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 The objectives of the research were (1) to study learning achievement in the topic of 

safety awareness of Eighth Grade students; (2) to study the project-based learning ability of 

carrying out project on safety awareness topic of Eighth Grade students; (3) to study the opinions 

of Eighth Grade students toward project-based learning. This study was an experimental research 

with one-group pretest-posttest design. The test group consisted of 32 Eighth Grade students from 

Bansaitong School in the second semester of the academic year of 2014 by using Cluster Random 

Sampling technique. The research instruments used for this study were: (1) lesson plans in Health 

Education and Physical Education on safety awareness topic; (2) project-based learning ability on 

safety awareness evaluation form; (3) learning achievements test on safety awareness topic; and 

(4) students’opinions questionnaires toward the project-based learning on safety awareness topic. 

The mean  ( ), standard deviation (S.D.) and t-test independent were used to analyze the data. 

The research findings were as follows: 

1.The learning achievement scores in post-test ( =15.31, S.D.=1.38) on safety 

awareness topic of Eighth Grade students were significantly higher than pre-test scores 

( =12.03, S.D.=1.51) at .05 level. 

2 project-based learning ability on safety awareness topic of Eighth Grade students in 

overall were at moderate level (  = . , S.D.=0. ).  

3. The opinions of Eighth Grade students toward the project-based learning approach 

were at a strongly agree level (  = . , S.D.= 0.11). 
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บทท ี1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การจัดการเรียนการสอนเพือพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขัน
พืนฐานให้มี คุณภาพด้านความรู้  และทักษะทีจํา เ ป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที มี                  
การเปลียนแปลง และแสวงหาความรู้เพือพฒันาตนเองอยา่งต่อเนืองตลอดชีวติ  มาตรฐานการเรียนรู้
และตวัชีวดั  ในทุกระดบัเห็นผลคาดหวงัทีตอ้งการในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนทีชดัเจน
ตลอดแนว  ซึงจะสามารถช่วยใหห้น่วยงาน สถานศึกษาร่วมกนัพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
มีความเป็นเอกภาพยิงขึน ดังนันในการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับตังแต่ระดับชาติถึงระดับ
สถานศึกษา ต้องสะทอ้นคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดัทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน อีกทงัเป็นกรอบทิศทางในการจดัการศึกษาทุกรูปแบบ ทีครอบคลุม
นกัเรียน กลุ่มเป้าหมายในระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน คุณภาพของประชาชนในประเทศเป็นตวับ่งชี
ทีสาํคญัเป็นอยา่งยงิวา่ประเทศใดเจริญกา้วหนา้มากนอ้ยเพียงใด  
 ปัจจุบนัประเทศไทยมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว  ซึงมีผลต่อการ
เปลียนแปลงทางสังคม  และเศรษฐกิจ  การติดต่อสือสารทีรวดเร็วและไร้ซึงขอ้ขีดจาํกดั  ส่งผล
กระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีทาํให้เกิดการเชือมโยงทวั
โลกก่อให้เกิดการแข่งขนั ร่วมมือ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการศึกษา ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชากร  รวมทงัส่งผลต่อสุขภาพการดาํเนินชีวิตของประชาชน  ซึงต้องต่อสู้     
ดินรนแข่งขนักนัในสังคมและเศรษฐกิจค่อนขา้งสูง ทาํให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมต่างๆ ทีก่อให้
เจ็บป่วยดว้ยอุบติัเหตุและโรค  ทีเกิดจากปัจจยัทางสิงแวดลอ้ม เช่น พฤติกรรมเสียงของเยาวชนใน
เรืองของการมัวสุมอบายมุข  สิงเสพติด การทะเลาะวิวาท เล่นการพนัน แข่งขนัจกัรยานยนต ์       
บนทอ้งถนน โรคเครียด โรคทีเกิดจากการขาดการออกกาํลงักายมากขึนกวา่ในอดีต และมีแนวโนม้
จะรุนแรงมากยงิขึน หากประชาชนในประเทศยงัไม่ไดป้รับเปลียนพฤติกรรมของตนเอง และยงัขาด
ทกัษะการใชชี้วติอยา่งรอบครอบ และยงัคงไม่เขา้ใจถึงสิงทีเปลียนแปลง วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา
จึงเป็นสาระการเรียนรู้ทีสาํคญัในการพฒันาประชากร โดยมุ่งเนน้การปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ     
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การป้องกนั ส่งเสริม พฒันา และบริหารการจดัชีวติเพือดาํรงสุขภาพทีดี อนัเป็นรากฐานสําคญัยิงต่อ
การดําเนินชีวิตทีสมดุล ทังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ  ซึงเป็น
องค์ประกอบของการมีสภาวะทางสุขภาพทีสมบูรณ์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  เป็นกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช        
ไดใ้หค้วามสาํคญัยงิต่อการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัเรียนโดยตรง ซึงครอบคลุมเรือง
ความปลอดภยัในชีวิตและสุขภาพทีเป็นพืนฐานจาํเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนกัเรียนแต่ละคน 
โดยเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนในด้าน   ทกัษะชีวิต ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการ          
ลดพฤติกรรมเสียง ความสามารถทางสติปัญญา   ทีทุกคนจาํเป็นตอ้งใช้ในการเผชิญสถานการณ์
ต่างๆทีเกิดขึนในชีวติประจาํวนั รู้จกัตนเอง เขา้ใจตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง การรู้จกัคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณและ คิดสร้างสรรค ์การรู้จกัคิดตดัสินใจ  มีทกัษะทีเกียวกบัความปลอดภยัในชีวิตและ
สุขภาพทีจาํเป็นทีนกัเรียนตอ้งเรียนรู้ดา้นการสร้างเจตคติและค่านิยมทีดี คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลกัษณะนิสัยทีพึงประสงค ์เช่น      ความรับผดิชอบ ความมีวนิยัในตนเอง การเคารพในสิทธิของ
ผูอื้น และกฎกติกาของสังคมเป็นตน้ รวมถึงมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ   เป็นความสามารถ
ในการนาํกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้
อยา่งต่อเนือง  การทาํงาน และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
บุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง ต่างๆ  อย่าง เหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับ                       
การเปลียนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น(กระทรวงศึกษาธิการ : )  ซึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษที  โดยมุ่ง
ส่งเสริมนกัเรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค ์มีทกัษะดา้น
เทคโนโลยี  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้นในสังคมโลกไดอ้ย่างสันติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, )  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกระบวนการทีสําคัญในการนําหลักสูตรสู่การปฏิบัติ           
ในชันเรียนให้นักเรียนมีคุณภาพตามทีหลักสูตรกําหนด  และเพือให้การจัดการเรียนรู้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการพฒันาผูเ้รียน ครูผูส้อนจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ แนวคิด 
และจุดเน้นทีเกียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  
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พุทธศกัราช  การจดัการเรียนการสอนจึงเป็นพืนฐานสําคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตทีดี   ที
สามารถช่วยเสริมสร้างทกัษะชีวิตอย่างเป็นระบบของนกัเรียน ในเรืองของสุขภาพซึงเป็นพืนฐาน
จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต นักเรียนมีความรู้ดา้นสุภาพ มีเจตคติ ค่านิยมทีดี อีกทงัในการเรียนรู้วิชา    
สุขศึกษา นกัเรียนจะไดรั้บการกระตุน้และแรงจูงใจในการกาํหนดเป้าหมายทีเป็นจริง เห็นคุณค่าใน
การพฒันารูปแบบตามวิถีสุขภาพทีดี พฒันาการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม รู้จกัความรับผิดชอบ 
และสัมพนัธภาพทีดีกบัคนอืนทงัในโรงเรียน บา้น และชุมชนทีตนอาศยัอยู ่ตลอดจนชุมชนอืนๆที
แตกต่างกันออกไป ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความแตกต่าง การยอมรับความแตกต่าง การพัฒนา
ความสามารถ กลา้เผชิญ กบัปัญหาทีทา้ทาย ความเครียด ความกดดนั ความขดัแยง้ และการสร้าง
เสริมสุขภาพ ในเนือหาเรืองความปลอดภยัในชีวิต นกัเรียนจะได้เรียนรู้เกียวกบัเรืองการป้องกนั
ตนเองจากพฤติกรรมเสียงต่างๆ ต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ ความรุนแรง อนัตรายจากการใช้ยาและสาร
เสพติด  รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริมความปลอดภยัในชีวติ  ซึงนกัเรียนจะมีความรู้ ความเขา้ใจ
ในลกัษณะอาการของผูติ้ด สารเสพติดและการป้องกนั หลีกเลียงการติดสารเสพติดหรือนาํไปสู่
อนัตราย ความสัมพนัธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ  ทกัษะทีใช้ในการ
ชกัชวนผูอื้นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด การช่วยเหลือฟืนฟูผูติ้ดสารเสพติด รวมถึงแนวทางในการ
สร้างเสริมความปลอดภยัในชีวติ 

 การจัดการเรียนการสอนเป็นหัวใจสําคัญในการพฒันานักเรียน  โดยพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  ฉบบัแกไ้ขเพิมเติม พุทธศกัราช   ไดร้ะบุไวว้า่จะมุ่งเน้น
การจดัการศึกษาเพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้
ควบคู่คุณธรรม  มีจริยธรรมและ วฒันธรรมในการดาํเนินชีวิตเพือสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข  ซึงในมาตรา 22 และ 23  ยงัได้กาํหนดแนวทางการจดัการศึกษาทีให้ความสําคญักบั
นกัเรียนในการจดัการศึกษาทีตอ้งคาํนึงคุณภาพทงัดา้นความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และการเชือมโยง
ความรู้ทีนกัเรียนสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริงได้  และเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้กิดทกัษะ
การคิด การลงมือปฏิบติัจริง เป็นการส่งเสริมทกัษะการคิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็นไดอ้ย่าง
ฉลาดตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของนกัเรียน  ซึงมีความสอดคลอ้งกบัการจดั   
การเรียนการสอนในปัจจุบัน ครูผูส้อนจึงต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนหลายอย่างทีสนับสนุนการเรียนรู้        
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ของนกัเรียน เช่น การสาธิต  การใชเ้พลง เกม บทบาทสมมุติ  การแสดงละคร   สถานการณ์จาํลอง  
การทดลอง  ศูนยก์ารเรียน  บทเรียนโปรแกรม  บทเรียนสําเร็จรูป  การอภิปรายกลุ่ม  การศึกษา
แหล่งเรียนรู้ เป็นตน้ ดงันนัจึงจาํเป็นอยา่งยิงทีครูผูส้อนตอ้งอาศยัหลกัการ  รูปแบบการจดัการเรียน
การสอน วิธีการ และเทคนิคการสอนทีหลากหลายเข้าไปช่วยเพือพฒันานักเรียนดงัได้กล่าวมา
ขา้งตน้ และปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนอยา่งหนึงสนองการเรียนรู้ทีเนน้นกัเรียนเป็นสําคญั คือ
กิจกรรมโครงงาน  ซึงเป็นกิจกรรมหนึงทีเน้นให้นกัเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  นักเรียนเป็นผู ้
คน้พบความรู้  นักเรียน  มีอิสรภาพ มีการพฒันาการเรียนรู้แบบองค์รวมด้วยวิธีการศึกษาคน้ควา้
อยา่งเป็นขนัตอน มีระบบกระบวนการทาํงานทีชดัเจน   อีกทงัเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
ความคิดทีหลากหลาย เพือสร้างความตระหนกัในเนือหาทีเรียนรู้ ก่อให้เกิดปัญญาในการเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล มีกระบวนการทาํงานทีสามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอื้นได ้โดยมีครูเป็นทีปรึกษาใหค้าํแนะนาํ ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งเต็มศกัยภาพ ซึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ จุไรรัตน์   ปึงผลพูล ( : ) การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจดัการเรียนรู้
ดว้ยการปฏิบติัทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ในเรืองใดเรืองหนึง ตามความถนดั ตามความ
สนใจ เพือให้ไดม้าซึงความรู้ วิธีการ และผลงานโดยใช้กระบวนการวิธีการทีศึกษาอย่างมีระบบ 
เป็นขนัตอน มีการวางแผนการศึกษาอย่างละเอียดและปฏิบติังานตามแผนทีวางไวจ้นได้ขอ้สรุป
หรือผลสรุปทีเป็นคาํตอบในเรืองนนัๆ 

จากการศึกษาเกียวกบัการจดัการเรียนรู้เรืองโครงงานและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยั
ตอ้งการทีจะจดักิจกรรมการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึงมีเนือหาทีหลากหลาย  
และการใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในชันเรียนไม่สามารถสอนได้อย่างครอบคลุม ดังนันในการจัด       
การเรียนการสอนนอกจากกิจกรรมทีเรียนในห้องเรียนและกิจกรรมการฝึกปฏิบติัแล้ว ควรเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาสิงทีตนเองต้องการและสนใจ โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เพิมเขา้ไปในเนือหาสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรือง ความปลอดภยัในชีวิต 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   จึงไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัปัญหาทีเกิดขึนในการจดัการ
เรียนการสอนในชนัเรียน จึงพบวา่ผลการเรียนในการเรียนรู้ เรืองความปลอดภยัในชีวิตของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2   มีผลการเรียนค่อนขา้งตาํ   อีกทงัปัจจยัดา้นสือการสอนทีไม่เอือต่อการจดัการ
เรียนสอน ตลอดจนตัวนักเรียนขาดทักษะการคิด การทาํงานอย่างเป็นขันตอน ซึงการเรียนรู้       
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แบบโครงงานทีมีความสอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีการคน้พบเป็นทฤษฎีหลกัในการศึกษา และ
จดัการเรียนรู้ ทีสามารถช่วยสนองความต้องการความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ทาํให้
นกัเรียนนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณภาพและมีความสุข  อีกทงัก่อให้เกิดคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ ตลอดจนทาํใหผ้ลการเรียนรู้ทางการเรียนสูงขึน 

ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนในรายวิชาสุขศึกษา เล็งเห็นความสําคญัและสนใจทีจะศึกษาและ
พฒันากิจกรรมการเรียนการสอน เรือง โครงงานสุขศึกษาสําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดย 
นําเนือหาเรืองความปลอดภยัในชีวิต มาประกอบในกิจกรรมการเรียนรู้ ทีเน้นให้ความสําคัญ         
ในการพฒันากระบวนการทาํโครงงานทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจของนกัเรียนและ
สอดคลอ้งกบัการเตรียมความพร้อมดา้นการศึกษาสู่อาเซียน  ในปี พ.ศ.  อีกทงัให้นกัเรียนได้
เรียนรู้ทกัษะดา้นการทาํงานอยา่งเป็นขนัตอน และพฒันาระบบความคิดในการคิดแกปั้ญหา วิธีการ
ทีศึกษาอย่างมีระบบ มีการวางแผนการศึกษาอย่างละเอียดและปฏิบติังานตามแผนทีวางไวจ้นได้
ขอ้สรุปหรือผลสรุปทีเป็นคาํตอบทีตนตอ้งการได ้

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน(PBL=Project Based Learning) เป็นวิธีการสอนทีเน้น
กระบวนการจดัการเรียนรู้ทีนกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง จากการศึกษา คน้ควา้ หาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ 
ในการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด และงานวจิยัต่างๆ เพือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั
ครังนี  
 รุ่งนภา สรรคส์วาสดิ( :10) ไดเ้สนอขนัตอนการทาํโครงงาน ขนัตอนดงันี 1) การเลือก
หวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา  2) การวางแผน  3) การกาํหนดจุดประสงค ์ 4) การตงัสมมติฐาน  
5) การกาํหนดวธีิการศึกษา  6) การลงมือปฏิบติั  7) การเขียนรายงาน  8) การนาํเสนอผลงาน  

วิไล เดชตุม้ ( :10, ) ไดเ้สนอขนัตอนการทาํโครงงาน  ขนั  ตอนดงันี  ) ขนัเตรียม
ความพร้อม/ศึกษาขอ้มูลเบืองตน้  2) ขนักาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเลือกเรืองทีศึกษา  3) ขนัวางแผน
4) ขนัดาํเนินการตามแผนงาน  5) ขนัสํารวจชุมชน  6) ขนัรวบรวมและสรุปขอ้มูล  7) ขนันาํเสนอ 
วดัผลและประเมินผลงาน  
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วรรณ์วไิล  หงส์ทอง( :10)ไดเ้สนอขนัตอนการทาํโครงงาน  ขนัตอนดงันี ) การเลือก
หัวข้อเรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา  ) การวางแผน  ) การลงมือปฏิบัติ   ) การเขียนรายงาน               

) การนาํเสนอผลงาน   
นหทยั  นนัทวสุิทธิ( : ) ไดเ้สนอขนัตอนการทาํโครงงาน  ขนัตอนดงันี ) ขนันาํเขา้สู่

บทเรียน  ) ขนัวางแผนเขียนเคา้โครงงาน  ) ขนัทาํโครงงาน  ) ขนันาํเสนอผลงานและสรุป               
) ขนัประเมินผล  

จิต  นวนแกว้ (คุรุศาสตร์วชิาการ : ) กล่าววา่ การเรียนรู้จะเกิดขึนไดดี้ก็ต่อเมือไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงหรือลงมือทาํดว้ยตนเอง (Learning by doing) ไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างทีมี
ความหมายกับตนเอง ทาํให้นักเรียนสามารถเชือมโยงผสมผสานความรู้ระหว่างความรู้ใหม่          
กบัความรู้ทีมีอยูเ่ดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึนมา การลงมือทาํดว้ยตนเองโดยการไดท้าํสิง   
ทีตนเองชอบหรือสนใจ ซึงในขณะทีทาํสิงทีตนเองสนใจหรือชอบก็จะไดค้วามรู้จากกระบวนการ  
ทีทาํไปพร้อมๆกนั การเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองนีจะประสบผลสําเร็จได้
มากน้อยเพียงใด มักขึนกับบทบาทของผูส้อน ผู้สอนจาํเป็นต้องปรับเปลียนบทบาทของตน            
ให้สอดคล้องกับแนวคิด จะต้องทาํหน้าทีอาํนวยความสะดวก  ให้คาํปรึกษาชีแนะ เกือหนุน         
การเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นสาํคญั ในดา้นการประเมินผลการเรียนรู้นนั  จาํเป็นตอ้งมีการประเมินทงั
ทางด้านผลงาน(Product) และกระบวนการ (Process) ซึงสามารถใช้วิธีการทีหลากหลาย เช่น       
การประเมินตนเอง  การประเมินโดยครูและเพือน การสังเกต การประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน      
เป็นตน้ ทงันีผูส้อนจะตอ้งดูแล กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ  และประมวลผลการประเมินทีหลากหลาย 
ใหค้รอบคลุม ถูกตอ้ง  วธีิจดัการเรียนการสอนทีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ชินงาน(Constructionism) เช่น การจดัการเรียนการสอนโดยใช้  Project  Based  
Learning   

การศึกษาแนวคิดในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกิจกรรมทีต่อเนืองและมีการ
ดาํเนินงานหลายขนัตอน  ตงัแต่เริมตน้จนถึงขนัสุดทา้ย ทีทาํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทกัษะ
ในกระบวนการทาํงานจริง คิดเป็น มีนิสัยรักการทาํงาน รู้จกัการตดัสินใจ  การเรียนรู้ในลกัษณะ
ดงักล่าวยงัสร้างความคิดริเริมใหม่และประสบการณ์เดิมทีสอดคล้องกับแนวคิดทีว่าการเรียนรู้       
แบบโครงงานจะมีพลังมากยิงขึนถ้าได้รับการส่งเสริมจากสมาชิกในกลุ่มมากกว่าให้นักเรียน               
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คนใดคนหนึงคิดคนเดียว  การเรียนรู้แบบโครงงานถูกสร้างขึนจากความตอ้งการของนักเรียนที
ตอ้งการขยายแหล่งเรียนรู้ของตนใหก้วา้งขวางขึน  จากขอ้มูลทีมีอยูใ่นตาํราเล่มหนึงไปสู่การเรียนรู้
ทีเชือมโยงสัมพนัธ์กนักวา้งขวาง ซึงการเรียนรู้ในลกัษณะดงักล่าวจะช่วยส่งเสริมการทาํงานร่วมกนั  
และนาํความรู้ทีแต่ละคนมีอยูม่ารวมกนั  

จากหลกัการและแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์กระบวนการวิจยัเพือนาํมาเป็นกรอบ
แนวคิดในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  เพือให้มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
เรืองความปลอดภยัในชีวติ โดยการจดัการเรียนรู้พอสรุปกรอบแนวคิดการวจิยัได ้  6 ขนัตอน ดงันี 

           1. เตรียมความพร้อม/ศึกษาขอ้มูลเบืองตน้ 
  2. ขนัการกาํหนดวตัถุประสงค/์การเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา 

3. ขนัวางแผน การกาํหนดวธีิการศึกษา 
4. ขนัดาํเนินการศึกษา และสาํรวจ 
5. ขนัรวบรวม เขียนรายงานสรุปขอ้มูล 
6. ขนันาํเสนอ และประเมินผลงาน   ดงัแผนภาพที  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตวัแปรตน้ 
(Independent Variable ) 

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
1. ขนั การกาํหนดวตัถุประสงค/์การเลือก
หวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา 
2. ขนัวางแผน การกาํหนดวธีิการศึกษา 
3. ขนัดาํเนินการศึกษา และสาํรวจ 
4. ขนัรวบรวม เขียนรายงานสรุปขอ้มูล 
5. ขนันาํเสนอ และประเมินผลงาน 

ตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) 

. ผลการเรียนรู้เรืองความปลอดภยัในชีวติ  
2. ความสามารถในการทาํโครงงาน  เรือง 
ความปลอดภยัในชีวติ 
3. ความคิดเห็นของนักเรียน ทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
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ข้อคําถามของการวจัิย 
1. ผลการเรียนรู้  เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อนและหลงั

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน แตกต่างกนัหรือไม่ 
2. ความสามารถในการทาํโครงงาน เรือง  ความปลอดภยัในชีวิต   ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา

ปีที 2  อยูใ่นระดบัใด 
3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เรือง

ความปลอดภยัในชีวติ อยูใ่นระดบัใด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพือศึกษาผลการเรียนรู้  เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อน

และหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
2. เพือศึกษาความสามารถในการทาํโครงงาน เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของนักเรียนชัน

มธัยมศึกษาปีที 2 
3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ทีมีต่อวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงาน  
 

