน 

9. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม      
 บอกชื่อเอกสาร ข้อมูล จากแหล่งต่างๆ ที่ใช้ท าโครงงานเพ่ือให้ผู้อื่นทราบว่า ค้นคว้าข้อมูลมา
จากแหล่งใดบ้าง หากสนใจที่จะท าโครงงานในลักษณะเดียวกันในมุมมองอ่ืนๆ ก็สามารถศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมได้จากแหล่งความรู้เหล่านั้น 

ที่มา การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2553: 111-114)    
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ตัวอย่างการเขียนโครงร่างของโครงงาน 
1. ช่ือโครงงาน  การศึกษาความหมายของค าสแลงจากหนังสือพิมพ์ 
2. ช่ือผู้จัดทําโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4      
   1. เลขที่ 4      
   2.  เลขที่ 9      
   3. เลขที่ 12      
   4.  เลขที่ 20      
   5. เลขที่ 25      
   6. เลขที่ 30  
3. ช่ือคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน  นายอนิรุต  ทองชิว 
4. ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน       
 ภาษาไทยในปัจจุบันมีการคิดค้นค าที่แปลกใหม่ขึ้นมาใช้อยู่เสมอเพ่ือต้องการแสดงความรู้สึก
ที่แตกต่าง น่าสนใจ และมีชีวิตชีวามากขึ้น เช่น ค าสแลง ซึ่งเป็นค าที่ใช้มากในวงการสื่อสารมวลชน
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เพ่ือท าให้ผู้อ่านสะดุดตาและต้องการซื้อ    
 จากการอ่านหนังสือพิมพ์มีการใช้ค าสแลงใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นท าให้ผู้อ่านเกิดความไม่เข้าใจใน
ความหมายและน าไปสื่อสารที่ผิดพลาด ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาค าสแลงที่ปรากฏอยู่ใน
หนังสือพิมพ์ เพ่ือให้ทราบความหมายและสามารถน าไปใช้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
5. วัตถุประสงค์ของโครงงาน        
 เพ่ือศึกษาความหมายของค าสแลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ     
6. ขอบเขตของโครงงาน        
 1. เนื้อหา         
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 2. ระยะเวลา         
 ระยะเวลาการท าโครงงานตั้งแต่วันที่ 26-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
7. วิธีดําเนินงาน  
 1. แบ่งภาระหน้าที่ให้กับสมาชิกในกลุ่มเพ่ือศึกษาและรวบรวมความหมายของค าสแลงใน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562    
 2. สมาชิกแต่ละคนน าค าสแลงที่ค้นคว้าได้มาอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม เพ่ือตรวจสอบว่า             
ค าค านั้นเป็นค าสแลงหรือไม่        
 3. สมาชิกในกลุ่มน าค าสแลงที่ค้นคว้าได้ไปศึกษาหาความหมายจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต 
สอบถามจากผู้ปกครอง ครู หรือผู้เชี่ยวชาญ       
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 4. สมาชิกในกลุ่มน าความหมายที่ได้มาอภิปรายร่วมกันในกลุ่มเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
 5. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
8. ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทําโครงงาน     
 1. ท าให้ทราบความหมายของค าสแลงมากยิ่งข้ึน     
 2. ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน    
9. เอกสารอ้างอิง       
 ราชบัณฑิตยสถาน. (2554).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554.  กรุงเทพฯ:
  นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 
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ตอนที่ 1 จงเขียนแผนภาพอธิบายการวางแผนโครงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที ่2 เรื่อง การวางแผนโครงงาน 
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ตอนที่ 2 จงเขียนโครงร่างของโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ 
1. ช่ือโครงงาน   
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ............................................................ 
2. เลขที่ผู้จัดทําโครงงาน          