สมมติฐานการวจัิย 
1. ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 เรืองความปลอดภยัในชีวิต หลงัการจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงาน สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
2. ความสามารถในการทาํโครงงาน  เรือง ความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา 

ปีที 2 หลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
3. นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เรืองความ

ปลอดภยัในชีวติ เห็นดว้ยในระดบัดี 
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ขอบเขตการวจัิย 
 เพือใหก้ารวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงคที์วางไว ้ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัครังนี
ไว ้ดงันี 
 1.  ประชากรทีใช้ในการวิจัย ครังนี เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที 2/ 7 
โรงเรียนการศึกษาภาคบงัคบั ในอาํเภอด่านมะขามเตีย  จงัหวดักาญจนบุรี มีกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
พฒันาการศึกษาจาํนวน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มเครือข่ายจรเขเ้ผือก  จาํนวน  โรงเรียน จาํนวน 8  คน
ไดแ้ก่โรงเรียนบา้นไทรทอง จาํนวน 32 คน  โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง  จาํนวน 22 คน และ
โรงเรียนวดัจรเขเ้ผือก จาํนวน 28 คน กลุ่มเครือข่ายพ่อขุนด่านฯ จาํนวน 1 โรงเรียน ไดแ้ก่โรงเรียน
บา้นหนองไผ ่จาํนวน 25 คน กลุ่มเครือข่ายกลอนโด จาํนวน 1 โรงเรียน ไดแ้ก่โรงเรียนบา้นยางเกาะ 
จาํนวน 27 คน นกัเรียนทงั 4 กลุ่มโรงเรียนมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมีพนืฐานความรู้ไม่ต่างกนั 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง ครังนี เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 ซึง
มาจากโรงเรียนบา้นไทรทอง มีนกัเรียนจาํนวน 32 คน ซึงไดม้าด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling ) 
 3.  ตัวแปรทศึีกษาประกอบด้วย 
  .  ตวัแปรอิสระ(Independent Variable )ไดแ้ก่ 
   . .  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เรืองความปลอดภยัในชีวติ 
  .  ตวัแปรตาม(Dependent Variable)ไดแ้ก่ 
   . .  ผลการเรียนรู้เรืองความปลอดภยัในชีวติ 
   . .  ความสามารถในการทาํโครงงาน  เรือง ความปลอดภยัในชีวติ 

. .  ความคิดเห็นของนกัเรียน ทีมีต่อการทาํโครงงาน 
4. เนือหาทใีช้ในการวจัิย 
 เนือหาทีนํามาใช้ในการวิจัยในครังนีเป็นเนือหาในหลักสูตรสถานศึกษาขัน

พืนฐานพุทธศกัราช  ของโรงเรียนบา้นไทรทอง ชนัมธัยมศึกษาปีที  กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา สาระที   ความปลอดภยัในชีวติ ประกอบดว้ย  

. วธีิการ ปัจจยั และแหล่งทีช่วยเหลือฟืนฟูผูติ้ดสารเสพติด 

. การหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง   การมวัสุม   การทะเลาะวิวาท    การ
เขา้ไปในแหล่งอบายมุข     ฯลฯ 
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. ทกัษะชีวติในการป้องกนัตนเอง   ทกัษะการปฏิเสธ   ทกัษะการต่อรองต่างๆ   หลีกเลียง
สถานการณ์คบัขนัทีอาจนาํไปสู่อนัตราย 

5. ระยะเวลา 
      ผูว้จิยักาํหนดระยะเวลาในการทาํโครงงาน สัปดาห์ละ  ชวัโมง จาํนวน  สัปดาห์ 
ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557  รวม  ชวัโมง  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 โครงงาน หมายถึง ชินงานทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้เกียวกบัสิงใดสิงหนึง หรือ
หลายๆสิงทีตนเองอยากรู้คาํตอบในเรืองนนัๆให้มากขึนโดยใชก้ระบวนการ วิธีการทีศึกษาอยา่งมีระบบ
เป็นขนัตอน มีการวางแผนในการศึกษา ปฏิบติัตามแผนทีวางไวจ้นไดข้อ้สรุปในเรืองนนัๆ โดยมีครูเป็น
ทีปรึกษาและอาํนวยความสะดวก 
 กระบวนการทาํโครงงาน  หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการคน้ควา้หาคาํตอบ
ในสิงทีผูเ้รียนอยากรู้หรือสงสัยดว้ยวิธีการต่าง ๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ทีผูเ้รียนไดเ้ลือกศึกษาตามความ
สนใจของตนเองหรือของกลุ่ม เป็นการตัดสินใจร่วมกัน เพือให้เกิดการเรียนรู้มีเจตคติทีดีต่อ
กระบวนการทาํงาน  จนไดชิ้นงานทีสามารถนาํผลการศึกษาไปใชใ้นชีวติจริงได ้
 ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนซึงแสดงความสามารถในการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน (ซึงเป็นแบบทดสอบทีผูว้ิจยัสร้างขึน  แลว้นาํมาหาความยาก ง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก  และ
ค่าความเทียงตรง)อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทงัก่อนและหลงัการทดลองดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

ความสามารถในการทาํโครงงาน  หมายถึง  ความสามารถในการเรียนองผูศึ้กษาคน้ควา้
ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆดาํเนินการคน้ควา้หาคาํตอบและสรุปองความรู้ดว้ยตนเองซึงประเมินจาก
ผลงานทงัดา้นเนือหา  กระบวนการ  และการนาํเสนอผลงานครบถว้นอยา่งสมบูรณ์ 

 ความปลอดภัยในชีวติ หมายถึง เนือหาทีอยูใ่นหลกัสูตรรายวชิา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา ในสาระที  เรืองความปลอดภยัในชีวิตชนัมธัยมศึกษาปีที  ซึงประกอบดว้ย วิธีการ ปัจจยั 
และแหล่งทีช่วยเหลือฟืนฟูผูติ้ดสารเสพติด การหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง  
ทกัษะชีวติในการป้องกนัตนเองและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนัทีอาจนาํไปสู่อนัตราย 
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 ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อวิธีการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ดา้นบรรยากาศ  ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 
 นักเรียน หมายถึง นกัเรียนทีกาํลงัศึกษาอยูช่นัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนบา้นไทรทอง ภาค
เรียนที 2 ปีการศึกษา  
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บทท ี  

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

งานวิจยัเรือง กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เรืองความปลอดภยัในชีวิต ของ
นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งประกอบด้วยหัวขอ้ 
ดงัต่อไปนี 
 . หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นไทรทอง:กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระที  ความปลอดภยัในชีวติ 

2. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

3. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง  

 
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไทรทอง : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
ข้อมูลทวัไปของสถานศึกษา 
 ชือโรงเรียนบ้านไทรทอง ทีตัง  ตาํบลจระเข้เผือก อาํเภอด่านมะขามเตีย จงัหวดั
กาญจนบุรี สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต  โทร -  เปิด
สอนระดบัชนั อนุบาล ถึงระดบัชนั มธัยมศึกษาตอนตน้ เนือที ไร่  เขตพืนทีบริการ หมู่  ตาํบล 
จระเขเ้ผอืก 

 

ประวตัิโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบา้นไทรทอง  สร้างเมือ พ.ศ.  โดยคุณเกริก   จนัทร์วรชยักุล  เจา้ของ  และ
ผูจ้ดัการเหมืองแร่พฒันา ไดร่้วมกบัหลวงปู่ หลิว   ปณ.ณโก  และชาวบา้นไทรทอง  จดัสร้างอาคาร
เรียนแบบ ป  ก  หลงั จาํนวน  ห้องเรียนครึงโดยไดรั้บบริจาคทีดิน จากนายฝอ  ตงัสุขสารใน  
เนือที   ไร่ โดยมี  นายสวสัดิ  เตียเนตร  เป็นครูใหญ่คนแรก  ปัจจุบนั  ตงัอยู่หมู่ที   ตาํบล     
จรเขเ้ผอืก  อาํเภอด่านมะขามเตีย  จงัหวดักาญจนบุรี  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต   
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สังกดัคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  มีนายสําเนาว ์ นาคพิรุณ  เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
(ปฏิบติังานตงัแต่วนัที     มกราคม    ) 

โรงเรียนบา้นไทรทองไดจ้ดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นไทรทอง พุทธศกัราช 
    ตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช    และสอดคลอ้งกบั

จุดเนน้  ความตอ้งการของโรงเรียนและทอ้งถิน   
วสัิยทัศน์โรงเรียนบ้านไทรทอง 

โรงเรียนมีการบริหารจดัการใหน้กัเรียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน 
บุคลากรใชท้กัษะการจดัการเรียนการสอนไดเ้ตม็ศกัยภาพ มีจิตสาํนึกในสถาบนั และความเป็น
ประชาธิปไตย ยดึหลกัธรรมาภิบาล  ตลอดจนการอนุรักษว์ฒันธรรมสิงแวดลอ้มในทอ้งถินและ
นอ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจสู่การปฏิบติั 

 

เป้าหมายโรงเรียนบ้านไทรทอง 
หลกัสูตรของโรงเรียนบา้นไทรทอง มุ่งพฒันานกัเรียนให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์  เป็นคนดี  

มีปัญญา  มีความสุข  สามารถนาํความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้  จึงกาํหนด
เป้าหมายของหลกัดงันี 

. นกัเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลกัษณะของความเป็นไทย
และค่านิยมอนัพึงประสงค ์

. นกัเรียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตรใฝ่เรียนรู้  สามารถและทกัษะทีจาํเป็น
ตามหลกัสูตรใฝ่เรียนรู้  สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 

. นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีแนวคิดในการแกปั้ญหาอยา่ง
มีเหตุผล  มีความทนัสมยัต่อการเปลียนแปลงของเทคโนโลย ี

.  นักเ รียนมีวิ ถี ชีวิตแบบประชาธิปไตย   และยึดมันในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  และสิงแวดลอ้มของทอ้งถินและ
สังคมภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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.  นักเรียนมีทกัษะในการทาํงาน  รักการทาํงาน  ทาํงานร่วมรับอืนได้  มีเจตคติทีดีต่อ
อาชีพสุจริต 

.  นกัเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตทีดี 

.  นกัเรียนมีสุนทรียภาพ  มีทกัษะพืนฐานดา้นศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
 

พนัธกจิโรงเรียนบ้านไทรทอง 
โรงเรียนและชุมชนร่วมส่งเสริมใหน้กัเรียนมีสิงเหล่านี 

.  พฒันานกัเรียนใหมี้คุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอนัพึงประสงค ์

.  พฒันานักเรียน  ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ทียึด
นกัเรียนเป็นสาํคญั 

.  ส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในโรงเรียน 

.  พฒันาสิงแวดลอ้มให้มีบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้และนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

.  พฒันาเทคโนโลยเีพือส่งเสริมการเรียนรู้ 

.  พฒันาระบบการบริหารใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

.  อนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถิน 

 

สมรรถนะสําคัญของนักเรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ในการพฒันานักเรียนตามหลกัสูตรโรงเรียนบา้นไทรทอง  มุ่งเน้นพฒันานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานทีกาํหนด  ซึงจะช่วยให้นกัเรียนเกิดสมรรถนะสําคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ ดงันี 

 

สมรรถนะสําคัญของนักเรียน 
 หลกัสูตรโรงเรียนบา้นไทรทอง  มุ่งใหน้กัเรียนเกิดสมรรถนะสาํคญั   ประการ ดงันี 

 . ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมใน
การใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเขา้ใจ  ความรู้สึก  และทศันะของตนเองเพือแลกเปลียน
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ขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม   รวมทงัการ
เจรจาต่อรองเพือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ  การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ย
หลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสือสาร ทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม 

 . ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การ
คิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือนาํไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ ที
เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ   เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง  ๆ ในสังคม     แสวงหาความรู้  ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีเกิดขึนต่อตนเอง  สังคมและสิงแวดลอ้ม 

 . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง  ๆ  ไป
ใชใ้นการ ดาํเนินชีวติประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง  การทาํงาน และการ
อยู่ร่วมกนัในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหา และ
ความขัดแย้งต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลียนแปลงของสังคม  และ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น 

. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยี
ดา้นต่าง  ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการ
เรียนรู้   การสือสาร การทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
โรงเรียนบา้นไทรทอง กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์ตอ้งการให้เกิดแก่นกัเรียนทุก

คนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  ดงันี   ดงันี 

. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์

. ซือสัตยสุ์จริต 
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. มีวนิยั 

. ใฝ่เรียนรู้ 

. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

. มุ่งมนัในการทาํงาน 

. รักความเป็นไทย 

. มีจิตสาธารณะ 

 

ตัวชีวดั 
ตวัชีวดัระบุสิงทีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทงัคุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละ

ระดบัชนั ซึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นาํไปใช้
ในการกาํหนดเนือหา จดัทาํหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สําคญัสําหรับการ
วดัประเมินผลเพือตรวจสอบคุณภาพนกัเรียน  
             .  ตวัชีวดัชนัปี เป็นเป้าหมายในการพฒันานกัเรียนแต่ละชนัปีในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 
(ประถมศึกษาปีที  – มธัยมศึกษาปีที )  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สุขศึกษาและพลศึกษา มีบทบาทสําคญัยิงต่อการพฒันาสุขภาพและสมรรถภาพของมนุษย์

ใหมี้ความสมบูรณ์ ความสมดุล และมีคุณภาพ ใหน้กัเรียนมีความสามารถเรียนรู้ และเกิดการพฒันา
เกียวกบัความมนัใจในตนเอง ความสามารถของตนเอง เกิดวิธีการเรียนรู้ดว้ยพลงั มีความสามารถ
ในการนาํความรู้และทกัษะไปประยุกต์ เกิดความตระหนกัและความรับผิดชอบต่อสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายของตนเอง สามารถตดัสินใจและเลือกวิธีปฏิบติัในการดูแลสุขภาพ  ตลอดจน
การมีส่วนร่วมในการสร้างความมนัใจในชีวิตความเป็นอยู่ทีดีและความ ปลอดภยัของผูอื้นบน
พนืฐานของความเป็นไทย 
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ทาํไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
สุขภาพ  หรือ  สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษยที์สมบูรณ์ทงัทางกาย   ทางจิต  ทาง

สังคม  และทางปัญญาหรือจิตวญิญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรืองสําคญั  เพราะเกียวโยงกบั
ทุกมิติของชีวิต ซึงทุกคนควรจะไดเ้รียนรู้เรืองสุขภาพ เพือจะไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจทีถูกตอ้ง  มี
เจตคติ   คุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสม   รวมทงัมีทกัษะปฏิบติัดา้นสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย  อนัจะ
ส่งผลใหส้ังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

 

เรียนรู้อะไรในสุขศึกษา 
สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาดา้นสุขภาพทีมีเป้าหมาย เพือการดาํรงสุขภาพ การ

สร้างเสริมสุขภาพและการพฒันาคุณภาพชีวติของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนใหย้งัยนื 

สุขศึกษา   มุ่งเนน้ให้นกัเรียนพฒันาพฤติกรรมดา้นความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และ             
การปฏิบติัเกียวกบัสุขภาพควบคู่ไปดว้ยกนั  
 สาระทีเป็นกรอบเนือหาหรือขอบข่ายองคค์วามรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เรืองธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ ปัจจยัทีมีผลต่อการเจริญเติบโต  ความสัมพนัธ์เชือมโยงใน
การทาํงานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบติัตนเพือให้เจริญเติบโตและมีพฒันาการที
สมวยั 

 ชีวติและครอบครัว  ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เรืองคุณค่าของตนเองและครอบครัว  การปรับตวัต่อ
การเปลียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ  การสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบั
ผูอื้น สุขปฏิบติัทางเพศ  และทกัษะในการดาํเนินชีวติ 

การเคลือนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
เรืองการเคลือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ   การเขา้ร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทงัประเภทบุคคล และ
ประเภททีมอยา่งหลากหลายทงัไทยและสากล   การปฏิบติัตามกฎ  กติกา ระเบียบ และขอ้ตกลงใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย   และกีฬา    และความมีนาํใจนกักีฬา 
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การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เกียวกบัหลกั
และวิธีการเลือกบริโภคอาหาร   ผลิตภณัฑ์และบริการสุขภาพ   การสร้างเสริมสมรรถภาพเพือ
สุขภาพ  และการป้องกนัโรคทงัโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

ความปลอดภัยในชีวติ นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เรืองการป้องกนัตนเองจากพฤติกรรมเสียงต่างๆ            
ทงัความเสียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ ความรุนแรง อนัตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด  รวมถึง
แนวทางในการสร้างเสริมความปลอดภยัในชีวติ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
สาระท ี       การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ .   เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์

สาระท ี       ชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ .  เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทกัษะในการ

ดาํเนินชีวติ 

สาระท ี   การเคลอืนไหว การออกกาํลงักาย การเล่นเกม  กฬีาไทย  และกฬีาสากล 
มาตรฐาน  พ .   เขา้ใจ มีทกัษะในการเคลือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน  พ .   รักการออกกาํลงักาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบติัเป็นประจาํ

อยา่งสมาํเสมอ  มีวินยั  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนาํใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั   และชืน
ชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

สาระท ี       การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 
มาตรฐาน พ .  เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดาํรงสุขภาพ การ

ป้องกนัโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพือสุขภาพ 
สาระท ี       ความปลอดภัยในชีวติ 
มาตรฐาน พ .   ป้องกนัและหลีกเลียงปัจจยัเสียง พฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การ

ใชย้า     สารเสพติด และความรุนแรง 
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คุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพของผูเ้รียนเมือจบชนัมธัยมศึกษาปีที   

   . เขา้ใจและเห็นความสาํคญัของปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการ
ทีมีต่อสุขภาพและชีวติในช่วงวยัต่าง ๆ 

   . เขา้ใจ  ยอมรับ  และสามารถปรับตวัต่อการเปลียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
ความรู้สึกทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอื้น  และตดัสินใจ
แกปั้ญหาชีวติดว้ยวธีิการทีเหมาะสม 

   . เลือกกินอาหารทีเหมาะสมไดส้ัดส่วนส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการตามวยั 

   . มีทกัษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ  เพือน  ครอบครัว  ชุมชน และวฒันธรรม ทีมี
ต่อเจตคติ  ค่านิยมเกียวกบัสุขภาพและชีวติ  และสามารถจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   . ป้องกนัและหลีกเลียงปัจจยัเสียง  พฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  อุบติัเหตุ           
การใช้ยา  สารเสพติด  และความรุนแรง  รู้จกัสร้างเสริมความปลอดภยัให้แก่ตนเอง  ครอบครัว  
และชุมชน 

. เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพือสุขภาพ   โดยนําหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อ ย่างปลอดภัย  
สนุกสนาน  และปฏิบติัเป็นประจาํสมาํเสมอตามความถนดัและความสนใจ 

. แสดงความตระหนักในความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกันโรค         
การดาํรงสุขภาพ  การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  การออกกาํลงักายและการเล่นกีฬากบัการ
มีวถีิชีวติทีมีสุขภาพดี 

. สาํนึกในคุณค่า  ศกัยภาพและความเป็นตวัของตวัเอง 

. ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  หนา้ทีความรับผดิชอบ  เคารพสิทธิของตนเองและผูอื้น   ให้ความ
ร่วมมือในการแข่งขนักีฬาและการทาํงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ  ด้วยความมุ่งมนัและมีนําใจ
นกักีฬา จนประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายดว้ยความชืนชม และสนุกสนาน 
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ตัวชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท ี     ความปลอดภัยในชีวติ 
มาตรฐาน พ .    ป้องกนัและหลีกเลียงปัจจยัเสียง  พฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพ  อุบติัเหตุ  

การใชย้า   สารเสพติด  และความรุนแรง 

ตวัชีวดั พ 5.1 ม.2/1  ระบุวธีิการ  ปัจจยัและแหล่งทีช่วยเหลือ  ฟืนฟูผูติ้ดสารเสพติด 

ตวัชีวดั พ 5.1 ม.2/2  อธิบายวธีิการหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง 

ตวัชีวดั พ 5.1 ม.2/3  ใชท้กัษะชีวติในการป้องกนัตนเองและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนัที
อาจนาํไปสู่อนัตราย 

 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนบ้านไทรทอง 
โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนบา้นไทรทอง มีดงันี 

. ระดบัประถมศึกษา (ชันประถมศึกษาปีที –  ) การศึกษาระดบันีเป็นช่วงแรกของ
การศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเน้นทกัษะพืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคาํนวณ ทกัษะการคิด
พืนฐาน  การติดต่อสือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพืนฐานความเป็นมนุษย ์การพฒันา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทงัในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวฒันธรรม 
โดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชนัมธัยมศึกษาปีที – ) เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาค
บงัคบั มุ่งเน้นให้นักเรียนได้สํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันา
บุคลิกภาพส่วนตน มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค ์และคิดแกปั้ญหา มีทกัษะในการ
ดาํเนินชีวติ มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีเพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความสมดุลทงัดา้นความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็น
พืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ     

. สาระการเรียนรู้  จดัการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้    กลุ่มสาระ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา:   ความรู้ ทกัษะและเจตคติในการ
สร้างเสริมสุขภาพพลานามยัของตนเองและผูอื้น  การป้องกนัและปฏิบติัต่อสิงต่าง ๆ  ทีมีผลต่อ
สุขภาพอยา่งถูกวธีิและทกัษะในการดาํเนินชีวติ 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนบ้านไทรทอง 
      1. ระดบัมธัยมศึกษาปีที   –   แบ่งเป็น  กลุ่มสาระ  ดงันี 

      1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

      1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

      1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

      1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

      1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
      1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

      1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

        1.9 กิจกรรมพฒันานกัเรียน  แบ่งเป็น   ลกัษณะกิจกรรม  ดงันี 

       กิจกรรมแนะแนว 

    กิจกรรมลูกเสือ  และยวุกาชาด 

    กิจกรรมชุมนุม   
2. โครงสร้างเวลาเรียน 
หลกัสูตรสถานศึกษาขนัพืนฐานโรงเรียนบา้นไทรทองกาํหนดกรอบโครงสร้าง

เวลาเรียน ดงันี 

 

ตารางที 1   โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรสถานศึกษาขนัพืนฐานโรงเรียนบา้นไทรทอง 

     

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ป.  ป.  ป.  ป.  ป.  ป.  ม.  ม.  ม.  

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

200 200 200 160 160 160 120( นก.) 120( นก.) 120( นก.) 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120( นก.) 120( นก.) 120( นก.) 
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ตารางที 1 โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรสถานศึกษาขนัพืนฐานโรงเรียนบา้นไทรทอง(ต่อ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ป.  ป.  ป.  ป.  ป.  ป.  ม.  ม.  ม.  

วทิยาศาสตร์   0 80 80 80 
120 

( นก.) 
120 

( นก.) 
120 

( นก.) 

สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

  0 80 80 80 
120 

( นก.) 
120 

( นก.) 
120 

( นก.) 

ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 40(1นก.) 40(1นก.) 40(1นก.)  

สุขศึกษาและพลศึกษา   0 0 0 0 
0 

( นก.) 
0 

( นก.) 
0 

( นก.) 

ศิลปะ    80 80 80 
0 

( นก.) 
0 

( นก.) 
0 

( นก.) 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

   80 80 80 
80 

( นก.) 
80 

( นก.) 
80 

( นก.) 

ภาษาต่างประเทศ     0 0 
120 

( นก.) 
120 

( นก.) 
120 

( นก.) 

รวมเวลาเรียน(พืนฐาน)       
 

( นก.) 
 

( นก.) 
 

( นก.) 

 กิจกรรมพฒันานกัเรียน 

แนะแนว   4  ชม./ปี 
แนะ
แนว 

40

ชม./ปี 

ลส. - 
นน. 

 
ชม./ปี 

ชุมนุ
ม 
25 
ชม./
ปี 

จิต
สาธารณะ 

5 ชม./ปี 

ลูกเสือ – เนตรนารี    ชม./ปี 

ชุมนุม 30 ชม./ปี 
จิตสาธารณะ  10 ชม./ปี 

 รายวชิาเพิมเติม Teacher’s Kit  
ชวัโมง 

การอ่านภาษาไทย  
ชวัโมง 

คอมพิวเตอร์  40  

ชวัโมง 

อาเซียนศึกษา  
ชวัโมง 

ภาษาไทย      80  ชวัโมง 

คณิตศาสตร์  40   ชวัโมง 

โครงงานอาชีพ ฯ  0  ชวัโมง 

วิทยาศาสตร์         0  ชวัโมง 

รวมเวลาเรียนทงัหมด , 4  ชวัโมง/ปี ,  ชวัโมง/ปี 
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3. จาํนวนเวลาเรียนของแต่ละวชิา   
ตารางที 2 จาํนวนเวลาเรียนของแต่ละวชิา  ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที  1  
รหสัวชิา กลุ่มสาระ  และกิจกรรมทีเรียน ชวัโมง / ภาคเรียน 

ท 22101 . ภาษาไทย  

ค 2210  . คณิตศาสตร์   
ว 2210  . วทิยาศาสตร์   
ส 2210  . สงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม   
ส 2210  5.  ประวติัศาสตร์    
พ 2210  6. สุขศึกษา และพลศึกษา  

ศ 2210  8. ศิลปะ   
ง 2210  9. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  

อ 2210  10. ภาษาองักฤษ  

 รายวชิาเพิมเติม  

ท 2120  การพดู  4  

ค 2120  คณิตศาสตร์  

ว  วทิยาศาสตร์  
ง 2120  โครงงานอาชีพ  

 กิจกรรมพฒันานกัเรียน  

-   แนะแนว 20 

-  กิจกรรมนกัเรียน 

ลูกเสือเนตรนารี  /  ยวุกาชาด 

        ชุมนุม 

ภาษาพม่าสู่อาเซียน 

สนุกกบัอาเซียน 

นกัสาํรวจกาญจนบุรี 

   จิตสาธารณะ 

 

 

13 

 

 

 

8 

รวม 6  
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ตารางที 3 จาํนวนเวลาเรียนของแต่ละวชิา  ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที  2  
รหสัวชิา กลุ่มสาระ  และกิจกรรมทีเรียน ชวัโมง / สปัดาห์ 

ท 22102 . ภาษาไทย  

ค 22102 . คณิตศาสตร์  
ว 22102 . วทิยาศาสตร์  
ส 22102 . สงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  
ส 22103 5.  ประวติัศาสตร์    
พ 22102 6. สุขศึกษา  และพลศึกษา  

ศ 22102 8. ศิลปะ   
ง 22102 9. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  

อ 22102 10. ภาษาองักฤษ  

 รายวชิาเพิมเติม  

ท 2120  การพดูและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ 4  

ค 2120  คณิตศาสตร์  

ว  วทิยาศาสตร์  
ง 2120  โครงงานอาชีพ  

 กิจกรรมพฒันานกัเรียน  

-   แนะแนว 20 

-  กิจกรรมนกัเรียน 

ลูกเสือเนตรนารี  /  ยวุกาชาด 

        ชุมนุม 

ภาษาพม่าสู่อาเซียน 

สนุกกบัอาเซียน 

นกัสาํรวจกาญจนบุรี 

   จิตสาธารณะ 

 

 

13 

 

 

 

8 

รวม 6 0 
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คําอธิบายรายวชิาสุขศึกษา 
พ (สุขศึกษา)             กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชนัมธัยมศึกษาปีที  2 ภาคเรียนที 2 จาํนวน  20 ชวัโมงนาํหนกั 0. หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------------- 
รู้และเขา้ใจเห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกนั

โรคมีวธีิการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดและการฝึกจิต 

สามารถปฏิบติัตนให้รอดพน้จากการไดรั้บอุบติัเหตุและสารเสพติดดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคม
ไดอ้ยา่งเป็นสุข 

รหสัตวัชีวดั        พ4.4 ม2/1, ม2/2, ม2/3, ม2/4, ม2/5, ม2/6 , ม2/7  ,พ5.5 ม2/1, ม2/2, ม2/3 

รวมทงัหมด  10 ตวัชีวดั 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาสาระที 5 ความปลอดภยัในชีวติ เรือง ความปลอดภยัใน
ชีวติ  ไดก้าํหนดเนือหา เพือเป็นสาระสาํคญัสาํหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดงัต่อไปนี 

ตารางที 4 โครงสร้างรายวชิา และตวัชีวดั  สาระที  ความปลอดภยัในชีวติ 

หน่วยท ี
มาตรฐาน/
ตวัชีวดั 

สาระการเรียนรู้ สาระสําคญั เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก 

1.การ
หลีกเลียง
พฤติกรรม

และ
สถานการ
ณ์เสียง
สารเสพ
ติด  

พ 5.1 ม.2/1 

ระบุวธีิการ 
ปัจจยั และ
แหล่งที
ช่วยเหลือ
ฟืนฟผููติ้ด
สารเสพติด 

 

. วธีิบาํบดัรักษาผูติ้ดสาร
เสพติด 

2. ปัจจยัช่วยเหลือฟืนฟู
หลงัการบาํบดัรักษาผูติ้ด
สารเสพติด 

3. แหล่งช่วยเหลือ
บาํบดัรักษา และฟืนฟผูู ้
ติดสารเสพติด 

ผูที้ติดสารเสพติดตอ้งไดรั้บการ
บาํบดัรักษาและฟืนฟสูภาพใน
สถานบริการทงัของรัฐหรือ
เอกชนซึงเราควรสนบัสนุนใหผู้ ้
ติดสารเสพติดเขา้รับการ
บาํบดัรักษาและฟืนฟสูภาพ  เพือ
ช่วยใหเ้ราและสงัคมมีความ
ปลอดภยั และใหผู้ติ้ดสารเสพติด
กลบัมามีสุขภาพทีดี 

15 15 
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ตารางที 4 โครงสร้างรายวชิา และตวัชีวดั  สาระที  ความปลอดภยัในชีวติ(ต่อ) 

หน่วยท ี
มาตรฐาน/
ตวัชีวดั 

สาระการเรียนรู้ สาระสําคญั เวลา
(ชัวโมง) 

นําหนัก 

 พ 5.1 ม.2/1 

อธิบาย
วธีิการ
หลีกเลียง
พฤติกรรม
เสียงและ
สถานการณ์
เสียง 

4. ความจาํเป็นในการ
หลีกเลียงพฤติกรรมเสียง
และสถานการณ์เสียง 

5. พฤติกรรมเสียงและ
สถานการณ์เสียง 

6. กระบวนการป้องกนัและ
หลีกเลียงพฤติกรรมเสียง
และสถานการณ์เสียง 

  เราควรหลีกเลียง
พฤติกรรม และสถานการณ์ที
เสียงต่อภยัอนัตราย เพือสุขภาพ
และสวสัดิภาพของตนเองและ
ผูอื้น เพราะในแต่ละวนัมีคน
ไดรั้บบาดเจบ็เสียชีวติ และ
ผลกระทบต่าง ๆ เป็นจาํนวน
มากพฤติกรรมและสถานการณ์
ทีอนัตรายสาํหรับวยัรุ่น เช่น 
การแข่งรถจกัรยานยนตบ์นทอ้ง
ถนน การทะเลาะววิาท การมวั
สุมลว้นเป็นสิงทีเราตอ้ง
หลีกเลียง 

  

พ 5.1 ม.2/1 

ใชท้กัษะ
ชีวติในการ
ป้องกนั
ตนเองและ
หลีกเลียง
สถานการณ์
คบัขนัที 

อาจนาํไปสู่
อนัตราย 

7. ความหมายและอนัตราย
ของสถานการณ์คบัขนั 

8. แนวปฏิบติัเมืออยูใ่น
สถานการณ์คบัขนั 

9. การป้องกนัและหลีกเลียง
สถานการณ์คบัขนั 

10. การขอความช่วยเหลือ
เมือเกิดสถานการณ์คบัขนั 

       สถานการณ์คบั
ขนัอาจเกิดขึนไดอ้ยา่งทีเราคาด
ไม่ถึง หรือไม่อาจประเมิน
สถานการณ์ล่วงหนา้ไดเ้ราตอ้ง
รู้จกัใชท้กัษะชีวติป้องกนั
ตนเองและหลีกเลียง
สถานการณ์คบัขนั หากไม่
สามารถหลีกเลียงได ้ตอ้งรู้จกั
เอาตวัรอด และรู้จกัขอความ
ช่วยเหลือเมือเกิดสถานการณ์
คบัขนัดว้ย 

รวมทงัหมด 15 15 
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การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
วชัรา  เล่าเรียนดี   (  : - )  ได้ให้ความหมายว่าการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงาน

หมายถึงการจดัการเรียนรู้ดว้ยการใหป้ฏิบติัเพือใหไ้ดม้าซึงความรู้  วธีิการ และผลการของซึงการทาํ
โครงงานอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มใชเ้วลาในการปฏิบติัยากง่ายซบัซอนของกิจกรรมและ
เนือหา  ผลของการเรียนรู้ดว้ยโครงงานก็คือ  ผลลพัธ์  ผลผลิต  นาํเสนอผลงาน  และปฏิบติังาน  
การเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงานอาจเป็นส่วนหนึงของกนัและกนักบัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
(Problem  baeed  learning)    โดยทีการเรียนรู้ดว้ยการกระทาํโครงงานนนันกัเรียนเป็นผูค้วบคุม
โครงงานปฏิบติัและสิงทีเขาปฏิบติัโครงงานและโครงงานนนัอาจไม่ตอบสนองกบัปัญหาหนึงก็ได ้ 
ในตรงกนัขา้มการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนัน  ตอ้งมีปัญหานาํไปสู่การเรียนรู้เป็นปัญหาที
เฉพาะทีตอ้งหาคาํตอบหรือแก่ปัญหานนัดว้ยกระบานการแก่ปัญหา 

ทิศนา  แขมมณี (  : ) กล่าวว่าการจดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอนโดยให้
ผูเ้รียนไดร่้วมกนัเลือกทาํโครงงานทีตนสนใจโดยร่วมกนัสํารวจสังเกตและกาํหนดเรืองทีตนสนใจ
วางแผนในการทาํโครงงานร่วมนักศึกษาหาข้อมูลความรู้ทีจาํเป็น และลงมือปฏิบัติงานตาม 
แผนงานทีวางไวจ้นได้ข้อค้นพบหรือสิงประดิษฐ์ใหม่แล้วจึงเขียนรายงานและนําเสนอต่อ
สาธารณชนเก็บขอ้มูล แลว้นาํผลงานและประสบการณ์ทงัหมดมาอภิปรายแลกเปลียนความรู้ ความ
คิดเห็นและสรุปผลการเรียนรู้ทีไดรั้บจากประสบการณ์ทีไดรั้บทงัหมด 

อุทิศ  นวลเจริญ  (  : ) ได้กล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานวา่ การ 
เรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือคน้ควา้หาคาํตอบในสิงทีผูเ้รียนอยากรู้
หรือสงสัยดว้ยวธีิการต่างๆอยา่งหลากหลายเช่น ศึกษา สํารวจ คน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐ์คิดคน้ โดย
มีครูเป็นผูค้อยกระตุน้ แนะนาํและใหค้าํปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด 

อศิภรณ์  อิทรมณี(  : ) ได้กล่าวไวว้่าการสอนโดยใช้โครงงานพอสรุปได้คาํจาํกดั
ความการสอนได้เป็น  นยัคือ ความหมายตามนัยแรก: เป็นการจดัการเรียนการสอนเชิงปฏิรูปที
บ่งชีถึงกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนในการสะทอ้นผลการเรียนรู้ทีเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการ
แสวงหาคาํตอบจากขอ้สงสัยหรือคาํถามทีผูเ้รียนอยากรู้และสามารถกาํหนดเป็นประเด็นปัญหา
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เพือใหน้ ักเรียนขยายประสบการณ์โดยใชก้ารเรียนรู้สู่โครงงานดว้ยวิธีทางวิทยาศาสตร์หรือการทาํ
วจิยัเล็กๆไดด้ว้ยตนเอง  ความหมายตามนยัทีสอง: เป็นการจดัการเรียนการสอนเชิงปฏิรูปทีบ่งชีถึง
กระบวนการสอนของครูในฐานะผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ทีสนองความสนใจของ
ผูเ้รียน รายบุคคลเป็นกลุ่มหรือทงัชนัเรียนโดยมุ่งทีจะจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดฝ้ากกระบวนการคิด
ในเรืองหรือประเด็นทีสงสัยทีเป็นความสนใจของผูเ้รียนโดยครูได้นาํขอ้มูลพืนฐานจากขอ้สงสัย
ของผูเ้รียนเหล่านนัมากลนักรองเพือส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้โดยจดัทาํโครงงานได้ซึงครูจะวาง
แผนการเรียนรู้ไวก่้อนแลว้ล่วงหนา้ และให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบติัที
เชือมโยงหรือบูรณาการระหวา่งความรู้หรือประสบการณ์เดิมกบัความรู้หรือประสบการณ์ใหม่อยา่ง
มีระบบโดยให่ผูเ้รียนป็นผูศึ้กษาและลงมือปฏิบติัการเรียนรู้ดว้ยตนเองในทุกขนัตอน 

วลีรัตน์  พุทธาศรี (  : ) ได้ให้ความหมายของโครงงานดงันี โครงงานเป็นวิธีการ
เรียนทีเกิดจากความสนใจใคร่รู้ของนกัเรียนทีอยากจะศึกษาทีเกียวกบัสิงใดสิงหนึงหรือหลายๆสิงที
สงสัยและอยากรู้คาํตอบให้ลึกชดัเจน  หรือตอ้งการเรียนในเรืองนันๆให้มากขึนกว่าเดิม โดยใช้
ทกัษะกระการและปัญญาหลายๆด้านมีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีขนัตอนต่อเนืองมีการ
วางแผนในการศึกษาอย่างละเอียดแล้วลงมือปฏิบัติตามแผนงานวางไวจ้นได้ข้อสรุปหรือผล
การศึกษาหรือคาํตอบทีเกียวกบัเรืองนนั ๆ 

ศิรินาถ  บวัคลี (  : )ได้ให้ความหมายของโครงงานดงันี การจดัประสบการแบบ
โครงงานเป็นกระบวนการจดัประสบการณ์ทีให้เด็กไดเ้รียนรู้ในสิงทีสนใจโดยเด็กเป็นผูก้าํหนดหวั
เรืองขึนมาแลว้มีการศึกษาหาคาํตอบโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหามีครูเป็นผูช่้วยเหลือกระตุ่นให้คิด
และยอมรับความคิดของเด็กประกอบดว้ย  ระยะ คือระยะที เริมตน้ทาํโครงงานเป็นระยะทีเด็ก
ศึกษาคน้ควา้วางแผนสําหรับการทาํโครงงานและนาํเสนอความรู้ความขา้ใจในประสบการณ์เดิมที
เกียวกบัหวัขอ้  ระยะที  พฒันาโครงงานเป็นระยะทีเด็กศึกษาและกาํหนดปัญหาทีศึกษา  มีการตงั
สมมุติฐานตลอดจนทดสอบตามสมมุติฐานสรุปความรู้ทีไดจ้ากการศึกษา  ระยะที  สรุปโครงงาน
เป็นระยะทีเด็กพอใจทีจะสรุปสิงทีไดเ้รียนรู้นาํเสนอผลงานทีทาํในโครงงาน  ประเมินผลการเรียนรู้
ในโครงงานและเตรียมการวางแผนเขา้สู่โครงงานใหม่ 

อรครี  ทรงชนศกัดิ ( : ) ได้ให้ความหมายว่าการสอนแบบโครงงานเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นดารฝึกการปฏิบติั โดยให้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมในปัญหาหรือ
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ประเด็นทีนกัเรียนสงสัยดว้ยการวางแผนดาํเนินงานและดาํเนินโครงการให้สําเร็จตามโครงงานนนั
อาจเป็นโครงงานทีจดัเป็นหมู่คณะหรือคนเดียวก็ได้เพือให้นักเรียนรู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่มใช้
สติปัญญา  ไหวพริบ  ความรอบครอบ  ความอดทดและความรับผดิชอบ 

สุวิทย ์ เขาแกว้ (  : )ไดใ้ห้ความหมายวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
หมายถึงการจดักิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนทีเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนให้นกัเรียน
ได้เลือกและและเลือกกระบวนการเรียนรู้เรืองใดเรืองหนึงอย่างลุ่มลึกด้วยตนเองโดยวิธีการ
แสวงหาความรู้ละแหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลายและสามารถนาํผลการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติจริง 

วรรณ์วไิล  หงส์มอง ( : )ไดใ้หค้วามหมายวา่ โครงงานทีจดัการเรียนรู้แบบหนึงทีทาํ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ดว้ยตนเองการลงมือปฏิบติัจริง  เป็นการศึกษาคน้ควา้ตามความสนใจ  เพือ
ตอบสนองความสงสัยหรือปัญหาทีเกิดขึน  โดยมีการศึกษาอยา่งเป็นระบบมีขนัตอนกระบวนการ
อย่างต่อเนืองโดยมีครูเป็นผูก้ระตุน้  แนะนาํ  และให้คาํปรึกษาการทาํโครงงานสามารถทาํไดทุ้ก
ระดบัชนัเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ไดท้งันีขึนอยู่กบัลกัษณะของโครงงานซึงการเรียนรู้ดว้ยการทาํ
โครงงานจะช่วยพฒันาการคิดและกระบวนการทาํงานของนกัเรียนได ้

วไิล  เดชตุม้(  : )ไดใ้ห้ความหมายวา่ การจดัการเรียนรู้โดยให้ผูศึ้กษาคน้ควา้และลง
มือปฏิบติั  โดยใชว้ิธีการทางวิทยาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย  ดาํเนินการคน้ควา้หาคาํตอบ  
และสร้างองค์ประกอบดว้ยตนเองตามความสามารถ  ความถนดัและความสนใจ  อย่างเป็นระบบ  
โดยมีครูเป็นผูอ้าํนายความสะดวกแนะนาํและเป็นทีปรึกษา 

อาํไพ ออ้สุวรรณ( : )ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่โครงงานเป็นกระบวนการการเรียนรู้ทีมี
กระบวนการอยา่งเป็นระบบจากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลายแสวงหาความรู้เองตามความสนใจมีการ
นาํเสนอผลงานทีคน้พบและสามารถนาํไปใชใ้นชิวติประจาํวนัโดยมีครูให้คาํปรึกษาและช่วยเหลือ 

นหทยั นนัทวิสุทธิ (   : ) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเน้นนกัเรียนความสําคญัพฒันาตามธรรมชาติรักการคน้ควา้ทาํงานไดเ้หมาะสมกบัสถาน
การมีทักษะและกระบวนการแก้ปัญหาตามความสามารถตามความถนัดและความสนใจของ
นักเรียนเน้นการบูรนาการอย่างสมดุล  ทังในด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  และ
วฒันธรรมแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้และให้ขอ้มูลทีถูกตอ้งแก่นกัเรียน  เพือนาํขอ้มูล
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เหล่านนัไปใชส้ร้างความรู้ของตน  เนน้การจดัการเรียนการสอดตามสภาพจริงการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
การเรียนรู้ร่วมกนั  การเรียนรุ้จากธรรมชาติ  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  กระบวนการคิด 

ซิลเวียร์ (Sylvia  2000 : online) กล่าวถึงความหมายโครงงานวา่  โครงงานคือการคน้ควา้
อย่างลึกซึงจากโลกแห่งแห่งความจริงดว้ยความตงัใจและพยายามอย่างเต็มทีของนักเรียนซึงการ
จดัการเรียนการสอนพร้อมทงัชนัหรือแบ่งกนัเป็นกลุ่มย่อย และสามารถใช้กบันักเรียนไดทุ้กวยั  
โดยพากเขาไม่ตอ้งดาํเนินการด้วยตนเองทงัหมดโครงงานของเด็กเล็กจะป็นการเล่นและคน้พบ
ความรู้ในคณะเดียวกนัโครงงานของเด็กโตจะค่อนขา้งมีระเบียบแบบแผน 

 จากการให้ความหมายการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทีนกัวิชาการกล่าวไว ้สรุปไดว้า่การ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึงกิจกรรมทีเน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ โดยนักเรียนเป็น     
ผูคิ้ดคน้ วางแผน ลงมือปฏิบติัทุกขนัตอนตามแผนทีวางไว ้เป็นวิธีการเรียนรู้ทีนกัเรียนไดเ้ลือกศึกษา
ตามความสนใจของตนเอง และเสนอผลงานด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นทีปรึกษาและอาํนวยความ
สะดวก 

 