1. เลขที่.....................       
 2.  เลขที่.....................       
 3. เลขที่.....................       
 4.  เลขที่.....................       
 5. เลขที่.....................       
 6. เลขที่..................... 
3. ช่ือคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน 
............................................................................................................................. ............................... 
4. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
5. วัตถุประสงค์ของโครงงาน  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................. ...............................................................................................
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6. ขอบเขตของโครงงาน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
7. วิธีดําเนินงาน  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
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8. ประโยชน์ที่ได้รับ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................... .....
9. รายการอ้างอิง 
............................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ...................................................................................... 
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Powerpoint เรื่อง การเขียนโครงร่างของโครงงาน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างคําในภาษาไทย 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างคําในภาษาไทย                                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

_________________________________________________________________________ 
คําชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ข้อ
  ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แล้วทําเครื่องหมาย  ลงใน 
  กระดาษคําตอบ  
1. ข้อใดคือความหมายของค าประสม       
 ก. การน าค ามารวมเป็นค าเดียวกันแล้วมีความหมายคงเดิม    
 ข. การน าค ามูลสองค าที่มาจากภาษาอ่ืนมารวมกันแล้วมีความหมายใหม่   
 ค.  การน าค ามูลตั้งแต่สองค าขึ้นไปมารวมกันแล้วมีความหมายใหม่แต่ยังคงเค้าความหมายเดิม
 ง. การน าค ามูลตั้งแต่สองค าขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันแล้วท าให้เกิดความหมายใหม่ไม่มีเค้าความหมายเดิม           
2.  “หัวหมอ” เป็นค าประสมที่มีลักษณะความหมายเช่นเดียวกับข้อใด   
 ก.  ดอกฟ้า  ดอกเบี้ย   ข.  ขายเสียง  ขายหน้า 
 ค.  หน้าอ่อน  หน้าเลือด   ง.  ตีนกา  ตีนแมว 
3. ค าว่า “น้ าแข็ง” ข้อใดเป็นค าประสม       
 ก. น้ าแข็งหมดแล้วต้องไปซื้อมาเพ่ิมอีก ข. น้ าแข็งหมดแล้วเพราะอุณหภูมิต่ าลง 
 ค. น้ าแข็งมากจนเกินไปท าให้เคี้ยวไม่ไหว ง. น้ าแข็งน้อยจนเกินไปท าให้แตกง่าย 
4. ค าประสมในข้อใดมีโครงสร้างเช่นเดียวกับ “น้ าแข็งไส” ทุกค า    
 ก. ใบขับขี่  สารกันบูด   ข. แปรงสีฟัน  รถไฟฟ้า   
 ค. คนหลังเขา  คนเดินโต๊ะ   ง. เลือดเข้าตา  น้ าท่วมปาก   
5.  ชนิดของค าประสมในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น      
 ก. ถนนลาดยาง  ทางเดินเท้า   ข. ใจปลาซิว  เลือกตั้งซ่อม    
 ค. ทอดมันกุ้ง  หนังสือการ์ตูน   ง.  ต้มย าปลา  น้ ามันพืช           
6. “ปัจจุบันมีหลายคนพยายามที่จะหันกลับไปใช้ค าไทยที่สร้างข้ึนตามแบบอย่างการสร้างค าโดย

หลีกเลี่ยงค าภาษาอังกฤษ เช่น ใช้ค าว่า เต้าเสียบ แทนที่จะใช้ค าว่า ปลั๊ก”   
 ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความดังกล่าว  

 ก.  แม่ไปท างานที่ส านักงานแต่เช้าตรู่  ข.  น้องขับรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียน 
 ค. เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศ ง.  พ่อเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
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7.  “ค าประสมบางค ามีลักษณะเหมือนกับค าเดี่ยว ไม่มีเครื่องหมายบอกได้ในภาษาเขียน แต่ใน
 ภาษาพูดใช้วิธีการลงเสียงเน้น” ข้อใดสรุปถูกต้องที่สุด     
 ก. การลงเสียงเน้นช่วยแยกแยะค าประสมออกจากค าเดี่ยวได้    
 ข. ค าท่ีจะลงเสียงเน้นได้ค าสุดท้ายต้องเป็นค ากริยาหรือวิเศษณ์เท่านั้น   
 ค. ค าประสมที่ใช้ในภาษาพูดและภาษาเขียนมีความแตกต่างกันในเรื่องการออกเสียง 
 ง. การลงน้ าหนักเสียงของค าขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคนั้นๆ ไม่สามารถท าได้เสมอไป  
8. “คนหลายใจ หมายถึง คนที่เปลี่ยนใจเปลี่ยนคนรักบ่อยๆ ไม่ได้หมายความว่ามีหลายหัวใจจริงๆ” 