จุดประสงค์ของการเรียนรู้แบบของโครงงาน 
ฟีสเซอรัลล ์(Fizerald.       :  , อา้งถึงในรุ่งนภา สรรคส์วาสดิ  : )ไดก้ล่าวถึง

จุดประสงคข์องการสอนแบบโครงงานวา่ 
. เพือกระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียนทงันี เพราะการสอนแบบโครงงานผูส้อนให้

ผูเ้รียนเลือกโครงงานดว้ยตนเองแต่ก่อนทีจะเลือกผูส้อนตอ้งจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียนเกิดความอยาก
รู้อยากเห็นเสียก่อนจึงสามารถเลือกโครงงานได้ฉะนันการทีนักเรียนเกิดความอยากทีจะทํา
โครงงานหนึงแสดงวา่ผูเ้รียนมีความสนใจในเรืองนนัๆ 

. เพือให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของการทาํกิจกรรมต่างๆในสถานการณ์จริง ๆซึงช่วยให้เห็น
คุณค่าของการทาํงานไดใ้นทีสุด 

.  เพือพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองทีจะสะสมเก็บรวบรวมและหาความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

. เพือพฒันาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เข้าใจสถานการณ์และสิงแวดล้อมโดยใช้
ประสบการณ์ของตนเอง 
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. เพือพฒันาความรับผดิชอบทีให้เสรีภาพในการจดัและการกระทาํ 

. เพือพฒันาใหน้กัเรียนมีความสามารถในการสร้างแผนและดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย 

. เพือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความคิดสร้างสรรคแ์ละทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

. เพือใหรู้้จกัคิดและประเมินผลงานของตนเอง 

อรศรี ทรงธนศกัดิ  ( : )ไดใ้ห้โดยสรุปแลว้อาจกล่าวไดว้า่ จุดมุ่งหมายของการสอน
แบบโครงงานเพือกระตุน้ให ้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น คิดเป็น ทาํเป็น 

นหทยั   นันทวิสุทธิ ( : ) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ว่า การสอนแบบโครงงานเป็น     
การสอนทีมีจุดหมายใหน้กัเรียนคิดเป็น ทาํเป็นและแกปั้ญหาเป็น 

วรรณ์วิไล  หงส์ทอง ( : )ได้ให้โดยสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่า จุดประสงค์ของการ
สอนแบบโครงงานว่า การจดัการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน มีจุดประสงค์เพือให้นักเรียนไดใ้ช้
ทกัษะทีหลากหลายในการแสวงหาความรู้ ในการตอบสนองขอ้สงสัยหรือความอยากรู้ของตนเอง 

ศรัญญา   มณีไตรรัตน์เลิศ( : ) ไดใ้หโ้ดยสรุปแลว้อาจกล่าวไดว้า่ จุดประสงค์ของการ
สอนแบบโครงงานวา่ การจดักิจการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการสอนเพือฝึกทกัษะการทาํงานดา้น
ต่างๆนบัตงัแต่การเลือกโครงงาน การวางแผนการทาํงาน การสือความหมายดา้นตวัอกัษร และดว้ย
วาจาทีก่อให้เกิดความคิดริเริม ความคิดในสิงทีวิพากษ์วิจารณ์ และความเชือมนัในตนเอง นกัเรียน
ไดเ้รียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง ไดจ้บัตอ้ง ไดท้ดลอง ไดส้รุปผลดว้ยการปฏิบติัเป็นความรู้ความเขา้ใจ 

โดยสรุปแล้วอาจกล่าวไดว้า่ จุดมุ่งหมายของการสอนแบบโครงงานเพือกระตุ้นให้ผูเ้รียน
เกิดความอยากรู้อยากเห็น คิดเป็น ทาํเป็น และเข้าใจกระบวนการและทกัษะการทาํงานอย่าง       
เป็นขนัตอน 

 
ลกัษณะของโครงงาน  

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (    :   ) ได้กล่าวถึงลกัษณะสําคญั
ของโครงงานไวด้งันี  
 . เป็นเรืองทีนกัเรียนสนใจสงสัยตอ้งการหาคาํตอบ  

. เป็นการเรียนรู้ทีมีกระบวนการมีระบบครบกระบวนการ  

. เป็นการบูรณาการการเรียนรู้  
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. นกัเรียนใชค้วามสามารถหลายดา้น  

. มีความสอดคลอ้งกบัชีวติจริง  

. มีการศึกษาอยา่งลุ่มลึก ดว้ยวธีิการและแหล่งขอ้มูลทีหลากหลาย  

. เป็นการแสวงหาความรู้และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง 

. มีการนาํเสนอโครงงานดว้ยวธีิการทีเหมาะสมในดา้นกระบวนการและผลงานทีคน้พบ  

. ขอ้คน้พบสิงทีคน้พบสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 
จิราภรณ์  ศิริทว ี(  : )  แบ่งโครงงานออกเป็น  ลกัษณะคือ 

1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้เป็นโครงงานทีบูรณาการความรู้ทกัษะคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นพืนฐานในการกาํหนดโครงงานและการปฏิบติั 

2. โครงงานตามความสนใจเป็นโครงงานทีผูเ้รียนกาํหนดขนัตอนตามความถนดั 

ความสนใจและความต้องการโดยการนาํเอาความรู้ทกัษะคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมจากกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการกาํหนดเป็นโครงงานและการปฏิบติั 

 ศิรินาถ  บวัคลี (  : )โดยสรุปแลว้อาจกล่าวไดว้่า ลกัษณะสําคญัของโครงงานเป็น
การศึกษาทีมาการเชือมโยงหรือบูรณาการระหวา่งความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์เดิมกบัสิงใหม่โดยที
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรืองทีศึกษาทีอยู่ในสาระการเรียนรู้หรือนอกเหนือจากสาระการ
เรียนรู้ในบทเรียนมากาํหนดเป็นหวัขอ้โครงงานสามารถศึกษาทงัเป็นรายบุคลหรือกลุ่มไดน้กัเรียน
ไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเองทุกขนัตอนอย่างลุ่มลึกดว้ยการใช้วิธีการและแหล่งขอ้มูลทีหลากหลาย 
นาํสิงทีคน้พบไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

อรศรี ทรงธนศกัดิ  ( : )ไดใ้หโ้ดยสรุปแลว้อาจกล่าวไดว้า่ ลกัษณะของโครงงาน เป็น
การให้นกัเรียนเลือกหัวขอ้หรือประเด็นทีจะศึกษา้วยตนเองแล้วลงมือปฏิบติัโดยอาศยัการศึกษา       
ลงมือปฏิบติัและมีการแลกเปลียนความรู้จากประสบการณ์จากการเรียนเพือคน้หาคาํตอบ 

สรุปได้ว่า ลกัษณะของโครงงานคือการให้ผูเ้รียนเลือกหัวข้อหรือกาํหนดประเด็นทีจะ
ศึกษาดว้ยตนเองแลว้ลงมือปฏิบติั สํารวจรวบรวมข้อมูลตามประสบการณทีไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้
จากการเรียนเพือศึกษาคน้ใหไ้ดค้าํตอบ 
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ประเภทของโครงงาน 
สําหรับประเภทของโครงงานทีผู ้เรียนจะปฏิบติัในแต่ละระดับนัน สุชาติ วงศ์สุวรรณ 

(2542 :9–12) พร้อมทงัวิมลศรี สุวรรณรัตน์และมาฆะ  ทิพยคี์รี (2543 : 7 – 11) ไดจ้ดัแบ่งโครงงาน
ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 4 ประเภทตามลกัษณะของการปฏิบติัหรือการไดม้าซึงคาํตอบ ดงันี 

1.โครงงานทีเป็นการสาํรวจรวบรวมขอ้มูล 

โครงงานประเภทนี เป็นโครงงานทีมีวตัถุประสงค์เพือสํารวจและรวบรวมข้อมูล
เกียวกบัเรืองใดเรืองหนึง แลว้นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสํารวจนนัมาจาํแนกเป็นหมวดหมู่และนาํเสนอ
ในรูปแบบต่างๆอย่างมีระบบเพือให้เห็นถึงลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ของเรืองดงักล่าวไดช้ดัเจน
ยิงขึน การปฏิบัติตามโครงงานนี ผูเ้รียนจะต้องไปศึกษารวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
สอบถามสัมภาษณ์สาํรวจโดยใชเ้ครืองมือ เช่นแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบบนัทึก ฯลฯในการ
รวบรวมขอ้มูลทีตอ้งการศึกษาในการทาํโครงงานประเภทสํารวจขอ้มูล ไม่จาํเป็นจะตอ้งมีตวัแปร
เขา้มาเกียวขอ้งนกัเรียนเพียงแต่สํารวจรวบรวมขอ้มูลทีไดแ้ลว้นาํขอ้มูลทีไดม้าจดัให้เป็นหมวดหมู่
และนาํเสนอก็ถือวา่เป็นการสาํรวจรวบรวมขอ้มูลแลว้  

2.โครงงานทีเป็นการคน้ควา้ทดลอง 

โครงงานประเภทนี เป็นโครงงานทีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาเรืองใดเรืองหนึง
โดยเฉพาะโดยการออกแบบโครงงานในรูปของการทดลองเพือศึกษาวา่ ตวัแปรหนึงจะมีผลอยา่งไร
บา้งดว้ยการควบคุมตวัแปรอืนซึงอาจมีผลต่อตวัแปรทีตอ้งการศึกษาไว ้การทาํโครงการประเภทนี
จะมีขนัตอนการดาํเนินงานประกอบดว้ยการกาํหนดปัญหาการตงัวตัถุประสงคห์รือสมมติฐานการ
ออกแบบทดลองการรวบรวมขอ้มูลการดาํเนินการทดลองการแปรผลและสรุปผลการทดลอง  

3.โครงงานทีเป็นการศึกษาความรู้ทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดใหม่  
โครงงานประเภทนี เป็นโครงงานทีมีวตัถุประสงค์เพือเสนอความรู้  ทฤษฎี 

หลกัการแนวคิดใหม่ๆเกียวกบัเรืองใดเรืองหนึง ทียงัไม่มีใครคิดมาก่อนหรือขดัแยง้หรือขยายจาก
เดิมทีมีอยู่ ซึงความรู้ ทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดทีเสนอต้องผ่านการพิสูจน์อย่างมีหลกัการหรือ
วิธีการทีน่าเชือถือตามกติกา / ข้อตกลงทีกาํหนดขึนมาเองหรืออาจใช้กติกาหรือข้อตกลงเดิม            
มาอธิบายข้อความรู้ ทฤษฎี หลักการแนวคิดใหม่ก็ได้โครงงานทีเป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี 
หลกัการหรือแนวคิดใหม่นี ผูท้าํโครงงานตอ้งเป็นผูที้มีความรู้พืนฐานในเรืองนนัๆเป็นอยา่งดีหรือ
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ตอ้งมีการศึกษาค้นควา้ข้อมูลมาประกอบอย่างลึกซึง จึงจะทาํให้สามารถกาํหนดความรู้ทฤษฎี
หลกัการหรือแนวคิดใหม่ๆขึนได ้ 

4.โครงงานทีเป็นการประดิษฐคิ์ดคน้ 

โครงงานประเภทนี เป็นโครงงานทีมีวตัถุประสงค์ คือการนาํเอาความรู้ ทฤษฎี 
หลกัการหรือแนวคิดมาประยกุตใ์ช ้โดยการประดิษฐ์เป็นเครืองมือ เครืองใช้ต่างๆเพือประโยชน์ใน
การเรียนการทาํงานหรือการใช้สอยอืนๆการประดิษฐ์คิดคน้ตามโครงงานนีอาจเป็นการประดิษฐ์
ขึนมาใหม่โดยทียงัไม่มีใครทาํ หรืออาจเป็นการปรับปรุงเปลียนแปลงหรือดดัแปลงของเดิมทีมีอยู่
แลว้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึนกวา่ทีเป็นอยูร่วมทงัการสร้างแบบจาํลองต่างๆเพือประกอบการอธิบาย
แนวคิดในเรืองต่างๆโครงงานทีเป็นการประดิษฐ์คิดคน้นีจะครอบคลุมเรืองต่างๆทงัวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาสังคมอาชีพ สิงแวดลอ้มฯลฯ 

ชาตรี  เกิดธรรม(   :  6  -  8) ไดแ้บ่งโครงงานเป็น 4  ประเภท  ดงันี  
.  โครงงานประเภทสํารวจ ผูท้าํโครงงานเพียงตอ้งการสํารวจ  รวบรวมขอ้มูล  

แลว้ตอ้งนาํขอ้มูลมาจดักระทาํอย่างเป็นระบบ  จดัหมวดหมู่  แลว้นาํเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  
ตาราง  กราฟ  แผนภูมิ  ผงัมโนทศัน์  หรืออืน ๆ   โครงงานประเภทนี  เป็นโครงงานทีนาํไปใช้
ประโยชน์ได้น้อย  ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาหาคาํตอบ  หรือเพือรู้เท่านัน  จุดอ่อนของโครงงาน
ประเภทนีอยูที่ไม่ไดฝึ้กทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ดา้นการกาํหนดและควบคุมตวัแปร  

ดงันนั  โครงงานประเภทนีจึงเหมาะสําหรับ  นกัเรียนระดบัก่อนประถม  และนกัเรียนช่วงชนัที   
ในการทีจะสํารวจปัญหาใกลต้วั     การปฏิบติัโครงงานประเภทนี  นกัเรียนจะตอ้งไปศึกษาสํารวจ
ขอ้มูลดว้ยวิธีการต่าง ๆ อาจใชแ้บบสอบถาม  สัมภาษณ์  สํารวจ ดว้ยเครืองมือทีเก็บรวบรมขอ้มูล 
ซึงอาจเป็น  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบบนัทึก  ตวัอยา่งเช่น 

  1.1  การเก็บรวบรมขอ้มูลในธรรมชาติหรือบริเวณแหล่งทีอยูห่รือชุมชน  เช่น 

   การสาํรวจชนิดของสิงต่างๆ เช่นพืช สัตว ์ดินหิน แร่ในทอ้งถิน เป็นตน้ 

   การสาํรวจปัญหาของสิงแวดลอ้มในโรงเรียนหรือในชุมชน 

   การสาํรวจขนมไทยทีนกัเรียนชอบรับประทาน 

   1.2  การเก็บรวบรวมวสัดุมาวเิคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการ เช่น 

    การสาํรวจนาํส้มสายชูปลอมในชุมชน 
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    การสาํรวจค่า BOD ของนาํในชุมชน 

   1.3  การจาํลองธรรมชาติในหอ้งปฏิบติัการ  เช่น 

    การศึกษาวงชีวติของสัตวบ์างชนิด   เช่น  แมลง  หนอนไหม  ผเีสือ  
    การศึกษาพฤติกรรมของมดแดงทีเลียงในขวดแกว้ 

.  โครงงานประเภททดลอง เป็นการศึกษาหาคาํตอบของปัญหาใดปัญหาหนึง   
เพือศึกษาผลของตวัแปรหนึงทีมีต่อ    ตวัแปรหนึงทีตอ้งการศึกษา  โดยการควบคุมตวัแปรอืน ๆ  ที
อาจมีผลต่อตวัแปรทีต้องการศึกษา  โครงงานประเภทนี  เริมต้นจากการกําหนดปัญหา  การ
ออกแบบการทดลอง  และดาํเนินการทดลอง   ขนัตอนการทาํโครงงานประเภทนีจะตอ้งมีการ
กาํหนดปัญหา  ตงัสมมุติฐาน  ออกแบบ การทดลอง  ดาํเนินการทดลองเพือหาคาํตอบของปัญหา  
หรือตรวจสอบสมมุติฐานทีตงัไว ้ แปรผล  และสรุปผล 

การศึกษาทางวทิยาศาสตร์ไดแ้บ่งตวัแปร  ออกเป็น    ประเภท  คือ 

.  ตวัแปรตน้  คือ  สิงทีเราตอ้งการศึกษา 

.  ตวัแปรตาม  คือ  สิงทีเราตอ้งการจะวดัหรือผลการทดลอง 

  .   ตัวแปรควบคุม  คือ  สิงทีไม่ต้องการจะศึกษาแต่สิงนันจะไปมีผลทําให ้           
ตวัแปรตาม คลาดเคลือน 

ตวัอยา่ง  เช่น  การทดลองของเด็กหญิงสมหญิง เรือง หนา้ทีของใบเลียง ไดท้าํการ
ทดลอง  ดงันีเอาขีเลือยใส่ลงในถว้ยแกว้  พรมนาํให้เปียกชุ่ม  เอาเมล็ดถวัเขียวทีแช่นาํไว ้ 1  คืน  
ประมาณ  20  เมล็ด มาเพาะในขีเลือยทีเตรียมไว ้  ตงัทิงไว ้ 2  – 3 วนั เมืองอกแลว้ให้เลือกตน้ที
เจริญงอกงามทีสุดไว ้ 3  ตน้ นอกนนัถอนทิงหมด  ตน้ที  1  ตดัใบเลียงทิงทงั  2  ใบ  ตน้ที  2  ตดัใบ
เลียงทิง  1  ใบ  และตน้ที  3  เหลือไวท้งั  2  ใบ  คอยพรมนาํให้ชุ่มเสมอแต่อยา่ให้แฉะ  สังเกตการ
เจริญเติบโต ประมาณ  10 วนั สมหญิงทดลองหลายครัง  จึงนาํเสนอขอ้มูลใหเ้ห็น 

ในการทดลองนี  มีตวัแปรทีเกียวขอ้ง  ดงันี  คือ  
   ตวัแปรตน้ คือ  ใบเลียงของพืช 

   ตวัแปรตาม  คือ การเจริญเติบโตของถวัเขียว 

   ตวัแปรควบคุม  คือ จาํนวนตน้ถวัทีเพาะ, การใหน้าํ,  การใหอ้าหาร,  
ระยะเวลาทีทดลอง และบริเวณทีปลูก เป็นตน้ 
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  ตวัอยา่งโครงงานประเภททดลอง  ไดแ้ก่ 

   1. การศึกษาผลของแสงต่อการงอกของเมล็ด 

   2.  การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

   3.  การศึกษาวธีิรีดผา้ทีประหยดัไฟฟ้า 
   6. การศึกษาชนิดของอาหารทีมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกอ๊อดกบ 

.  โครงงานประเภทประดิษฐ ์โครงงานประเภทสิงประดิษฐ ์ เป็นโครงงานที 

พฒันาหรือสร้างสิงประดิษฐ์ทีมีอยู่แลว้ให้ใช้งานไดดี้กว่าเดิม  หรือประดิษฐ์ เครืองมือ  เครืองใช ้ 
อุปกรณ์ขึนมาใหม่  โดยใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกตใ์ช ้   โครงงานประเภทนี  จะตอ้งมี
การกาํหนดตวัแปรทีตอ้งศึกษาเหมือนกบัโครงงานประเภททดลอง  แต่มีผลของโครงงานประเภทนี
จะไดแ้ต่อุปกรณ์หรือสิงประดิษฐแ์ละขอ้มูลต่าง ๆ  ซึงโครงงานประเภททดลองจะแต่เฉพาะขอ้มูล  

ตวัแปรตน้  จะศึกษาในดา้น 

รูปทรง  หรือโครงงานทีเหมาะสมกบัสิงประดิษฐ ์

ชนิดของวสัดุทีเหมาะสมในการทาํสิงประดิษฐ ์

ตวัแปรตาม  ส่วนใหญ่จะวดั 

คุณภาพของสิงประดิษฐ์  ซึงกาํหนดเกณฑ์วดัต่าง ๆ  กันออกไปตามชนิดของ
สิงประดิษฐ ์

ตวัอยา่งโครงงานประเภทสิงประดิษฐ ์ เช่น 

1.  เครืองกรองดกัไขมนั 

2.  เครืองช่วยในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

3.  เครืองฟักไข่พลงัแสงอาทิตย ์

4.  แท่นยงิจรวดขวดนาํ 
5.  การประดิษฐข์องเล่นจากเศษวสัดุ 

6.  บา้นกนัขโมย 

7.  หุ่นยนตเ์ก็บขยะ 

.  โครงงานประเภททฤษฎี  เป็นโครงงานทีเสนอทฤษฎีหรือหลกัการ  หรือ 
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ปรากฏการณ์   ต่าง ๆ   ซึงอาจเป็นแนวคิดใหม่  หลกัการใหม่  หรือแนวคิดเดิม  หลกัการเดิม  อาจ
ขดัแยง้กบัทฤษฎีเดิม  หรือขยายแนวคิดเดิมก็ได ้ โดยอาศยัหลกัการทางวิทยาศาสตร์  สูตร  สมการ  
สนบัสนุนแนวคิด  หลกัการศึกษา  (ชาตรี  เกิดธรรม.    :    -  )  ตวัอยา่งโครงงานประเภท
ทฤษฎี  เช่น ทฤษฎีกาํเนิดระบบสุริยะ ทฤษฎีการเกิดฟอสซิล 

เริงชยั จงพิพฒันสุข (2542 : 21 )   ไดแ้บ่งโครงงานออกเป็น 3   ประเภทไดแ้ก่ 

1. โครงงานสํารวจข้อมูล จุดประสงค์เพือสํารวจรวบรวมข้อมูลเกียวกบัเรืองที
กาํลงัศึกษาหรืองานทีกาํลงัทาํสาํหรับนาํมาพฒันาปรับปรุงส่งเสริมใหก้วา้งขวางหรือไดผ้ลดียงิขึน 

2. โครงงานศึกษาคน้ควา้ จุดประสงคเ์พือแสวงหาความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ
เช่นหอ้งสมุด สาํนกังานสถาบนั หรือผูรู้้ในสาขาวชิานนัๆโดยตรงเป็นการฝึกฝนหา แนวทางในการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเพือนาํมาเทียบเคียงกบัความรู้ทีไดโ้ดยตรงจากตาํราหรือรายงานเอกสาร
ทางวิชาการรวมทงัการทดลองเพือคน้หาหรือตรวจสอบกฎทฤษฎีหรือข้อเท็จจริง ซึงผลจากการ
คน้ควา้ทดลองอาจคลาดเคลือนไม่ครบถว้นหรือละเอียดมากในบางแง่มุม เมือไดป้รับแกด้ว้ยวิธีทาง
ทีถูกตอ้งจากผูส้อนแลว้ก็จะเป็นแม่แบบแม่บทสําหรับการเรียนและการศึกษาค้นควา้เพือแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองในระดบัชนัทีสูงขึนหรือในชีวติจริง 