ข้อใดสรุปถูกต้องที่สุด  
 ก. ค าประสมจะต้องเกิดความหมายใหม่เสมอ      

 ข. ค าประสมที่ใช้เป็นค าขยายมักจะมีความหมายเชิงอุปมา    
 ค. ความหมายของค าประสมมีทั้งความหมายโดยตรงและความหมายเชิงอุปมา  
 ง. ค าประสมที่มีตัวตั้งเป็นค านาม ค าขยายเป็นได้ทั้งค านาม ค ากริยา ค าบุพบท  

9.  “การสร้างค าประสม ท าให้เกิดรูปค าใหม่ข้ึนมา และไม่ใช่ค าพยางค์เดียวอีกต่อไป”  
 ข้อใดสรุปถูกต้องที่สุด  

 ก.  ค าประสมเป็นค าที่มีหลายพยางค์เสมอ      
 ข.  ค าประสมมีหลายพยางค์ท าให้เกิดรูปค าใหม่ข้ึนมา     
 ค.  ค าประสมเกิดจากค าที่มีพยางค์เดียวมารวมกัน     
 ง.   ค าพยางค์เดียวเป็นค าท่ีท าให้เกิดรูปค าใหม่ข้ึนมา 

10. ข้อใดคือความหมายของค าซ้ า   
 ก. การน าค าท่ีเขียนเหมือนกันมาเรียงต่อกันแล้วเกิดความหมายใหม่    
 ข.  การน าค าท่ีออกเสียงเหมือนกันมากล่าวซ้ ากันแล้วใช้ไม้ยมกแทนค าหลัง 
 ค. การน าค าท่ีเหมือนกันทุกประการมาใช้ต่อกัน 2 ครั้ง และรวมเป็นค าเดียวกัน 
 ง. การน าค าท่ีเหมือนกันทุกประการมาเรียงต่อกันโดยใช้ไม้ยมกแทนค าหลัง  
11. “เด็กดีๆ แบบนี้ควรส่งเสริม” มีลักษณะความหมายเช่นเดียวกับข้อใด  
 ก. เด็กๆ เล่นอยู่ในสนาม   ข.  ร้านนี้มีแต่เสื้อสวยๆ  
 ค. ไปๆ มาๆ เราก็แต่งงานกันจนได้  ง.  บ้านของฉันอยู่แถวๆ โรงเรียน 
12. ข้อใดน าค าซ้ าไปเขียนสื่อสารได้ถูกต้อง  
 ก.  คนๆ นี้เป็นคนที่มีพระคุณกับฉัน  ข.  เขาจะไปหาเพ่ือนที่ปทุมวันๆ นี้ตอนบ่าย     
 ค. นักเรียนต้องรู้จักเก็บของเป็นที่ๆ    ง.  นายหน้าเสนอขายที่ๆ บางนา 
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13. ข้อใดมีความหมายของค าซ้ าแตกต่างจากข้ออ่ืน      
 ก. รถชนกันกลางๆ สะพาน   ข.  แม่กลับบ้านตอนเย็นๆ   
 ค. ผ้าสีพ้ืนๆ แบบนี้ราคาถูก   ง.  น้องนั่งอยู่ริมๆ สระ 
14. ค าซ้ าในข้อใดมีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม       
 ก. ดีๆ ชั่วๆ สมภพก็เป็นเพื่อนของเรานะ ข.  ในร้านนี้มีแต่ของสวยๆ งามๆ  
 ค. แม่ครัวทอดปลาเป็นตัวๆ ไป  ง.  เขาเดินไปอย่างช้าๆ  
15. ข้อความต่อไปนี้กล่าวถึงอะไร        
 “บ้านหลังนี้ทาสีเขียวๆ ค าว่า เขียวๆ ถ้าออกเสียงพยางค์สุดท้ายเป็นเสียงวรรณยุกต์ตรี  
 จะเป็น เคี้ยว-เขียว”  
 ก. การลดน้ าหนักความหมายของค า  ข.  การเพิ่มน้ าหนักความหมายของค า 
 ค. ค าท่ีเกิดความหมายไม่จ ากัดแน่นอน ง.  การเขียนค าซ้ าโดยไม่ต้องใช้ไม้ยมก 
16. ข้อความต่อไปนี้สรุปได้ว่าอย่างไร       
 “แม่กลับมาท่ีบ้านก็ประหลาดใจเมื่อพบว่า แมวก าลังกินปลาเป็นตัวๆ หมดกระจาด” 
 ก. แมวกินปลาทั้งตัว    ข.  แมวกินปลาทีละตัว 
 ค. แมวกินปลาเพียง 1 ตัว   ง.  สรุปไม่ได้ว่าแมวกินปลามากกว่า 1 ตัว  
17. “ในภาษาไทยใช้ไม้ยมกส าหรับค าซ้ าเท่านั้น จะไม่ใช้ไม้ยมกกับค าอ่ืนๆ ที่เป็นค าต่างชนิดกันและ
 ไม่ใช่ค าซ้ า” ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง  
 ก. ค าซ้ าบางค าไม่ต้องใช้ไม่ยมก เช่น ค าว่า ดี๊ดี ด๊ าด า      
 ข. ค าซ้ าท่ีจะใช้ไม้ยมกได้ต้องมีความหมายเหมือนกันเท่านั้น    
 ค. ค าซ้ าจะใช้ไม้ยมกเสมอในการเขียนทั้งในร้อยแก้วและร้อยกรอง 
 ง. ค าซ้ าบางค าจ าเป็นต้องใช้ไม้ยมกเสมอ เช่น ประโยคที่ว่า พูดอยู่หยกๆ  
18. ข้อใดคือความหมายของค าซ้อน  
 ก. การน าค ามูลมาเรียงต่อกันโดยมุ่งเน้นทั้งความหมายและเสียงของค า   
 ข. การน าค าที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน และตรงข้ามกัน มาเรียงต่อกัน  
 ค. การน าค ามูลตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปมาเรียงต่อกันโดยมุ่งเน้นที่ความหมายเป็นส าคัญ  
 ง. การน าค าตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปที่มีความหมายเหมือนกัน และตรงข้ามกัน มาเรียงต่อกัน 
19. ข้อใดมีค าซ้อนเพ่ือเสียงและค าซ้อนเพ่ือความหมาย  
 ก. ทหารรบราฆ่าฟันจนเสียชีวิต  ข.  พี่น้องสองคนนี้หน้าตาน่ารักทั้งคู่ 
 ค.  เด็กคนนั้นเลอะเทอะมอมแมมไปทั้งตัว ง.  คุณแม่ชอบจู้จี้จุกจิกกับลูกๆ ทุกคน 
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20. ข้อใดน าค าซ้อนไปเติมในช่องว่างได้ถูกต้อง  
สองคนนี้.......ฉันสามีภรรยามาได้สักพัก ฝ่ายภรรยามีความ.......ในการท าอาหารจนในที่สุดก็เปิด
ร้าน วันหนึ่งๆ มีลูกหค้าหลั่งไหลมาอุดหนุนอย่าง....... 