3.  โครงงานสร้างหรือพฒันาชินงานจุดประสงคเ์พือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
จากการสังเกตวิเคราะห์ เครืองมือ เครืองใช้ หรือกลวิธีในการจดัการต่างๆแลว้พฒันาหรือสร้างขึน
ใหม่เพือสนองตอบความต้องการของสังคมตามความรู้ความสามารถทีมีอยู่ หรือทีได้รับจาก
บทเรียนการพฒันาหรือสร้างชินงานนีมกัจะเกิดขึนหลงัจากทาํโครงงานสํารวจขอ้มูลแลโครงงาน
ศึกษาคน้ควา้ทดลองมาก่อนเช่น  การสร้างหรือพฒันาเครืองจกัรกลการสร้างหรือพฒันาระเบียบวิธี
จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์หรือผลิตผลการสร้างหรือพฒันาระบบการจัดการเงินของธนาคารหรือ 
สถาบนัการเงินต่างๆเป็นตน้ 

จิรศกัดิ กนกอุดมและพรพิมล ผลวฒันะ(2548 : 8-9 )ได้กล่าวว่าโครงงาน
โดยทวัไปแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ 4 ประเภทไดแ้ก่  

1.โครงงานประเภทสํารวจหรือรวบรวมข้อมูล ผูเ้รียนทีจดัทาํโครงงานประเภทนี 
มีจุดประสงค์เพือสํารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัเรืองทีกาํลงัศึกษาหรืองานทีกาํลงัทาํ โดยมี
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ระบบในการจาํแนกและนําเสนอเพือความชัดเจนวิธีการทีใช้อาจจะเป็นการสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถามการสาํรวจจากสภาพจริงเพือนาํมาพฒันาปรับปรุงหรือส่งเสริมใหไ้ดผ้ลดียงิขึน 

2. โครงงานประเภทศึกษาคน้ควา้ ผูเ้รียนทีจดัทาํโครงงานประเภทนี มีจุดประสงค ์

เพือแสวงหาความรู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พิสูจน์ทฤษฎีหรือเรืองเล่าต่างๆจากการศึกษาคน้ควา้ทงั
จากแหล่งวิทยาการต่างๆเช่น ห้องสมุด สถาบนัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเภทเอกสารเช่น ตาํรา
รายงานการคน้ควา้ทางวิชาการ หรือ เอกสารทางวิชาการหรือตวับุคคลได้แก ้ผูที้มีความรู้ในเรือง
นนัโดยตรงซึงเป็นแหล่งอา้งอิงทีมีขอ้มูลชดัเจนและเชือถือได้ ผลทีได้จากการคน้ควา้อาจจะไม่
สมบูรณ์ครบถว้นแต่เมือไดป้รับปรุงแกไ้ขดว้ยวธีิการทีถูกตอ้งจากผูส้อนแลว้ ก็สามารถเป็นแม่แบบ
ในการเรียนหรือการศึกษาค้นควา้เพือแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองในระดบัชนัทีสูงขึนหรือนาํไปใช้
ในชีวติจริงได ้ 

3. โครงงานประเภททดลอง ผูเ้รียนทีจดัทาํโครงงานประเภทนี มีจุดประสงคเ์พือ 

ศึกษาความเป็นไปไดซึ้งการทดลองอาจจะมีหลายขนัตอนเพือให้ไดข้อ้มูลมาประกอบการตดัสินใจ
ในเบืองตน้แลว้จึงศึกษา คน้ควา้ต่อไป  

3. โครงงานสิงประดิษฐ ์ผูเ้รียนทีจดัทาํโครงงานประเภทนี จะไดรั้บการส่งเสริม 

ให้สร้างสรรค์สิงประดิษฐ์หรือพฒันาชินงานโดยสิงทีผูจ้ดัทาํโครงงานจะได้รับคือ การส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคจ์ากการสังเกตวิเคราะห์กลวิธีในการจดัการต่างๆแลว้พฒันาหรือสร้างชินงาน
ขึนใหม่เพือสนองความตอ้งการของสังคมตามความรู้ความสามารถทีมีอยูห่รือทีไดรั้บจากบทเรียน 

จากทีกล่าวมาเกียวกบัประเภทของโครงงานสรุปได้ว่า โครงงานแต่ละประเภท
สามารถจดัแบ่งตามลกัษณะเฉพาะของเนือหาวิชาทีเกิดจากการพฒันาระดบัความคิดความสามรถ
ของนกัเรียนเพือสืบคน้ขอ้มูลนนัซึงขึนอยู่วา่โครงการนนัตอ้งสัมพนัธ์กบัโครงงานประเภทใด ใน
การเรียนรู้ 

 
ขนัตอนการทาํโครงงาน 

สุชาติ วงศ์สุวรรณ. (    :   - ) ไดก้ล่าววา่โครงงานเป็นกิจกรรมทีตอ้งกระทาํอยา่ง
ต่อเนืองตังแต่เริมต้นจนกระทังเสร็จสินโครงงานซึงผู ้เ รียนต้องเป็นผู ้ดําเนินการเองทังสิน            
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โดยมีครู อาจารยที์ได้รับมอบหมายให้ทาํหน้าทีเป็นทีปรึกษาคอยให้คาํแนะนาํเสนอแนะและให้
คาํปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลาในการดาํเนินงานโครงงานมีขนัตอนทีสาํคญัประกอบดว้ย 

ขนัตอนท ี   การคิดและเลอืกหัวข้อ 
การดาํเนินงานตามขนัตอนนี เป้นการคิดหาหวัขอ้เรืองทีจะทาํโครงงานโดยผูเ้รียนตอ้งตงั

ตน้ดว้ยคาํถามทีวา่จะศึกษาอะไรทาํไมต้องศึกษาเรืองดงักล่าวสิงทีจะนาํมากาํหนดเป็นหัวขอ้เรือง
โครงงานจะไดม้าจากปัญหาคาํถามหรือ ความอยากรู้อยากเห็นในเรืองต่างๆของผูเ้ขียนเองซึงเป็น
ผลจากการทีผูเ้รียนไดอ่้านหนงัสือ เอกสารบทความยอมฟังความคิดเห็น การบรรยายการสนทนา
หรือจากการทีไดไ้ปดูงานทศันศึกษาชมนิทรรศการหรือสังเกตจากปรากฎการณ์ต่างๆรอบขา้ง หัว
เรืองของโครงงานตอ้งเป็นเรืองทีเฉพาะเจาะจงและชดัเจนวา่ โครงงานนีทาํอะไรและควรเนน้เรือง
ทีอยูใ่กลต้วั หรือ มีความคุน้เคยกบัเรืองดงักล่าวเป็นเรืองทีตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาพอสมควร ทีจะ
ทาํใหไ้ดม้าซึงคาํตอบ  

ขนัตอนท ี   การศึกษาเอกสารทเีกยีวข้อง 
การดาํเนินงานตามขนัตอนนี เป็นการดาํเนินงานต่อจากขนัตอนที  การศึกษา เอกสารที

เกียวขอ้งนี รวมไปถึงการขอคาํปรึกษาหรือขอ้มูลรายละเอียดอืน ๆจากผูท้รงคุณวุฒิผูเ้กียวขอ้งทุก
ระดบั รวมทงัการสาํรวจวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

การดาํเนินงานตามขนัตอนนีจะทาํให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆของ
เนือหาต่างๆทีเกียวขอ้งเพิมมากขึน รวมทงัทาํให้เห็นถึงขอบข่ายของภาระงานทีจะดาํเนินการของ
โครงงานทีจะทาํ  

ผลทีไดจ้ากการดาํเนินงานขนัตอนนี จะช่วยทาํให้ไดแ้นวคิดในการกาํหนดขอบข่ายหรือ
เคา้โครงของเรืองทีจะศึกษาชดัเจนวา่  จะทาํอะไร ทาํไมตอ้งทาํ ตอ้งการให้เกิดอะไร ทาํอยา่งไร ใช้
ทรัพยากรอะไร  ทาํกบัใคร เสนอผลอยา่งไร  

ขนัตอนท ี3 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน  
การดาํเนินงานตามขนัตอนนี เป็นการสร้างแผนทีมีความคิด เป็นการนาํเอาภาพของงาน

และภาพความสําเร็จของโครงงานทีวิเคราะห์ไวม้าจดัทาํรายละเอียดเพือแสดงแนวคิด แผน และ
ขนัตอนการทาํโครงงาน 
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ขนัตอนท ี4 การปฏิบัติโครงงาน  
การดาํเนินงานตามขนัตอนนี  เป็นการดาํเนินงานหลงัจากทีโครงงานทีไดรั้บ ความเห็นจาก

ครู อาจารย์ทีปรึกษาและได้รับการอนุมติัจากสถานศึกษาแล้ว ผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติังานตาม
แผนงานทีกาํหนดไวใ้นเคา้โครงของโครงงานและระหวา่งการปฏิบติังานผูเ้รียน ตอ้งปฏิบติังานดว้ย
ความรอบคอบ คํานึงถึงความประหยดั และความปลอดภัยในการทํางานตลอดจนคํานึงถึง
สภาพแวดลอ้มดว้ยในระหว่างการปฏิบติังานตามโครงงานต้องมีการจดบนัทึกขอ้มูลต่างๆไวอ้ยา่ง
ละเอียดว่าทาํอะไรได้ผลอย่างไรปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขอย่างไรการบนัทึกข้อมูล 
ดงักล่าวนี ต้องจดัทาํอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพือจะได้ใช้เป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงการ 
ดาํเนินงานในโอกาสต่อไปดว้ย  

การปฏิบติักิจกรรมตามทีระบุไวใ้นขนัตอนดาํเนินงานในโครงงาน ถือว่าเป็นการเรียนรู้
เนือหาฝึกทกัษะต่างๆตามทีระบุไวใ้นจุดประสงค์การเรียนรู้ และการปฏิบติัโครงงานควรใช้เวลา
ดาํเนินการในสถานศึกษามากกวา่ทีจะทาํทีบา้น  

ขนัตอนท ี   การเขียนรายงาน  
การดาํเนินงานตามขนัตอนนี เป็นการสรุปรายงานผลการดาํเนินงานโครงงานเพือให้ผูอื้น

ไดท้ราบแนวคิด วธีิดาํเนินงานผลทีไดรั้บตลอดจนขอ้สรุปขอ้เสนอแนะต่างๆเกียวกบัโครงงาน  
การเขียนรายงานควรใช้ภาษาทีเขา้ใจง่ายกระชยั ชัดเจนและครอบคลุมประเด็น สําคญัๆ

ของโครงงานทีปฏิบติัไปแล้วโดยอาจเขียนในรูปของสรุปรายงานผลซึงอาจประกอบด้วย หัวข้อ
ต่างๆดงันี บทคดัยอ่บทนาํ เอกสารทีเกียวขอ้งวิธีการดาํเนินงานผลการศึกษาสรุปและอภิปรายผล
ขอ้เสนอแนะและตารางทีเกียวขอ้ง  

 

ขนัตอนท ี  การแสดงผลงาน 
การดาํเนินงานตามขนัตอนนี เป็นขนัตอนสุดทา้ยของการทาํโครงงาน เป็นการ นาํเสนอผล

การดาํเนินงานโครงงานทงัหมดมาเสนอให้ผูอื้นไดท้ราบซึงผลผลิตทีได้จากการดาํเนินโครงงาน
ประเภทต่างๆมีลกัษณะเป็นเอกสารรายงานชินงานแบบจาํลองฯลฯ ตามประเภทของโครงงานที
ปฏิบติั 
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การแสดงผลงานซึงเป็นการนาํเอาผลการดาํเนินงานมาเสนอนี สามารถจดัไดห้ลายรูปแบบ 
เช่น การจดันิทรรศการ หรือทาํเป็นสือสิงพิมพ์ การจดัทาํเป็นสือมลัติมีเดีย และอาจนาํเสนอใน
รูปแบบของการแสดงผลงานการนาํเสนอดว้ยวาจารายงานบรรยายฯลฯ 

ในการดาํเนินงานตามขนัตอนการทาํโครงงานทีกล่าวมานี สามารถปรับให้เหมาะสมกบัผู ้
ปฏิบติัในแต่ละระดบั  ในระดบัขนัตน้ ๆควรมี ครู –  อาจารยที์ปรึกษาเป็นผูค้อยให้คาํแนะนาํ
ช่วยเหลือ อย่างใกล้ชิด และการดาํเนินงานในแต่ละขนัตอนควรง่ายๆไม่สลบัซับซ้อน ส่วนใน
ระดบัสูง ๆทีสามารถอ่านออกเขียนได ้ควรเนน้เรืองของความคิดริเริมสร้างสรรค ์ความรับผิดชอบ
การตดัสินใจและการปฏิบติั  

จิราภรณ์ ศิริทว ี(  :  ) ไดก้าํหนดขนัตอนการทาํโครงงานเป็น ขนัตอนดงันี 

ขนัที 1 กาํหนดปัญหาหรือหวัขอ้ทีตอ้งการศึกษา  
ขนัที 2 กาํหนดตวัแปรตวัแปรทีตอ้งการศึกษาเป็นตวัแปรตน้ ผลทีตามมาเป็นตวั 

แปรตามและถ้ามีความจาํเป็นต้องควบคุมตวัแปรเพือให้ข้อมูลน่าเชือถือ ตวัแปรนันคือตวัแปร 
ควบคุม  

ขนัที 3 ออกแบบการทดลองหรือกาํหนดวธีิการหรือแหล่งขอ้มูลทีตอ้งไปศึกษา 
ขนัที 4 ดาํเนินการทดลองหรือศึกษาตามทีวางแผนเอาไว ้ถา้เป็นโครงงานประเภท 

ทดลองตอ้งมีการทดลองหลายๆครัง (อยา่งนอ้ย 3ครัง )เพือใหเ้กิดความแน่ใจก่อนนาํผลทีไดม้าสรุป 

ขนัที 5 อภิปรายผลนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการทดลองมาประเมิน อภิปรายโดยการศึกษา 
จากเอกสารหลกัฐานอืน ๆมาประกอบวา่มีขอ้แตกต่างกนัเพราะอะไร 

ขนัที 6 นาํเสนอผลการศึกษาในรูปแบบรายงานหรือจดับอร์ดแสดงสิงทีศึกษา 
หารือดว้ยวาจา                                   

นหทยั นนัทวสุิทธิ( : ) ไดเ้สนอขนัตอนการทาํโครงงาน  ขนัตอนดงันี 

.ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 

.ขนัวางแผนเขียนเคา้โครงงาน 

.ขนัทาํโครงงาน 

.ขนันาํเสนอผลงานและสรุป 

.ขนัประเมินผล 
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รุ่งนภา สรรคส์วาสดิ ( :10) ไดเ้สนอขนัตอนการทาํโครงงาน ขนัตอนดงันี 

1.การเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา 
2.การวางแผน 

3.การกาํหนดจุดประสงค ์

4.การตงัสมมติฐาน 

5.การกาํหนดวธีิการศึกษา 
6.การลงมือปฏิบติั 

7.การเขียนรายงาน 

8.การนาํเสนอผลงาน 

จากการสังเคราะห์ของผูว้ิจยั สรุปไดว้า่ การเรียนการสอนแบบโครงงานมีขนัตอนการทาํ
โครงงานอย่างต่อเนืองโดยผู ้เรียนต้องเป็นผูด้าํเนินการเอง และมีครู-อาจารย์เป็นทีปรึกษาให้
คาํแนะนาํ เสนอแนะ ซึงผูว้ิจยัมีขนัตอนทงั   ขนัตอนไดแ้ก่ ขนัที 1.ขนั การกาํหนดวตัถุประสงค์/
การเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา ขนัที 2.ขนัวางแผน การกาํหนดวิธีการศึกษา ขนัที 3. ขนั
ดาํเนินการศึกษาและสํารวจ ขนัที 4.ขนัรวบรวม เขียนรายงานสรุปขอ้มูล ขนัที 5. ขนันาํเสนอและ
ประเมินผลงานเพือประสบความสาํเร็จของโครงงานโดยเขียนแผนภูมิขนัตอนได ้ดงัแผนภาพที 2  

 
ขนัที1.การกาํหนดวตัถุประสงค/์การเลือกหวัขอ้เรืองหรือปัญหาทีจะศึกษา 

 

ขนัที 2. ขนัวางแผน การกาํหนดวธีิการศึกษา 
 

ขนัที 3.ขนัดาํเนินการศึกษาและสาํรวจ 

 

ขนัที 4.ขนัรวบรวม เขียนรายงานสรุปขอ้มูล 

 

ขนัที 5.ขนันาํเสนอและประเมินผลงาน 

 

แผนภาพที   ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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รูปแบบการเขียนรายงานเกยีวกบัโครงงาน/ส่วนประกอบของโครงงาน 
การเขียนรายงานทีเกียวกบัโครงงานเป็นวิธีสือความหมายทีมีประสิทธิภาพวิธีหนึงเพือให้

คนอืน ๆเข้าใจถึงแนวความคิด วิธีดาํเนินการศึกษาค้นควา้ขอ้มูล ผลทีได้ ตลอดจนข้อสรุปและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆเกียวกบัโครงงานนนั 

วิมลศรี   สุวรรณรัตน์และมาฆะ  ทิพยคี์รี (2543 : 15) กล่าววา่การเขียนรายงานโครงงาน 
เป็นรูปแบบหนึงของการเสนอผลงานทีนกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ตงัแต่ตน้จนจบโครงงานทีสมบูรณ์  
ประกอบดว้ยส่วนต่างๆดงันี  

1. ชือโครงงาน  
2. ชือผูจ้ดัทาํโครงงานโรงเรียนและพ.ศ. ทีจดัทาํ  
3. ชือครูทีปรึกษาโครงงาน  
4.  บทคดัยอ่สันๆทีบอกเคา้โครงอยา่งยอ่ๆประกอบดว้ยเรืองวตัถุประสงคว์ธีิ 

การศึกษาและสรุปผล 

5.กิตติกรรมประกาศแสดงความขอบคุณหรือหน่วยงานทีมีส่วนใหค้วามช่วยเหลือ 

ใหง้านสาํเร็จทีมาและความสาํคญัของโครงงาน  
6. วตัถุประสงคข์องการศึกษา (ถา้มี)  
7. สมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้ (ถา้มี)  
8. วธีิดาํเนินการ  
9. ศึกษาคน้ควา้  
10. สรุปผลการศึกษา  
11. ประโยชน์และขอ้เสนอแนะ  
12. เอกสารอา้งอิง  

รูปแบบแผนผงัแบบโครงงานตามมาตรฐานของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์  
และเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 2 ส่วนดงันี  

ส่วนที 1 ตวัหรือแผน่กลางของโครงงานกวา้ง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร 

ส่วนที 2 ปกของโครงงานมี 2 ดา้นคือดา้นซา้ยและดา้นขวามีขนาดเท่ากนักวา้ง 60  

เซนติเมตร ยาง 60 เซนติเมตร 



 

 

44 

จิราภรณ์  ศิริทวี ( 2542 : 36 ) ไดก้ล่าววา่โครงงานทีสมบูรณ์ควรประกอบด้วยสงวน
ประกอบ ดงันี  
                1. ชือโครงงาน  
               2.  ชือผูท้าํโครงงาน / โรงเรียน / พ.ศ.  ทีจดัทาํ  
               3. ชือครูทีปรึกษา  

4.  บทคดัยอ่สันๆทีบอกเคา้โครงอยา่งยอ่ๆประกอบดว้ยเรือง /วตัถุประสงค์ / วิธี
การศึกษาและสรุปผล  
               5.  กิตติกรรมประกาศแสดงความขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานทีมีส่วนให้ความ
ช่วยเหลือใหง้านสาํเร็จ  
               6.  วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้  
               7.  ทีมาและความสาํคญัของการศึกษาคน้ควา้  
               8.  สมมติฐานของการศึกษา (ถา้มี)  
               9.  วธีิดาํเนินการ  
                10.  สรุปผลการศึกษา 

11.  อภิปรายผล  
                12.  เอกสารอา้งอิง  

สรุปได้ว่า สิงสําคัญทีสุดในการเขียนรายงาน ควรตระหนักไวอ้ยู่เสมอคือ ควรเขียน 
รายงานใหช้ดัเจน ใชศ้พัทเ์ทคนิคทีถูกตอ้ง ใชภ้าษาทีเขา้ใจง่ายและครอบคลุมประเด็นสาํคญั ๆ  
ทงัหมดของโครงงาน 

 

บทบาทของครูและผู้เรียนในการสอนแบบโครงงาน  
                  สุวทิย ์มูลคาํและอรทยัมูลคาํ (2543 : 204 –205) ไดเ้ปรียบเทียบบทบาทของผูเ้รียน  
  และครูในการเรียนรู้โดยโครงงานมีรายละเอียดดงัตารางที 6  
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  ตารางที 5   การเปรียบเทียบบทบาทของผูเ้รียนและครูในการเรียนรู้โดยโครงงาน  
บทบาทของผูเ้รียน บทบาทของครู 

1. กาํหนดหวัขอ้ / เรือง / ประเด็นทีน่าสนใจ
หรือขอ้สงสัย  
2.  คน้หารวบรวมหลกับานทฤษฎีทีเกียวขอ้ง 

3.  ออกแบบวิธรการเรียนรู้หรือการศึกษาหา
คาํตอบ 

4.  สร้างเครืองมือ เตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

5.  ปฏิบติัการศึกษาคน้ควา้ / ทดลองตาม
แผนทีกาํหนดและบนัทึกรวบรวมขอ้มูล 

6.  วเิคราะห์ขอ้มูล / หาขอ้สรุป /อภิปรายผล 

7.  ออกแบบการนาํเสนอ / เขียนรายงาน 

8.  ประเมินผลงานของตนเองหรือผลงาน
กลุ่ม   
9.  เผยแพร่ผลงาน /แลกเปลียนเรียนรู้ 

1. กระตุน้ให้ผูเ้รียนเลือกปัญหาทีน่าสนใจอยากรู้อยาก
เรียนอยากหาคาํตอบ 

2. เสนอแนวคิด หลกัการทีเกียวขอ้ง  
3.  เป็นทีปรึกษา /ตรวจสอบแบบแผนวิธีการเรียนรู้
เครืองมือ วสัดุอุปกรณ์ 
4.  อาํนวยความสะดวกช่วยเหลือประสานงาน 

8. ประเมินผลงานของนกัเรียน 

9.  จดัสถานการณ์ /โอกาสเผยแพร่ผลงาน /แลกเปลียน
เรียนรู้ 

 