 ก.  กินอยู่   เจนจัด   แน่นหนา  ข.  อยู่กิน   เจนจัด   หนาแน่น      
 ค. กินอยู่   จัดเจน หนาแน่น  ง.  อยู่กิน   จัดเจน   แน่นหนา 
21. “เห็นกวางย่างเยื้องช าเลืองเดิน  เหมือนอย่างนางเชิญ 
 พระแสงส าอางข้างเคียง”  
 ข้อใดมีชนิดของค าซ้อนเช่นเดียวกับค าประพันธ์ 

ก. ถึงยามค่ าย่ าฆ้องจะร้องไห้  ร่ าพิไรรัญจวนหวนละห้อย 
ข. อย่าดูถูกบุญกรรมว่าท าน้อย  น้ าตาลย้อยมากเม่ือไรได้หนักหนา 
ค. ยิ่งอ่านมากยิ่งมีปรีชาชาญ  ความคิดอ่านฟูเฟ่ืองเปรื่องปราชญ์เอย 
ง. แม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปลามปลื้ม ดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขม 

22. “สักวาดาวจระเข้ก็เหหก   ศีรษะตกหันหางขึ้นกลางหาว 
 เป็นวันแรมแจ่มแจ้งด้วยแสงดาว  น้ าค้างพราวปรายโปรยโรยละออง” 
 วรรคใดไม่มีค าซ้อน  

ก. วรรคที่ 1    ข.  วรรคที่ 2 
ค.  วรรคที่ 3    ง.  วรรคที่ 4 

23. “ซ้อนแล้วความหมายปรากฏอยู่ทั้งค าต้นและค าท้าย แต่ความหมายเป็นไปในเชิงอุปมา ค าซ้อน
ชนิดนี้ส าคัญในแง่ที่ว่า เป็นผลให้เกิดความงอกงามทางภาษาอย่างมาก คือ มีความหมายที่เพ่ิม
มากขึ้น”          
 ข้อใดสรุปถูกต้องที่สุด  

 ก.  ค าท่ีน ามาซ้อนกันจะเน้นความหมายขยายความ     
 ข.  ความหมายเชิงอุปมามักจะใช้เป็นค ากริยาและค าขยาย    
 ค.  ค าซ้อนเพื่อความหมายจะต้องเป็นค าที่มีความหมายทั้งสองค าเท่านั้น   
 ง.  ความหมายของค าซ้อนไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับค าท่ีมาซ้อนและการตีความ   
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24. “ค าซ้อนเพ่ือเสียงมุ่งที่เสียงมากกว่าความหมาย คือ ค าที่น ามาซ้อนกันนั้นไม่จ าเป็นต้องมี
 ความหมายใกล้เคียงกัน แต่เสียงต้องไปด้วยกันได้”     
 ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง 
 ก. เสียงส าคัญกว่าความหมาย       
 ข. เมื่อแยกค าออกจะไม่มีความหมายเสมอ      
 ค.  เป็นค าท่ีมีเสียงสระหรือพยัญชนะเหมือนกัน 
 ง.  เมื่อแยกค าออกจะมีความหมายค าใดค าหนึ่งหรือท้ังสองค า 
25. “บ้านเรือน เสื่อสาด ทรัพย์สิน ทองค า ฉับไว เสาะหา ย่างเดิน ประสบพบเห็น”  
 ค าดังกล่าวสามารถสรุปความหมายของค าซ้อนได้ตามข้อใด  
 ก.  ความหมายเหมือนค าเดิม   ข.  ความหมายใหม่ 
 ค. ความหมายเปรียบเทียบ   ง.  ความหมายเฉพาะค าต้น 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
เรื่อง การสร้างคําในภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
......................................................................................................................................................

. 
คําชี้แจง 
  แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
แบบโครงงาน ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีทั้งหมด 2 ตอน คือ
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
จ านวน 15 ข้อ 
 ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ 
 2. ให้นักเรียนอ่านข้อความให้เข้าใจแล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความ
คิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด 
 3. ค าตอบของนักเรียนนั้นไม่มีถูกหรือผิดและจะไม่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 4. ตัวเลขในแต่ละระดับความคิดเห็นของนักเรียน ทางด้านขวามือของแบบสอบถาม                  
มีความหมายดังนี้ 

5  หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด   
 4  หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับมาก    
 3  หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับปานกลาง   
 2  หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับน้อย    
 1  หมายถึง  ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จาํนวน 15 ข้อ 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรูแ้บบโครงงาน      

1 นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ      
2 นักเรียนสนุกและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมโครงงาน      

3 นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเพ่ือน      
4 นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน      

5 การท าโครงงานเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน      

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน      
6 การท าโครงงานเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ      

7 การท าโครงงานท าให้ได้บูรณาการวิชาความรู้ต่างๆ      

8 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท าให้นักเรียนสนใจ
การเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น 

     

9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท าให้นักเรียนได้
พัฒนาความคิดอย่างอิสระ 

     

10 นักเรียนอยากให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ในสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ด้วย 

     

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้แบบโครงงาน      

11 การท าโครงงานท าให้เข้าใจถึงวิธีการท างานที่เป็นระบบ
และกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

     

12 การท าโครงงานท าให้สามารถน าความรู้และทักษะต่างๆ ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     

13 การท าโครงงานส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
14 การท าโครงงานท าให้เกิดความรู้จริงซึ่งได้จากการเรียนรู้

ด้วยตนเองโดยการทดลอง ปฏิบัติ และค้นคว้า 
     

15 การท าโครงงานส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความสามารถในการ
รวบรวมและน าเสอนข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ค  
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย 

แผนที่ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 

1 2 3 

1 ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การก าหนดชื่อ
เรื่ อ ง โค ร ง ง าน  ได้ แ ก่  ส า ร ะ ส า คั ญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ และ
การวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1 

2 ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การวางแผน
โครงงาน ได้แก่ สาระส าคัญ จุดประสงค์
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1 

3 ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การปฏิบัติ
โครงงาน ได้แก่ สาระส าคัญ จุดประสงค์
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1 

4 ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน 
การจัดการเรียนรูที่  4 เรื่อง การเขียน
รายงานโครงงาน  ได้ แก่  สาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ และ
การวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย (ต่อ) 

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่าเฉลี่ย (IOC) 
1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 

3 +1 +1 +1 3 1.00 

4 +1 +1 +1 3 1.00 
5 +1 +1 +1 3 1.00 

6 +1 +1 +1 3 1.00 
7 +1 +1 +1 3 1.00 

8 +1 +1 +1 3 1.00 

9 +1 +1 +1 3 1.00 
10 +1 +1 +1 3 1.00 

11 +1 +1 +1 3 1.00 

12 +1 +1 +1 3 1.00 
 

แผนที่ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 

1 2 3 
5 ความสอดคลองของสวนประกอบในแผน 

การจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การน าเสนอ
และประเมินผลโครงงาน ได้แก่ 
สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อประกอบการ
จัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1 

 1 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน (ต่อ) 

ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่าเฉลี่ย (IOC) 
1 2 3 

13 +1 +1 +1 3 1.00 
14 +1 +1 +1 3 1.00 

15 +1 +1 +1 3 1.00 

16 +1 +1 +1 3 1.00 
17 +1 +1 +1 3 1.00 

18 +1 +1 +1 3 1.00 

19 +1 +1 +1 3 1.00 
20 +1 +1 +1 3 1.00 

21 +1 +1 +1 3 1.00 

22 +1 0 +1 2 0.67 
23 +1 +1 +1 3 1.00 

24 +1 +1 +1 3 1.00 
25 +1 +1 +1 3 1.00 

26 +1 +1 +1 3 1.00 

27 +1 +1 +1 3 1.00 
28 +1 +1 +1 3 1.00 

29 +1 +1 +1 3 1.00 

30 +1 +1 +1 3 1.00 
31 +1 +1 +1 3 1.00 

32 +1 +1 +1 3 1.00 
33 +1 +1 +1 3 1.00 

34 +1 +1 +1 3 1.00 

35 +1 +1 +1 3 1.00 
36 +1 +1 +1 3 1.00 

37 +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน (ต่อ) 

ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่าเฉลี่ย (IOC) 
1 2 3 

38 +1 0 +1 2 0.67 
39 +1 +1 +1 3 1.00 

40 +1 +1 +1 3 1.00 

ตารางที่ 11 ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
การสร้างค าในภาษาไทย 

ข้อที่ 
ความยากง่าย 

(P) 
อํานาจจําแนก 

(R) 