ทีมา ( สุวทิยม์ูลคาํและอรทยัมูลคาํ. 2543 : 204-205) 

นอกจากนี วมิลศรี สุวรรณรัตน์ และมาฆะ ทิพยคี์รี (  : ) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครู
ในฐานะครูทีปรึกษาโครงงานไวด้งันี  

. ใชว้ธีิการต่างๆทีจะกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดหวัขอ้เรืองโครงงาน  

. จดัหาสิงอาํนวยความสะดวกวสัดุอุปกรณ์ในการทาํงาน  

. ติดตามการทาํงานอยา่งใกลชิ้ด  

. ใหก้าํลงัใจกรณีทีลม้เหลวควรแกปั้ญหาต่อไป  

. ชีแนะแหล่งขอ้มูลแหล่งความรู้ผูรู้้เอกสารต่างๆในการศึกษาคน้ควา้  

. ประเมินผลงานส่งผลงานเขา้ร่วมประกวดจดัเวทีใหแ้สดงความรู้ความสามารถ 

ธีรชยัปูรณโชติ (  : - ) กล่าวถึงบทบาทของผูส้อนวา่ควรมี  บทบาทหนา้ทีดงันี  



 

 

46 

. เสริมสร้างเจตคติทีดีต่อวทิยาศาสตร์ใหก้บันกัเรียน  

. คอยชกัชวนหรือกระตุน้นกัเรียนใหส้นใจในความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และ 

ให้เกิด ความคิดแปลกๆใหม่ๆโดยครูผูส้อนอาจจดัหาหนงัสือวารสารทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆให้แก่ 
นกัเรียนพานกัเรียนไปทศันศึกษานอกสถานที ใชว้ิธีการสอนทีกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความคิดและ
สนใจทีจะแกปั้ญหาต่างๆได ้ 

. เป็นผูริ้เริมชีนาํใหน้กัเรียนมีแนวคิดทีจะทาํโครงงาน  

. เป็นทีปรึกษาการทาํโครงงานของนกัเรียนแนะนาํการวางแผนการเขียนเคา้โครง  
ช่วยตรวจเคา้โครงเพือความเป็นไปไดต้ลอดจนความปลอดภยัในการศึกษาคน้ควา้  

. จดัหาผูเ้ชียวชาญพิเศษเฉพาะดา้นในการทาํโครงงานใหแ้ก่นกัเรียนในเรืองทีครู 

ไม่สามารถใหค้าํปรึกษาได ้ 
. จดัหาสิงอาํนวยความสะดวกในการทาํโครงงานใหแ้ก่นกัเรียนเช่น  

หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์ในการทาํโครงงาน  
. คอยติดตามดูแลแนะนาํการทาํโครงงานของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด เพือป้องกนั 

อนัตราย และคอยใหค้าํปรึกษา 
. ระวงับทบาทของตนเองไม่เป็นผูส้ังการหรือบงัคบัให้นกัเรียนทาํตามแบบตน

จดัหา เวลาใหน้กัเรียนทาํโครงงานโดยอาจจดัชวัโมงวา่งหรือแบ่งเวลาส่วนหนึงในชนัเรียนก่อนเขา้
เรียน หรือหลงัเลิกเรียน  

. คอยแนะนาํนกัเรียนในการเขียนรายงานและรับผดิชอบในการแสดงผลงานของ  
นกัเรียน  

. คอยใหก้าํลงัใจเพือมิใหน้กัเรียนเกิดความทอ้แทข้ณะทาํโครงงาน  
ลดัดา  ภู่เกียรติ (  : - ) กล่าวถึง ผูที้มีความสาํคญัมากในการดูแลการทาํโครงงาน

ของผูเ้รียนครูผูส้อนจะตอ้งเป็นมากกว่าการให้คาํปรึกษาในบางครังบางเวลาอาจตอ้งเขา้ไปช่วย
แกปั้ญหาวางแผนในการทาํงานการตดัสินใจหรือกระตุน้เตือนเมือพบขอ้บกพร่อง และให้กาํลงัใจ
อยา่งใกลชิ้ดเมือพบว่า นกัเรียนในความดูแลเกิดความทอ้แทห้รือเบือหน่าย ครูผูส้อนจะตอ้งเป็นที
พึงใหน้กัเรียนตงัแต่วนัแรกทีเริมโครงงานจนกระทงัถึงวนัสุดทา้ยของการทาํโครงงานทีสําคญัทีสุด
จะต้องมีความเสียสละอย่างสูง เพราะต้องอุทิศเวลาให้กับการทําโครงงานของผูเ้รียนตลอด
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ระยะเวลาของการดาํเนินงานของผูเ้รียนเพือคอยดูแลสนับสนุนให้กาํลงัใจช่วยเหลือ แนะนาํให้
ผูเ้รียนประสบความสาํเร็จกบังานนนัๆดงันี  

1. ก่อนการดาํเนินงาน ผูส้อนตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของตนเองในทุกๆดา้น 

และศึกษาให้ลึกซึงถึงความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการทาํโครงงานศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลให้พร้อม
เพรียงเพือทีผูเ้รียนจะไดค้น้หา ไดง่้ายทาํการศึกษาสํารวจหาแหล่งความรู้อืนๆเช่น วิทยากรบุคคลที
มีความเชียวชาญเฉพาะทาง สถานทีต่างๆทีผูเ้รียนสามารถจะไปศึกษาหาข้อมูลโดยการไปทศัน
ศึกษาและใช้ในการค้นควา้จดัเตรียมหาแหล่งทีจะสนับสนุนในด้านงบประมาณเตรียมสถานที 
สะดวกสบายในการทาํงานเตรียมเอกสารต่างๆนอกเหนือจากทีมีอยู่ในห้องสมุดแต่เห็นว่ามีความ
จาํเป็นทีผูเ้รียนจะต้องใช้ ดาํเนินการวางแผนในการทาํงานตงัแต่เริมจนสินสุดโครงการรวมทงั
กาํหนดงานต่างๆและ อุปกรณ์ต่างๆทีจะตอ้งใช ้เป็นตน้  

.การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นการจดัการเรียนรู้ทีนกัเรียนเรียนรู้ดว้ย 

ตนเอง ครูผูส้อน เป็นเพียงผูที้คอยให้คาํปรึกษากบัผูเ้รียนคอยติดตามแนะนาํการทาํโครงงานของ
ผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ดชีแนะแนวทางในการคน้หาคาํตอบคอยอาํนวยความสะดวกในการจดัแหล่งหา
ข้อมูลและจดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆทีใช้ในการค้นหาคาํตอบเพือให้ผู ้เรียนประสบความสําเร็จ
สามารถจดัการเรียนรู้ไดต้ามจุดหมายทีวางไว ้

จึงสรุปไดว้่าการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางลกัษณะ
หนึง ทีเป็นการเรียนรู้ทีตอบสนองความสนใจความตอ้งการความถนดัของผูเ้รียน โดยครูผูส้อนตอ้ง
เป็นทีปรึกษาและดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
 
การวดัและประเมินผลโครงงานตามสภาพจริง 
               สมวงษ ์แปลงประสพโชคและคณะ (2544 : 2) ไดก้ล่าวถึงการวดัและประเมิน  
โครงงานในระดบัประถมวา่มุ่งใหน้กัเรียนไดรั้บการประเมินจากบุคคลทงั 3     ฝ่ายคือ  
                1.ประเมินโดยตนเองมุ่งใหน้กัเรียนบอกความพึงพอใจในงานทีทาํ รวมทงัขอ้เสนอแนะ  
ทีคิดวา่ควรปรับปรุง  
                2. ประเมินโดยเพือน มุ่งให้ประเมินโครงงานในด้านความน่าสนใจน่าเชือถือและ 
ประโยชน์วา่มีมากนอ้ยเพียงใด  
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                3. ประเมินโดยครู มุ่งให้ครูตรวจสอบขนัตอนการดาํเนินงานความสอดคลอ้งของงาน 
รูปแบบและวธีิการนาํเสนอรวมถึงประโยชน์ต่างๆวา่มีมากนอ้ยเพียงใด  
               สุชาติ วงศ์สุวรรณ ( 2542 : 24 – 25 )ไดก้ล่าวไวว้า่ การปฏิบติัโครงงานซึงถือวา่ เป็นการ
เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริงของผูเ้รียนแนวทางการประเมินผลการปฏิบติัโครงงานของผูเ้รียน จึงถือได้
วา่เป็นการประเมินตามสภาพจริง เป็นวธีิการคน้หาความสามารถและความกา้วหนา้ในการ เรียนรู้ที
แทจ้ริงของผูเ้รียนการประเมินผลโครงงาน มีกรอบแนวทางการประเมิน ดงันี  
                1. ประเมินอะไร 

1.1 การแสดงออกถึงผลของความรู้  ความคิด ความสามารถทักษะคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม  

1.2 กระบวนการเรียนรู้  
1.3 กระบวนการทาํงาน  
1.4 ผลผลิต / ผลงาน / ชินงาน  

                2.ประเมินเมือใด  
                     2.1 อยา่งต่อเนืองตงัแต่เริมตน้จนเสร็จสินโครงงาน  
                     2.2 ตามสภาพจริง  
                    2.3 เป็นธรรมชาติ  
                3. ประเมินจากอะไร  
                    3.1 ผลงาน (เอกสารชินงานฯลฯ)  
                    3.2 การทดสอบ  
                   3.3 แบบบนัทึกต่างๆ (การสังเกตความรู้สึกสัมภาษณ์ฯลฯ)  
                   3.4 แฟ้มสะสมผลงาน  
                   3.5 หลกัฐานหรือร่องรอยอืน 

              4.  ประเมินโดยใคร  
                  4.1 ตวัผูเ้รียน  
                     4.2 เพือน  
                     4.3 ครู 
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5.  ประเมินโดยวธีิใด  
                     5.1 สังเกต  
                     5.2 สัมภาษณ์  
                     5.3 ตรวจรายงาน  
                     5.4 ตรวจผลงาน  
                     5.5 ทดสอบ  
                     5.6 รายงาน  
                     5.7 นิทรรศการ  
              จากกรอบแนวทางการประเมินโครงงานทีกล่าวมาแล้ว ในการประเมินผลการปฏิบัติ 
โครงงานของผูเ้รียนไม่ว่าจะเป็นโครงงานทีเป็นการบูรณาการภายในกลุ่มประสบการณ์ / วิชาหรือ
บูรณาการขา้มกลุ่มประสบการณ์/ขา้มวิชาสามารถนาํมาใช้เป็นการประเมินเพือพฒันาผูเ้รียนและ 
ประเมินผลเพือตดัสินการเรียน  

วฒันาพร   ระงบัทุกข ์(2544 : 62-65) กล่าวถึงการเรียนรู้โดยโครงงานมีลาํดบัขนัตอนดงันี  
           1.  กาํหนดหวัขอ้ทีจะศึกษา  

สิงทีจะนาํมากาํหนดเป็นหวัขอ้โครงงานจะไดม้าจากปัญหาคาํถามหรือความอยากรู้ อยาก
เห็นในเรืองต่างๆของผูเ้รียนเองซึงเป็นผลจากการทีผูเ้รียนไดอ่้านหนงัสือ เอกสารบทความการฟัง
บรรยายการสนทนาหรือจากการไปดูงานทศันศึกษาชมนิทรรศการหรือสังเกตจาก ปรากฏการณ์
ต่างๆรอบขา้ง  
          2. ศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง   การศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งรวมไปถึงการขอ
คาํปรึกษา  หรือขอ้มูลรายละเอียดอืนๆจาก ครู-อาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุ  ผูเ้กียวขอ้งทุกระดบัรวมถึงการ
สาํรวจวสัดุอุปกรณ์ต่างๆดว้ย  

3. การเขียนเคา้โครงของโครงงานหรือสร้างแผนผงัความคิดขนัตอนนีจะเป็นการ
สร้างแผนผงัความคิดเป็นการนาํเอาภาพของงานและภาพ ความสําเร็จของโครงงานทีวิ เคราะห์ไว้
มาจดัทาํรายละเอียดเพือแสดงแนวคิด แผนและขนัตอนการทาํโครงงานในระหวา่งการปฏิบติังาน
ตามโครงงานต้องมีการจดบนัทึกข้อมูลต่างๆไวอ้ยางละเอียดว่าทาํอะไรได้ผลอย่างไรปัญหา
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อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขทาํอยา่งไรการจดบนัทึกขอ้มูล ดงักล่าวนีตอ้งทาํอยา่งเป็นระบบระเบียบ
เพือจะไดใ้ชข้อ้มูลสาํหรับการปรับปรุงงานโอกาสต่อไปดว้ย  

4. การเขียนรายงาน ขนัตอนนี เป็นการสรุปรายงานผลการดาํเนินโครงงานเพือให้
ผูอื้นได้ทราบแนวคิด วิธีการดําเนิน ผลทีได้รับตลอดจนข้อสรุปข้อเสนอแนะต่างๆเกียวกับ
โครงงานการเขียนรายงานควรใช้ภาษาทีกระชบัเขา้ใจง่ายชดัเจนและครอบคลุมประเด็นสําคญัๆ
ของโครงงานทีได้ปฏิบติัไปแลว้โดยอาจเขียนในรูปของสรุปรายงานผลซึงอาจประกอบด้วยหวัขอ้
ต่างๆดงันี บทคดัยอ่ บทนาํ  เอกสารทีเกียวขอ้งวธีิการดาํเนินงานผลการศึกษา  สรุปและอภิปรายผล
ขอ้เสนอแนะและตารางทีเกียวขอ้ง  

5. การแสดงผลงาน ขนัตอนนีเป็นขนัตอนสุดทา้ยของการทาํโครงงานเป็นการนาํ
ผลการดําเนินงานโครงงาน ทังหมดมาเสนอให้ผูอื้นได้ทราบเป็นผลผลิตทีได้จากการดําเนิน
โครงงานประเภทต่างๆมีลกัษณะ เป็นเอกสารรายงานชินงานแบบจาํลองฯลฯตามประเภทของ
โครงงานทีปฏิบติั การแสดงผลงานเป็นการนาํเอาผลการดาํเนินงานมาเสนอสามารถจดัได้หลาย
รูปแบบเช่นการจดันิทรรสการหรือทาํเป็นสือสิงพิมพก์ารจดัทาํเป็นสือมลัติมีเดีย และอาจนาํเสนอ
ในรูปของการแสดงผลงานการแสดงละครการนาํเสนอดว้ยวาจารายงานบรรยายอภิปรายกลุ่มสาธิต  
          สุคนธ์  สินธพานนท ์(2545 : 70-73) กล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวา่มี  
ขนัตอนการทาํโครงงานมีดงันี  
            1. ขนักาํหนดปัญหาหรือสาํรวจความสนใจครูเสนอสถานการณ์หรือตวัอยา่งทีเป็น
ปัญหา และกระตุน้ให้ผู ้เรียนหาวิธีการแกปั้ญหาหรือยวัยุให้ผูเ้รียนมีความตอ้งการใคร่รู้ในเรืองใด
เรืองหนึง 

            2. ขนักาํหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนครูตอ้งแนะนาํให้ผู ้เรียนกาํหนดจุดมุ่งหมาย
ให ้ชดัเจนวา่เรียนเพืออะไรจะทาํโครงงานนนัเพือแกปั้ญหาอะไร  
            3. ขนัวางแผนและวิเคราะห์โครงงานให้ผูเ้รียนวางแผนแก้ปัญหาซึงจะเป็น
โครงงานเดียวหรือกลุ่มก็ไดแ้ลว้เสนอแผนการดาํเนินงานให้ผูส้อนพิจารณาให้คาํแนะนาํช่วยเหลือ
และขอ้เสนอแนะการวางแผนโครงงานของผู ้เรียนผูเ้รียนจะตอ้งเขียนโครงงานซึงมีองค์ประกอบ
ดงันีคือ 

      1. ชือโครงงาน  



 

 

51 

                   2. หลกัการและเหตุผลให้บอกสภาพปัญหาแนวคิด หรือเหตุผลในการ
ดาํเนินการ  
                   3. วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการดําเนินการให้บอกว่าจดัทาํ
โครงงานเพืออะไรทาํไมจึงต้องทาํแลว้จะไดผ้ลดีอย่างไรจุดประสงค์จะตอ้งสัมพนัธ์กบัหลกัการ
และเหตุผล และตอ้งสามารถวดัไดป้ระเมินได ้ 
                   4. เจา้ของโครงงานบอกชือผูรั้บผดิชอบใครเป้นหวัหนา้ผูร่้วมงานใครบา้ง  
                   5. ทีปรึกษาโครงงานบอกชือผูใ้ห้คาํแนะนาํให้ความช่วยเหลือในการ
ดาํเนินการ  
                   6. สถานทีดาํเนินการบอกวา่จะใชส้ถานทีใดเป็นทีดาํเนินการ  
                   7. ระยะเวลาดาํเนินการบอกรระยะเวลาทีเริมตน้จนถึงสินสุดโครงงาน  
                   8. งบประมาณบอกจาํนวนเงินทีใช้ดาํเนินการและแยกเป็นรายการวา่เป็น
ค่าใชจ่้ายอะไรบา้งไดเ้งินงบประมาณมาจากไหน  
                   9. วิธีดาํเนินการหรือวิธีการศึกษาค้นควา้บอกวา่ไดข้อ้มูลมาอยา่งไรมีวิธี
การศึกษาคน้ควา้อย่างไรมีขนัตอนในการทาํงานอยา่งไรมีวิธีวิเคราะห์หรือขนัตอนการสังเคราะห์
งานอยา่งไร  
                   10. เครืองมือเครืองใช้วสัดุอุปกรณ์ทีใชใ้นการดาํเนินการบอกวา่ใชว้สัดุ
อุปกรณ์อะไรบา้ง  
                   11. ผลทีคาดวา่จะไดรั้บให้บอกว่าผลของการดาํเนินการจะทาํให้ผูเ้รียน
สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไรหรือไดผ้ลจากการดาํเนินงานครังนีมากนอ้ยเพียงไร  

12. ความเห็นของผูป้กครอง (ถา้มี)  
                   13. ลงลายมือชือผูเ้สนอโครงงานวนัเดือนปี  
                   14. ความเห็นขอ้เสนอแนะของผูส้อน  
           4. ขนัลงมือปฏิบติัหรือแกปั้ญหาหผัเัรียนลงมือปฏิบติัหรือกปััญหาตามแผนการที
กาํหนดวโัดยมีผสัอนเป็นทีปรึกษาคอยสังเกตติดตามแนะนาํใหผู้เ้รียนรู้จกัสังเกตเก็บรวบรวมขอ้มูล
บนัทึกผลดาํเนินการดว้ยความมานะอดทนมีการประชุมอภิปรายปรึกษาหารือกนัเป็นระยะๆผูส้อน
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จะเขา้ไปเกียวขอ้งเท่าทีจาํเป็น ผูเ้รียนเป็นผูใ้ชค้วามคิด ความรู้ในการวางแผนและ ตดัสินใจทาํด้วย
ตนเอง 

5. ขนัประเมินผลระหวา่งปฏิบติังานผูส้อนตอ้งแนะนาํใหผู้เ้รียนรู้จกัประเมินผล 

ก่อนดาํเนินการระหว่างดาํเนินการและหลงัดาํเนินการืคอรู้จกัพิจารณาว่าก่อนทีจะดาํเนินการมี
สภาพอย่างไรมีปัญหาอย่างไรระหว่างทีดาํเนินงานตามโครงงานนันยงัมีสิงใดทีผิดพลาดหรือ
ขอ้บกพร่องอยู่จะตอ้งแก้ไขอะไรบา้งจะมีวิธีแกไ้ขอย่างไรเมือดาํเนินการไปแล้วผูเ้รียนมีแนวคิด 
อย่างไรมีความพึงพอใจหรือไม่ผลของการดาํเนินการตามโครงงานผู้เรียนได้ความรู้อะไรได ้
ประโยชน์อยา่งไรและสามารถนาํความรู้นนัไปพฒันาปรับปรุงให้ดียิงขึน หรือเอาความรู้นนัไปใช ้
ในชีวิตประจาํวนัอย่างไรโดยผูเ้รียนประเมินโครงงานของตนเองหรือเพือนร่วมประเมิน จากนัน 
ผูส้อนจึงประเมินผลโครงงานตามแบบประเมิน ซึงผูป้กครองอาจจะมีส่วนร่วมในการประเมินดว้ย
ก็ได ้ 
            6. ขนัสรุปรายงานและเสนอผลงานเมือผูเ้รียนทาํงานตามแผนและเก็บขอ้มูลแลว้
ตอ้งทาํการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปและเขียนรายงานเพือนําเสนอผลงานึซงนอกเหนือจากรายงาน
เอกสารแลว้อาจมีแผนภูมิ แผนภาพ กราฟ แบบจาํลอง หรือของจริงประกอบการนาํเสนออาจวดัได้
หลายรูปแบบเช่นจดันิทรรศการ การแสดงละครฯลฯ  
 

ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบโครงงาน 

.เป้าหมายทางสติปัญญาและเป้าหมายทางจิตใจของเด็ก  (Intellectual Goals and the Life 

of the Mind) คือการจดัการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อม มุ่งให้เด็กมี ปฏิสัมพนัธ์กบั
สิงแวดล้อมอย่างหลากหลาย และการมีปฏิสัมพนัธ์กับสิงต่าง ๆ รอบตัว เด็กควรจะได้เข้าใจ
ประสบการณ์และสิงแวดลอ้มรอบตวัอย่างลึกซึง ดงันนัเป้าหมายหลกัของการเรียนระดบันีจึงเป็น
การมุ่งให้เด็กพฒันาความรู้ความเขา้ใจโลกทีอยู่รอบ ๆ ตวัเขา และปลูกฝังคุณลกัษณะการอยากรู้
อยากเรียนใหก้บันกัเรียน  

2. ความสมดุลของกิจกรรม (Balance of Activities) การสอนแบบโครงการจะทาํให้
นกัเรียน ไดป้ฏิบติักิจกรรมทงัทีเป็นกิจกรรมทางวิชาการ ใช้กิจกรรมเป็นสือทาํให้เกิดการเรียนรู้ 
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เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้าํกิจกรรม คน้หาความรู้ เป็นการเรียนรู้ผา่นการเล่นและการมีปฏิสัมพนัธ์
กบัสิงแวดลอ้มต่าง ๆทีอยูร่อบตวั  

3. โรงเรียนคือส่วนหนึงของชีวิต (School as Life) การเรียนการสอนในโรงเรียนตอ้งเป็น
ส่วนหนึงในชีวิตของเด็ก ไม่ใช่แยกออกจากชีวิตประจาํวนัโดยทวัไป กิจกรรมในโรงเรียนจึงควร
เป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตปกติ การมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มและผูค้นรอบๆ    
ตวัเด็ก  

4. ห้องเรียนเป็นชุมชนหนึงของเด็ก ๆ (Community Ethos in the Class) เด็ก ๆ ทุกคนมี
ลกัษณะเฉพาะตวั การสอนแบบโครงการเปิดโอกาสให้เด็กแต่ละคนไดแ้สดงออกถึงคุณลกัษณะ 
ความรู้ ความเขา้ใจ ความเชือของเขา ในการสอนแบบนีจึงเกิดการแลกเปลียนการมี ปฏิสัมพนัธ์กนั
อยา่งลึกซึง เด็กเรียนรู้ความแตกต่างของตนกบัเพือน ๆ  

5.การเรียนการสอนเป็นสิงทีทา้ทายครู (Teaching as a Challenge) ในการสอนแบบ
โครงการ ครูไม่ใช่ผูถ่้ายทอดความรู้ให้กบัเด็ก แต่เป็นผูค้อยกระตุน้ ชีแนะ และให้ความสะดวกใน
การเรียนรู้ของนกัเรียน  

โครงงานบางโครงงานครูเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบัเด็ก ครูร่วมกนักบัเด็กคิดหาวิธีแกปั้ญหา ลง
มือปฏิบติัไปดว้ยกนั ถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน สามารถช่วยให้นกัเรียน
ไดส้ามารถฝึกทกัษะสาํคญั ๆ ดงันี 

1. สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล (Interpersonal skill)  

2. การแกปั้ญหาและความขดัแยง้ (Conflict resolution)  

3. ความสามารถในการถกเถียง เจรจา เพือนาํไปสู่การตดัสินใจ (Consensus on decision)  

4. เทคนิคการติดต่อสือสารระหว่างบุคคลทีมีประสิทธิภาพ (Effective interpersonal 

Communication Techniques) 

5. การจดัการและการบริหารเวลา  
6. เตรียมนกัเรียนเพือจะออกไปทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

6.1 ทกัษะในแง่ความรู้เกียวกบัความสามารถในการควบคุมจิตใจและควบคุม 
ตนเอง (discipline knowledge)  

6.2 ทกัษะเกียวกบักระบวนการกลุ่ม (group-process skill)  
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7. ช่วยให้นกัเรียนไดมี้ความรู้มากขึน มีมุมมองหลากหลาย (multi perspective) อนัจะ
นาํไปสู่ความสามารถทางสติปัญญา การรับรู้ ความเขา้ใจ ความจดจาํ และความสามารถในการ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดดี้ยงิขึน  

8. เพิมความสามารถในการเขา้ใจสิงต่าง ๆ ไดดี้ขึน อนันาํไปสู่ความสามารถในการคิด
วเิคราะห์และทกัษะการสือสาร (critical thinking and communication skill) (Freeman, 1995) 

9. ช่วยสนับสนุนการพฒันาทกัษะการทาํงานเป็นทีมจากการเรียนรู้ จากการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (Experiential learning) (Kolb, 1984)  

10. การเรียนแบบโครงงานช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั (Cooperative learning) 

ในกลุ่มของนกัเรียน ซึงนกัเรียนแต่ละคนจะแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนัในการเรียน โดยอาศยั
กระบวนการกลุ่ม (group dynamic) 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ทีใหค้วามสาํคญัต่อนกัเรียนในการเลือกเรียนสิงต่าง 
ๆ ด้วยตนเอง ทังเนือหา วิธีการ โดยมีครูเป็นผูค้อยให้ความช่วยเหลือให้นักเรียนได้ประสบ
ความสาํเร็จในการเรียน ทงัในแง่ของความรู้ดา้นวิชาการและความรู้ทีใชใ้นการดาํเนินชีวิตและการ
ทาํงานในอนาคต เป็นผูมี้ความสมดุลทงัดา้นจิตใจ ร่างกาย ปัญญา อารมณ์ สังคม  

กาญจนา  รศิมุสิกะ (  : ) กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนแบบโครงงานว่ามี
ประโยชน์มากสามารถสรุปไดด้งันี 

. ฝึกฝนทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้ในกรณีทีเป็นโครงการแบบรายงาน  

. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการทาํงานทาํงานอยา่งมีแผนและทาํตามแผนทีกาํหนด  

. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัการทาํงานกลุ่มในกรณีทีเป็นโครงการกลุ่ม  

. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์ 

. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  

. ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้วสัดุทีไดจ้ากการทาํโครงการไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  
วชัราภรณ์  แก้วดี  (  : ) กล่าวถึงประโยชน์ทีนักเรียนได้รับจากการทาํโครงการ 

ดงันีคือ  
           . นกัเรียนไดพ้ฒันาวธีิ การเรียนรู้และทกัษะทางปัญญา  
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) พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหานกัเรียนไดเ้รียนรู้วธีิแกปั้ญหาทีลึกซึง และ
ซบัซอ้น  

) พฒันาทกัษะกระบวนการบูรณาการนกัเรียนไดน้าํทกัษะและความรู้จาก  
หลายวชิามาใชใ้นการทาํงาน  

) พฒันาทกัษะการสือสารกบัผูอื้นนกัเรียนไดเ้รียนรู้วธีิการติดต่อสือสารกบัผูอื้น  
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

) พฒันาทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ นกัเรียนไดเ้รียนรู้การทาํงานทีสัมพนัธ์กบั  
ชีวิตจริงของตนเกิดการเรียนรู้ทีมีความหมายและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที
เปลียนไปตามสภาพจริงได ้ 
           . นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการดาํรงชีวติ  

) พฒันาความสามารถในการควบคุมตวัเองนักเรียนได้ เรียนรู้เกียวกับตวัเอง 
สามารถจดัการเวลาและควบคุมอารมณ์ของตนได ้

) พฒันาความสามารถในการอยูร่้วมกบัผูอื้น นกัเรียนไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบั
ผูอื้น เขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเรียนรู้ทีจะอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งมีความสุข  

สุคนธ์   สินธพานนท ์(  : ) อธิบายถึงประโยชน์ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ  
โครงงานคือ 

1. เป็นการสอนทีมุ่งใหผู้เ้รียนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ไดป้ฏิบติั  
จริงคิดเองทาํเองอยา่งละเอียดรอบคอบอยา่งเป็นระบบ  

2. ผูเ้รียนรู้จกัวธีิแสวงหาขอ้มูลสร้างองคค์วามรู้และสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแกปั้ญหามีทกัษะกระบวนการในการทาํงาน  
4. ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการใชเ้ครืองมือ ทกัษะการเคลือนไหวทางกาย  
5. ผูเ้รียนไดฝึ้กกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้ 
6. ผูเ้รียนได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตยคือการรับฟังความคิดเห็นซึงกนัและกนัมีการ 

ยอมรับในความรู้ ความสามารถซึงกนัและกนั 

7. ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์มีโอกาสแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ซึงกนัและกนั 
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8. ผูเ้รียนไดฝึ้กลกัษณะนิสัยทีดีในการทาํงานเช่น การสังเกตการณ์จดบนัทึกขอ้มูลการเก็บ
ขอ้มูลอย่างมีระบบความรับผิดชอบความซือตรงความเอาใจใส่ความขยนัหมนัเพียรในการทาํงาน
รู้จกัทาํงานอยา่งมีระบบทาํงานอยา่งมีแผน  

9. ฝึกใหผู้เ้รียนเป็นคนมีเหตุผลรู้จกัพงึพาตนเองใช้เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  
10. ผูเ้รียนเกิดความคิดริเริมสร้างสรรคแ์ละสามารถนาํความรู้ ความคิด หรือแนวทางทีได ้

ไปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติ หรือในสถานการณ์อืนๆได ้ 
วมิลศรี สุวรรณรัตน์และมาฆะ ทิพยคี์รี (ม.ป.ป. : 4) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของโครงงานไว ้ 

ดงันีคือ  
1. ผูเ้รียนไดท้าํงานเองตลอดตามขนัตอนต่างๆเป็นการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆของ  

ผูเ้รียนซึงจะไม่ใช่การเรียนรู้แต่ทฤษฎีเพียงอยา่งเดียว  
2. นกัเรียนไดแ้กปั้ญหาซึงเป็นปัญหาของชีวติจริงเท่ากบัเตรียมตวัพร้อมทีจะเผชิญสภาพ  

สังคมจริง เมือออกจากโรงเรียนไปแลว้  
3. ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีทกัษะในกระบวนการทาํงานจริงๆเริมตงัแต่เริมคิดวาง

แผนการหาขอ้มูลอุปกรณ์ต่างๆการวางแผนและการร่วมมือกนัทาํงานการประสานงานจนกระทงั
การประเมินผล  

4. เป็นการฝึกใหผู้เ้รียนช่วยเหลือตนเองมากกวา่พึงพาผูอื้น 

5. ฝึกให้ร่วมมือทาํงานประสานกน ัเพือบรรลุจุดประสงค์เป็นการฝึกประชาธิปไตยและ
การร่วมกนัในสังคม 

6. เป็นการฝึกทกัษะต่างๆจากการปฏิบติัจริง เช่น การใชเ้ครืองมือ การหาขอ้มูล เป็นตน้ 

7. ทาํใหผู้เ้รียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนและการนาํผลของการเรียนมาใช้  
ประโยชน์ในชีวติประจาํวนั  

การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นการจดการเรียนรู้ทีผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียนได้ปฏิบติัจริง คิดเองทาํเองทุกขนัตอนอย่างเป็นระบบผูเ้รียนรู้จกัการ
แสวงหาขอ้มูลสร้างองค์ความรู้และสรุปผลไดด้ว้ยตนเองไดพ้ฒันาทกัษะในการแกปั้ญหามีทกัษะ
กระบวนการในการทาํงานทกัษะการใชเ้ครืองมือฝึกการทาํงานร่วมกนักบัผูอื้น และ สามารถพฒันา



 

 

57 

ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผูเ้รียนได้เรียนรู้การทาํงานทีสัมพนัธ์กบัชีวิตจริงของตนเองเกิดการ
เรียนรู้ทีมีความหมายและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติประจาํวนัได ้

จิต  นวนแกว้ (คุรุศาสตร์วชิาการ : ) กล่าววา่ประโยชน์ของโครงงานมีดงันี 

.  กิจกรรมโครงงานเหมาะกบัการศึกษาในยคุขอ้มูลข่าวสาร 

  .  เป็นกิจกรรมทีตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนไดเ้ตม็ที 

  .  เกิดความรู้จริง  ซึงไดจ้ากการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการทดลอง  ปฏิบติัคน้ควา้ 
  .  สามารถใชค้วามรู้ไดห้ลายดา้น  (หลายมิติ) 
  .  เกิดปัญญาเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

  .  ฝึกใหน้กัเรียนเป็นคนคิดเป็น  ทาํเป็น  แกปั้ญหาเป็น 

  .  นกัเรียนไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรค ์ และเกิดความภูมิใจทีทาํงานสาํเร็จ 

  .  นกัเรียนเกิดความสนุกสนานจากการเรียนรู้ 

  .  ช่วยสนบัสนุนใหน้กัเรียนเป็นนกัคน้ควา้  (นกัวทิยาศาสตร์) 
พนัทิพา  อุทยัสุข (  : ) กล่าววา่ประโยชน์ของโครงงานมีดงันี  

.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการปฏิบติังาน  

.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีวธีิการทาํงานอยา่งเป็นระบบและทาํงานตามแผนทีวางไว ้

.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่ม  

.  ฝึกฝนกระบวนการในการคน้ควา้หาความรู้  
ไฮเนส  (Haines.   : )  กล่าวถึง ประโยชน์ของโครงงานดงันี  

.  ส่งเสริมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  

.  ทาํงานร่วมกนัไม่ใช่การแข่งขนั  

.  เนน้การใชท้กัษะ  

.  เนน้ผลผลิตและกระบวนการ  

.  เชือมโยงสิงทีปฏิบติักบัสถานการณ์จริง  

.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนทีมีความสามารถต่างกนัสามารถทาํงานร่วมกนัได ้ 
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สรุปประโยชน์ของโครงงานคือการเปิดโอกาสให้นกัเรียนเรียนรู้เนือหาจากความสนใจ
ของตนเองและพฒันากระบวนการจดัการตงัแต่การวางแผนการดาํเนินงานและประเมินผลด้วยการ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้น นอกจากนนัโครงงานช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะในการปฏิบติังานรู้จกัการ
ทาํงานเป็นกลุ่มอยา่งเป็นระบบ และไดเ้รียนรู้การใชท้กัษะชีวติทีสาํคญั 
 
ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในการสร้างความปลอดภัยในชีวติ 

ในปัจจุบนัปัญหาทางดา้นความปลอดภยัมีบทบาทและความสําคญักบัวยัรุ่นเป็นอย่างมาก
เนืองจากวยัรุ่นเป็นวยัทีชอบเขา้สังคม ชอบอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม จึงมีปัจจยัและพฤติกรรมเสียงต่อการ
ดาํรงชีวิตหลายรูปแบบ  ทงัในเรืองเกียวกบัการใช้ยา  สารเสพติด  ความปลอดภยัในการ
เดินทาง  อุบติัเหตุจากกิจกรรมต่างๆ รวมทงัภยัทีไม่คาดคิด และการใชค้วามรุนแรงในวยัรุ่นทีเป็น
ปัญหาอย่างมาก  ปัจจยัและพฤติกรรมต่างๆ เหล่านีมีผลกระทบต่อสุขภาพทงัสิน  เราจึงควร
ตระหนกัและเห็นคุณค่าของการมีพฤติกรรมสุขภาพทีดี  โดยการสร้างเสริมพฤติกรรม และดาํรง
รักษาใหเ้ป็นผูมี้ภาวะสุขภาพทีดีตลอดไป นอกจากนีกระบวนการจดัการเรียนการสอนทียึดนกัเรียน
เป็นสาํคญั  

วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นวิธีสอนหนึงทีถูกหยิบยกให้เป็นนวตักรรมการจดัการเรียน
การสอนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้แห่งทศวรรษ ทงันีอาจเป็นเพราะวิธีสอนนีมีจุดเด่นที
ตอบสนองครอบคลุมหลกัการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ทีผลกัดนัให้ครู
จดัการเรียนรู้ทีเน้นนักเรียนเป็นสําคญั ส่งผลให้วิธีสอนนีเป็นทีรู้จกั และเป็นวิธีสอนหนึงทีครู
จาํนวนไม่น้อยใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานการเรียนรู้ทีหลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน หรือผลงานทีเกิดขึนจากความสนใจของนกัเรียน (อศิภรณ์ อินทรมณี
,2549 : 40)  

การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  (Project – based  Approach)  เป็นแนวคิดทีอยูบ่นพืนฐาน
ปรัชญาของหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานทีเน้นองคป์ระกอบ    ดา้น  ให้เกิดในตวันกัเรียน  คือ
องค์ประกอบด้านความรู้  (Knowledge)  ด้านกระบวนการ  (Process)  และคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  (Attitude)   การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมุ่งพฒันานกัเรียนแบบองคร์วม สร้างรากฐาน
ทกัษะการเรียน (Study Skill)  พฒันาทกัษะการคิด (Thinking Skill)  ทกัษะทางสังคม อารมณ์ 
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จริยธรรม (Social Skill)  และทกัษะทางภาษา (Language Skill)  โดยเนน้การบูรณาการขา้มขอบข่าย
สาระการเรียนรู้ควบคู่กันไป และเน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบกับการเรียนของตน  ซึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดปัจจุบนัทีเนน้การพึงตนเองของนกัเรียน (Learner Independence)  นกัเรียนทีมี
ระดบัความสามารถต่างกนัสามารถเรียนร่วมกนัไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั โดยมีจุดมุ่งหมายเพือทาํงาน
ให้สําเร็จลุล่วงไปตามโครงงานทีกาํหนด และทาํให้นักเรียนรู้สึกผูกพนักบัการเรียนมากขึน ซึง
ส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียนต่อเนืองขึนไป  (ฟิลลิป;  เบอร์วดู  และดนัฟอร์ด,   :   อา้ง
ถึงใน สิริพร  ศรีสมวงษ,์  2549 : )   

การจดักระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ทีเนน้นกัเรียนเป็นสําคญั 
ซึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา  พ.ศ.  2542  เพราะได้เปิดโอกาสให้นักเรียนไดน้าํ        
องคค์วามรู้จากสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการ  เพือกาํหนดแผนการทาํงานและการสร้างสรรค์
งานหรือชินงานตามความสนใจ โดยนักเรียนได้เลือกสิงทีตนเองต้องการศึกษา  สนใจใคร่รู้  
ตอ้งการเรียนรู้เรืองนนัให้มากขึน  ซึงจะตอ้งมีวิธีการศึกษาอยา่งเป็นระบบ   มีการดาํเนินงานตาม
ขนัตอนอยา่งต่อเนือง  มีการวางแผนการทาํงานร่วมกนัและปฏิบติัตามแผนงานตามทีกาํหนดไวจ้น
ไดข้อ้สรุปของการศึกษาหรือคาํตอบของเรืองนนั ๆ กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานมีลกัษณะ
สาํคญัดงันี 

1. เป็นการเรียนรู้อยา่งมีความสุข  นกัเรียนจะมีความสุขเพราะไดเ้รียนในสิงทีตนสนใจ  ใน
เรืองความปลอดภยัในชีวิต เช่นความปลอดภยัในการใชย้า ความปลอดภยัจากสารเสพติด ความ
ปลอดภยัจากการเดินทาง ความปลอดภยัจากความรุนแรงในวยัรุ่น ความปลอดภยัจากสือและภยัที
ไม่คาดคิด การสร้างเสริมความปลอดภยัใหแ้ก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพราะปัญหาเหล่านีเป็น
เป็นหาทีสําคญัโดยเฉพาะปัญหาการติดยาเสพติดให้โทษ เป็นผลสืบเนืองมาจากการเปลียนแปลง
โครงสร้างของสังคมและเศรษฐกิจทีสําคญัได้แก่ ความไม่มีเสถียรภาพทางด้านครอบครัวได้
ผลกัดนัเด็กและเยาวชนมีโอกาสเขา้มวัสุมกบัอบายมุขไดง่้าย โดยเฉพาะการติดยาเสพติดกาํลงัจะ
เป็นปัญหาสังคมทีรุนแรงมากขึน(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. –

) 
2.  เป็นการเรียนรู้จากการคิดและปฏิบติัจริง  นกัเรียนไดแ้สวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้   

ต่าง ๆ  ไดฝึ้กการคิด  การพิจารณา  ตดัสินใจและลงมือปฏิบติั  ปรับปรุงผลทีเกิดให้ไดผ้ลผลิตตาม
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เป้าหมาย  แลว้สรุปเป็นความรู้  นาํไปใช้ในการปัญหาในชีวิตประจาํวนัได้ โดยการพฒันาทกัษะ
ชีวิต เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีมุ่งให้นกัเรียนพฒันาตนเองในดา้นความรู้ทกัษะและเจตคติในการ
เห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้น การคิดวิเคราะห์ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา การจดัการกบัอารมณ์และ
ความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพทีดีกับผู ้อืน เพือการปรับตัว การป้องกันตนเองใน
สถานการณ์ต่างๆ จดัการกบัชีวิตตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงสอดคล้อง กบัเป้าหมายของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช  ทีกาํหนดให้ทกัษะชีวิต เป็นสมรรถนะ
สําคญัทีนกัเรียนทุกคนพึงไดรั้บการพฒันา โดยสถานศึกษาตอ้งจดัการศึกษาให้นกัเรียนมีคุณภาพ
ตามตัวชีวดัมาตรฐานการเรียนรู้ทัง  สาระการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
เจตนารมณ์ของหลกัสูตร 

การนาํโครงงานมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนถือไดว้า่ไม่ใช่สิงใหม่ในการจดัการศึกษา 
อยา่งไรก็ตาม ในทศวรรษทีผา่นมามีการนาํมาใชโ้ดยไดค้่อยๆ พฒันาจนไดรั้บการยอมรับเป็นกลวิธี
การสอนอย่างเป็นทางการ การจดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงานไดเ้ขา้มามีส่วนสําคญัในห้องเรียนเมือมี
งานวจิยัมา สนบัสนุนสิงทีครูไดเ้ชือมนัมายาวนานก่อนหนา้นีวา่นกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้ยิงขึน
เมือมีโอกาสได ้คน้ควา้ในสิงทีซับซ้อน ทา้ทายหรือในบางครังเป็นประเด็นปัญหายุ่งยากทีเกิดขึน
ในชีวิตจริงได้ การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะเป็นไปตามความสนใจของนักเรียน การออกแบบ
โครงงานทีดีจะกระตุน้ ให้เกิดการคน้ควา้อย่างกระตือรือร้นและใช้ทกัษะการคิดขนัสูง (Thomas, 

) งานวจิยัเกียวกบัสมอง ไดใ้หค้วามสาํคญักบักิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะนี  ศกัยภาพในการ
รับรู้สิงใหม่ๆ ของนกัเรียน(สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุรินทร์ เขต   2551:7) 

สรุปประโยชน์ ทีสาํคญักิจกรรมโครงงานสุขศึกษาเรืองความปลอดภยัในชีวติ  คือ นกัเรียน
ได้ประสบการณ์ตรงจาก การลงมือปฏิบัติ  ฝึกทกัษะการคิด  การแก้ปัญหาทีเป็นระบบ  เป็น
การศึกษาคน้ควา้  และแลกเปลียนเรียนรู้จากกลุ่มจนคน้พบความสามารถ  ความถนดั  และวิธีการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง       การเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีพฒันานกัเรียนทุกดา้น  
และยงัส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั  นกัเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของตนเอง  จากธรรมชาติ  สิงแวดลอ้ม  
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทาํใหน้กัเรียนเกิดผลการเรียนรู้อยา่งถาวร 
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 
 