 

ข้อที่ 
ความยากง่าย 

(P) 
อํานาจจําแนก 

(R) 

1 0.67 0.67 14 0.72 0.22 

2 0.56 0.44 15 0.47 0.50 
3 0.56 0.44 16 0.47 0.39 

4 0.56 0.44 17 0.69 0.28 
5 0.50 0.33 18 0.39 0.22 

6 0.53 0.61 19 0.67 0.33 

7 0.61 0.33 20 0.72 0.33 
8 0.47 0.28  21 0.58 0.28 

9 0.58 0.50  22 0.69 0.28 

10 0.58 0.39  23 0.69 0.28 
11 0.69 0.39  24 0.47 0.28 

12 0.72 0.33  25 0.67 0.44 

13 0.58 0.28     
 

การคํานวณหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson            

ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .8544 



  111 

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ข้อที่ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 1 2 3 

 ด้านบรรยากาศในการเรียนรูแ้บบโครงงาน      

1 นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ +1 +1 +1 3 1.00 

2 นักเรียนสนุกและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม
โครงงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 

3 นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
เพ่ือน 

+1 +1 +1 3 1.00 

4 นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน +1 +1 +1 3 1.00 
5 การท าโครงงานเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของ

นักเรียน 
+1 +1 +1 3 1.00 

 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน      
6 การท าโครงงานเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ +1 +1 +1 3 1.00 

7 การท าโครงงานท าให้ได้บูรณาการวิชาความรู้ต่างๆ +1 +1 +1 3 1.00 
8 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท าให้

นักเรียนสนใจการเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น 
+1 +1 +1 3 1.00 

9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท าให้
นักเรียนได้พัฒนาความคิดอย่างอิสระ 

+1 +1 +1 3 1.00 

10 นักเรียนอยากให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานในสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ด้วย 

+1 +1 +1 3 1.00 

 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้แบบโครงงาน      
11 การท าโครงงานท าให้เข้าใจถึงวิธีการท างานที่เป็น

ระบบและกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

+1 +1 +1 3 1.00 

12 การท าโครงงานท าให้สามารถน าความรู้และทักษะ
ต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 

13 การท าโครงงานส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (ต่อ) 

ข้อที่ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(IOC) 1 2 3 

14 การท าโครงงานท าให้เกิดความรู้จริงซึ่งได้จากการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทดลอง ปฏิบัติ และ
ค้นคว้า 

+1 +1 +1 3 1.00 

15 การท าโครงงานส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความสามารถ
ในการรวบรวมและน าเสอนข้อมูลได้อย่างเป็น
ระบบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

 1.00 
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ภาคผนวก ง  
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน - หลังเรียนเรื่อง  

การสร้างคําในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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ตารางที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

คนที่ 
คะแนน 

ผลต่าง (D) ผลต่าง (D2) 
ก่อนเรียน (25) หลังเรียน (25) 

1 12 20 8 64 

2 10 18 8 64 

3 8 18 10 100 
4 12 23 12 144 

5 13 20 7 49 

6 7 22 15 225 
7 8 23 15 225 

8 10 20 10 100 
9 15 18 3 9 

10 12 20 8 64 

11 8 17 8 64 
12 10 23 13 169 

13 7 20 13 169 

14 5 22 17 289 
15 8 20 12 144 

16 10 18 8 64 
17 7 20 13 169 

18 12 18 7 49 

19 13 22 8 64 
20 8 23 15 225 

21 10 20 10 100 

22 8 20 12 144 
23 8 23 15 225 

24 12 22 10 100 

25 7 17 10 100 
26 10 18 8 64 
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ตารางที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที ่1 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (ต่อ) 

คนที่ คะแนน 
ผลต่าง (D) ผลต่าง (D2) 

ก่อนเรียน (25) หลังเรียน (25) 
27 7 17 10 100 

28 8 18 10 100 

29 5 20 15 225 
30 7 23 17 289 

 M = 9.22 M = 20.17   

 S.D.  = 2.50 S.D. = 2.11   
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