 ทิพวรรณ ชุ่มเชือ (2548:  บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้เรืองธรรมชาติ และ
สิงแวดลอ้มทีสอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ผลการวิจยัพบว่า 
แผนการจดัการเรียนรู้เรืองธรรมชาติและสิงแวดล้อมโดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานทีพฒันาขึน
จาํนวน แผน  )รู้จกักบัโครงงาน )ประตู่สู่โครงงาน )ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ) กิจกรรม
โครงงาน  และ ) การนาํเสนอผงงานทีภูมิใจ  ผลการเรียนรู้เรืองธรรมชาติและสิงแวดลอ้มโดยใช้
วิธีสอนแบบโครงงานก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัคะแนนหลงัการเรียนด้วยวิธีการสอน
โครงงานสูงกว่าก่อนเรียน  นักเรียนมีความสามารถในการทาํโครงงานอยู่ในระดับดีสามารถ
กาํหนดปัญหา  และตงัสมมติฐาน สามารถทาํโครงงานทีดาํเนินงานเป็นขนัตอน  สรุปผล และ
สามารถนาํเสนอผลงานไดแ้ละนกัเรียนเห็นว่าวิธีสอนแบบโครงงานทาํให้ไดศึ้กษาคน้ควา้  มีการ
ปฏิบติัจริง  สนุกและมีโอกาสไดแ้ลกเปลียนความรู้   

 เดชา   จนัทคตั ( 2549 : บทคดัยอ่ )เ รือง การพฒันาทกัษะกระบวนการโดยใชกิ้จกรรมการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน เรืองการตดัเยบ็ผา้สบงขณัฑ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดักิจกรรมทีเนน้ให้เรียนได้
ร่วมกิจกรรมกระบวนการไดเ้รียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง และเป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
แสวงหาความรู้ในแหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผลการศึกษาคน้ควา้ปรากฏดงันี 1. แผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานเรืองการตดัเยบ็ผา้สบงขณัฑ ์มีประสิทธิภาพ 84.50/97.00   ซึงสูงกวา่เกณฑ์
ทีตงัไว ้80/80 2. ค่าดชันีประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเท่ากบั 0.9552 

ซึงแสดงวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ95.52 3. นกัเรียนมีความคิดเห็นหรือเจตคติ
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยสรุป การพฒันาทกัษะกระบวนการโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน  เรืองการตดัเยบ็ผา้สบงขณัฑ ์ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ทีกําหนดสามารถ  นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ในเนือหาอืนๆ               
ไดโ้ดยเฉพาะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยติธรรม 
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วลีรัตน์   พุทธาศรี  (  :บทคดัยอ่) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรียนจากโปรแกรมการ
สอนบนเวบ็   ซึงหลกัการทาํโครงงานคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีรูปแบบ
การคิดแตกต่างกนั  พบว่า )  โปรแกรมการสอนบนเวบ็เรืองหลกัการทาํโครงงานคอมพิวเตอร์ที
ผูว้จิยัขึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั . / .    )ผลสัมฤทธิทางการเรียนโปรมแกรมการสอนบนเวบ็
เรืองหลกัการทาํโครงงานคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   มีรูปแบบการคิดแบบ
อเนกนยัไม่มีความแตกต่างกนัและ )ผูว้ิจยัมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการสอนบนเวบ็มีค่าเฉลีย  

.  อยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจในระดบัมาก 

นางรุ่งนภา      สรรค์สวาสดิ( :  บทคดัย่อ)การพฒันาความสามารถในการทาํโครง  
เรืองดาํรงชีวติและครอบครัว   สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  ผลการวิจยัพบวา่ 1)ความสามารถในการทาํโครงงานเรืองการดาํรงชีวิตและครอบครัว
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนแม่พระประจกัษ์   โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพอใช ้ 
ความสามารถในการตงัชือโครงงาน  อยู่ในระดับสูง และการสรุปผลการศึกษาอยู่ในระดับตาํ        
2) ผลการเรียนรู้เรืองการดาํรงชีวิตและครอบครัวก่อนและหลังทีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงนกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้
คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียน 3)ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก    

เกียรติศกัดิ ชืนเมือง  (2550: บทคดัยอ่) เรือง การพฒันาทกัษะการปฏิบติังานโลหะแผน่ดว้ย
วธีิการสอนแบบโครงงาน เรืองการทาํทีตกัขยะชนัมธัยมศึกษาปีที 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ และเทคโนโลย ีการจดักจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้หนึงที
สอดคล้อง กับกระบวนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยี เนืองจากเป็น
กระบวนการ จดัการเรียนรทีมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั มุ่งเน้นการปฏบติัจริง คือมุ่งเน้นการเรียนรู้
โดยให้ผูเ้รียน ลงมือปฏิบติัจริง การเรียนรู้แบบโครงงานจะช่วยฝึกทกัษะพืนฐานการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนในด้านการคิดอย่างมีระบบรู้จกัการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างมีระบบรู้จกั
แสวงหาความรู้ จากการเรียนรู้ทีหลากหลายมีทกัษะการตงัคาํถามและรู้จกัแสวงหาคาํตอบมีทกัษะ
การพูด อ่าน เขียนตลอดจนรู้จกัคิดและตดัสินใจในการสร้างทางเลือกอยา่งมีเหตุผลโดยการศึกษา
ครังนี  มีความมุ่งหมายเพือพฒันาทกัษะการปฏิบติังานโลหะแผ่นดว้ยวิธีการสอนแบบโครงงาน
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เรือง  การทาํทีตกัขยะชนัมธัยมศึกษาปีที 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ผล
การศึกษาคน้ควา้ พบวา่แผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบโครงงานเรือง การทาํทีตกัขยะมี
ประสิทธิภาพ87.08/86.02     ค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั  0.6829  แสดงวา่นกัเรียน มีความกา้วหนา้
ในการเรียนร้อยละ 68.29    นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโครงงานโดยรวม และรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เรืองการทาํทีตกัขยะ ชนัมธัยมศึกษาปี
ที 2   นกัเรียนมีคะแนนเฉลียทกัษะการปฏิบติังานจากการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  แบบโครงงาน
เท่ากบั 109.08  คิดเป็นร้อยละ90.90    ของคะแนนเต็ม โดยสรุป แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการ
สอนแบบโครงงานเรืองการทาํทีตกัขยะ นกัเรียนสามารถประดิษฐ์ชินงานไดอ้ย่างเหมาะสมและ
สามารถนาํไปใชใ้นชวติประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 สุธวธัช์  เทศารินทร์    ( 2550 :  บทคดัย่อ ) การพฒันาแผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ย
กิจกรรมโครงงานตามสาระการเรียนรู้ เรืองทรัพยใ์นดินชนัมธัยมศึกษาปีที 2 การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีมุ่งหวงัใหน้กัเรียนไดเ้รียนจากประสบการณ์
ตรงเพือจะไดน้าํไปใชใ้นชวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัการเรียนรู้ทีดีวิธีหนึงคือ การ
จัดกิจกรรมโดยโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แต่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาด
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ขาดทกัษะในการแกปั้ญหา การแสวงหาและการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองการจดักิจกรรมโดยโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เป็นการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกและสร้างกระบวนการเรียนรู้เรืองใด เรืองหนึงอยา่งลุ่มลึกดว้ยตนเองโดยใช้
วิธีการแสวงหาความรู้และแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย และ สามารถนําผลการเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวติประจาํวนั ดงันนัผูศึ้กษาคน้ควา้จึงนาํกิจกรรมโครงงาน วิทยาศาสตร์มาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้
ครังนี  ผลการศึกษาคน้ควา้ปรากฏดงันี 1.)  แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดว้ยกิจกรรมโครงงานตาม
สาระการเรียนรู้  เรืองทรัพยใ์นดินชนัมธัยมศึกษาปีที 2   มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.82/78.21  2.) 
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยโครงงานตามสาระการเรียนรู้ เรือง
ทรัพย์ในดินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยสรุป การจดักิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วยให้
นกัเรียนรู้จกัการศึกษาคน้ควา้ ดว้ยตนเองแสวงหาคาํตอบไดด้ว้ยตนเองและยงัส่งเสริมกระบวนการ
คิด ทาํให้นกัเรียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงควรสนบัสนุนให้ครูนาํไปใชใ้น
การจดัการเรียนการสอนต่อไป 
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จนัทนา   สอนกองแดง  ( :บทคยัอ่) ผลการสอนโดยการใชก้ารเรียนรู้แบบโครงงานทีมี
ต่อทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที    การวิจยัครังนีมีจุดมุ่งมายเพือ  ) เพือเปรียบเทียบทกัษะทางกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน  ) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน  ) เพือศึกษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์         

 ) เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั  ) นกัเรียนทีรับการสอนโดยใช้
การเรียนรู้แบบโครงงานมีทกัษะกระบวนการทางวชิาวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัสาํคญัที .   ) นกัเรียนทีรับการสอนโดนใชเ้รียนรู้แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิการทางทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสุงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัที .    ) นกัเรียนทีรับการสอน
โดยใชเ้รียนรู้แบบโครงงาน มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผา่นเกณร์ร้อยละ  คิดเป็นร้อย
ละ .  ของนกัเรียนทงัหมด  ) นกัเรียนทีรับการสอนโดยใช้เรียนรู้แบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ ผา่นเกณร์ร้อยละ  คิดเป็นร้อยละ .  ของนกัเรียนทงัหมด 

 วรรณ์วิไล   หงส์ทอง (  : บทคดัยอ่ )  ศึกษาเรือง การพฒันากระบวนการทางคณิตสา
สตร์ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มตัวอ่างคือ 
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที /   โรงเรียนคลองตน้ไทร (สุขลอ้มอุทิศ) ภาคเรียนที  ปีการศึกษา 

  ผลการวจิยัพบวา่  ผลการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์  คะแนนเฉลียการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อน
การจดัการเรียนรู้  ทกัษะทางกระบานการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนทีจดัรูปแบบโครงงานโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทงัสามดา้นไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรมประโยชน์ทีไดรั้บ และบรรยากาศในการเรียนรู้    
เรียงตามลาํดบั 

อาํไพ    ออ้สุวรรณ( :  บทคดัยอ่)การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิาภาษาไทย
และทกัษะการจดัการของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที       ทีจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน   กบัการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ การวิจยัครังนีมีจุดมุ่งหมาย เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษและทกัษะการจดัการ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ทีจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน
กบัทีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ผลการศึกษาว่า ) นักเรียนทีจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงมี
สัมฤทธิทางการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษไม่แตกต่างกบันกัเรียน ทีไดรั้บการเรียนไดรั้บการจดัการ
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เรียนรู้แบบปกติ )นกัเรียนทีจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน    มีทกัษะการจดัการแตงต่างกบัเรียนที
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติโดยนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน  มีทกัษะการจดัการสูง
กวา่นกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั   .  

สาํนวน   คุณพล  ( : บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง  ผลการจดักระบานการเรียนรู้แบบโครงงาน
ในวิชาคณิตศาสตร์ ทีมีความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดสังเคราะห์ ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตปีการศึกษา จาํนวน ห้องเรียน
เครืองมือทีใช้แบบการวดัความสามารถในการวิเคราะห์ทีมีความเชือถือ . ผลการวิจยัสรุปไดว้่า
นกัเรียนทีไดจ้ดักระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สูง
กวา่เกณฑ์ทีกาํหนดร้อยละ    ของนกัเรียนทีไดรั้บจากกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมี
ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญอย่างมีสถิติทีระดับ .  
ผลการวิจยัพบว่า การจดักระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็น
ขนัตอนการใหน้กัเรียนคิดวเิคราะห์ ดงันี ขึนที  การเลือกประเด็นศึกษานกัเรียนจะวิเคราะห์เนือหา  
ความสัมพนัธ์หลกัการ  ขนัที  การวางแผนการเขียนเคา้โครง  ขนัที การดาํเนินงานทาํโครงงาน  
คิดวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  หลกัการเพือเชือโยงขอ้เท็จจริงนาํมาสรุปผล  ขนัที   การ
เขียนรายงานวิเคราะห์รูปแบบ ในการนาํเสนอผลงานอีกทงัวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และเชือโยง
ขอ้มูลทีไดจ้ากขนัตอนที ถึงขนัตอนที  นาํมาทาํรูปเล่มรายงานโครงงานขนัที  การนาํเสนอผลงา
นกัเรียนจะไดก้ารฝึกคิดวิเคราะห์หลกัการเพือหารูปแบบทีเหมาะสมในการนาํเสนอผลงานมีการ
เตรียมการนาํเสนอผลงานโดยจาํแนกแยกแยะเอาเฉพาะสิงทีสําคญันาํเสนอตงัแต่ขนัตอนที  ถึง
ขนัตอนที  

วิไล  เดชตุม้ ( :บทคดัย่อ) การศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงาน  
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในวดัโพธิของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  3 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์         
1 ) เพือศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3 หลงัการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงาน  
โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในวดัโพธิ  2) ศึกษาความสามารถในการทาํโครงงาน  โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในวดั
โพธิ   ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 และ3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงาน  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในวดัโพธิ  โดยเป็นการวิจยัแบบ 
Pre-Experimental  Design แบบแผนการวิจยั  The   One – Shot  Case  Study ผลการวิจยัพบวา่       
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1)ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 หลงัการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงาน  โดยใชแ้หล่ง
เรียนรู้ในวดัโพธิ  มีค่าร้อยละ  69.06 ตาํกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดคือ  ร้อยละ 70 อยา่งไม่มีนยัสําคญัทาง
สถิติ  ทีระดบั 0.05  2)ความสามารถในการทาํการโครงงานโดยใชแ้หล่งเรียนรู้วดัโพธิ  ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  มีค่าร้อยละ 85.96 สูงกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดคือร้อยละ  70 อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติ  ทีระดบั 0.05  3)ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
การทาํโครงงาน  โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในวดัโพธิ  อยูใ่นระดบัมาก 

ทรงธรรม   พลบัพลา (  :บทคดัยอ่)  การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  ความ
ปลอดภยัของชีวติของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การวิจยั
ครังนีเป็นวจิยัเชิงทดลองแบบแผน่การวจิยัแบบหนึงกลุ่มทดสอบ ก่อน – หลงั (one group  pretest – 

posttest  design) โดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพือ )เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง  ความ
ปลอดภยัของชีวิตของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ก่อนและหลงั การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานและ )ศึกษาความคิดเห็นของปลอดภยัของชีวิตของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีมีการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการวจิยัพบวา่ ) ผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองความปลอดภยั
ของชีวิตของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ก่อนและหลงั การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติติระดับ. โดยคะแนน
ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัการเรียนรู้ (X = .  , S.D .=3.73 )  สูงกว่าการเรียน (X=19.56, 

S.D.=2.77 )  )ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น  เมือพิจารณารายดา้นพบวา่นกัเรียนเห็นดว้ยใน
ระดบัมากลาํดบัที  คือ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน (X=2.85 , S.D. = 0.16) 
ลาํดบัที  คือการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (X=2.81 , S.D. = 0.19) และ
ลาํดบัที  คือ ประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน     ( X = 2.78 , S.D. = 0.24). 
 ดอกออ้  ไชยเชษฐ์ ( 2553 : บทคดัย่อ )เรือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ4 MAT   

เรืองความปลอดภยัในชีวิต จากสารเสพติดกลุ่ม สาระสุขศึกษาและพลศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 2 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ4 MAT เป็นนวตักรรมทางการศึกษาทีส่งเสริมให้ผูเ้รียน สามารถ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รวมทงัเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล  ผลการศึกษาคน้ควา้ปรากฏดงันี โดยสรุป แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ4  MAT  เรือง
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ความปลอดภยัในชีวิตจาก สารเสพติด มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมทีจะช่วยให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี เนืองจาก การจดักิจกรรมการเรียน รู้แบบ4  MAT     เป็นการจดักิจกรรมทีเนน้
กระบวนการกลุ่ม มีรูปแบบ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดย
คาํนึงถึงความสามารถทีแตกต่างของ ผูเ้รียนส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดเจตคติและมีผลสัมฤทธิทางการ 

เรียนทีสูงขึน 

สุวพีร์ กุลสุวรรณ์  ( 2554 : บทคดัยอ่ ) การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
การสอนแบบโครงงาน ทีมีผลต่อทกัษะการปฏิบติั เรืองการจดัตกแต่งสวนดว้ยพืชสมุนไพร ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชนัมธัยมศึกษาปีที 2  การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบโครงงาน เป็นกระบวนการที ฝึกให้นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้และลงมือ
ทาํกิจกรรมตามความสนใจความถนดั และความสามารถของตนเองรู้จกัแกปั้ญหาและฝึกทกัษะการ
ปฏิบติั มีความคิดสร้างสรรค์ มีการทาํงานเป็นระบบมีการวางแผนในการทาํงาน การศึกษาครังนี 
พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน แบบโครงงานมีประสิทธิภาพ 
86.34/84.32  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.74 แสดงว่านักเรียน มีความก้าวหน้าทางการเรียน      
ร้อยละ74.50     นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาที  2 ทีเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการ
สอนแบบโครงงานเรืองการจดัตกแต่งสวนดว้ยพืชสมุนไพร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีทกัษะการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยสรุป แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน
แบบโครงงานทีมีผลต่อทกัษะการปฏิบติั เรืองการจดัตกแต่งสวนด้วยพืชสมุนไพรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมนกัเรียนมี
ความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะในการปฏิบติัและมีความคิดสร้างสรรคส่์งผลใหผ้ลสัมฤทธิทางการเรียน
สูง สามารถนาํไป พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ในรายวชิาอืน ๆต่อไปได ้

อาํภาพร  ระนาฏศิลป์  (2554:  บทคดัย่อ) การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเขียนรายงาน
การศึกษาคน้ควา้,โครงงาน การวิจยัครังนีเพือ ) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเขียนรายงาน
การศึกษาคน้ควา้สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยวิธีการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ) ศึกษาความสามรถในการทาํโครงงานสําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 
ดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ทีมีต่อ
วิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลการวิจยัพบวา่  ) ผลสัมฤทธิทางการเขียนรายงานการศึกษา
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คน้ควา้สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที หลงัเรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน สูงกวา่
ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   )นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที มีความสามรถใน
การทาํโครงงานหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับดี )นักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที   มีความคิดเห็นต่อวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบั      
ดีมาก 

กรีนวดู  (Greenwood.  2004 : 377) ไดท้าํการวิจยัความเป็นกลางดา้นวฒันธรรมเรืองการ
คิดคน้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงานเพือการตอบสนองตามมาตรฐานปัจจุบนั โดยทาํการวิเคราะห์
บทบาทของของวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ภายใตปั้จจยัของสภาวะ
แวดลอ้มทางการศึกษาในปัจจุบนัและผลจากการทดลองใชว้ธีิการเรียนแบบโครงงานแลว้ปรากฏวา่
งานวิจัยเกียวกับการสอนโดยวิธีโครงงานส่วนใหญ่ทังในประเทศจะเป็นงานวิจัยในด้าน
ประสิทธิภาพของแผนการสอนแบบโครงงานซึงส่วนใหญ่ผลการวิจยัพบว่าการสอนโดยใช้วิธี
โครงงานมีผลสัมฤทธิต่อผูเ้รียน 

 



 

บทท ี  

วธีิดําเนินการศึกษาค้นคว้า 

 การวิจยั เรือง การศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเรืองความปลอดภยัในชีวิตของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental  Research) แบบแผนการวิจยั
แบบ  One-Group  Pretest-Posttest  Design  โดยมีนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนบา้น    
ไทรทอง อาํเภอด่านมะขามเตีย จงัหวดักาญจนบุรี สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต   เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of  Analysis) วิธีดาํเนินการวิจยัได้กาํหนด
สาระสาํคญัไว ้   ประการ  คือ การดาํเนินการวจิยัและระเบียบวธีิวจิยัซึงมีรายละเอียดดงันี 

การดําเนินการวจัิย 
เพือการดาํเนินการวจิยั  เป็นไปดว้ยดีจึงกาํหนดรายละเอียดในการวจิยั  ขนัตอน คือ  
ขนัตอนที  การจดัเตรียมโครงการวิจยั ศึกษาเอกสาร ตาํรา ขอ้มูลสถิติ ปัญหา วรรณกรรม  

รวมถึงงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  การสร้างเครืองมือ ได้แก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ 2) แบบประเมิน
กระบวนการทําโครงงาน  3)  แบบทดสอบวัดผลการเ รียนรู้ เ รืองความปลอดภัยในชีวิต                      
4) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองโครงงาน  และ5) แบบสอบถามความคิดเห็น การตรวจสอบ
คุณภาพ   และปรับปรุงคุณภาพเครืองมือ    การนาํเสนอขอความคิดเห็นโครงการวิจยั 

ขนัตอนที  การดาํเนินตามโครงการวิจยั  เป็นขนัตอนทีผูว้ิจยัใชเ้ครืองมือทีพฒันาขึนใน
ขนัตอนที  ไปทดลองสอนและรวบรวมแปลผลวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

 ขนัตอนที  การรายงานผลการวิจยัเป็นขนัตอนรายงานผลการวิจยัต่อคณะกรรมการผู ้
ควบคุมวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง   จดัพิมพร์ายงานผลการวิจยั  ฉบบัร่าง  ปรับปรุงแกไ้ข  
ทีคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ   และส่งผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อบัณฑิต
วทิยาลยั 

 
ระเบียบวธีิวจัิย 

เพือใหก้ารวจิยัครังนีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  
ผูว้จิยัไดก้าํหนดรายละเอียดต่างๆ เกียวกบัวธีิวจิยั  ประกอบดว้ยประชากรและกลุ่มตวัอยา่งตวัแปรที
ศึกษา  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั  การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การ
วเิคราะห์ขอ้มูล  สถิติทีใช ้   ดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากรทีใช้ในการวิจัย ประชากรทีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 
ภาคเรียนที 2/ 7 โรงเรียนการศึกษาภาคบงัคบั ในอาํเภอด่านมะขามเตีย  จงัหวดักาญจนบุรี มีกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายพฒันาการศึกษาจาํนวน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มเครือข่ายจรเขเ้ผือก  จาํนวน  โรงเรียน 
จาํนวน 8  คนไดแ้ก่โรงเรียนบา้นไทรทอง จาํนวน 32 คน  โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง  จาํนวน 
22 คน และโรงเรียนวดัจรเขเ้ผือก จาํนวน 28 คน กลุ่มเครือข่ายพ่อขุนด่านฯ จาํนวน 1 โรงเรียน 
ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จาํนวน 25 คน กลุ่มเครือข่ายกลอนโด จาํนวน 1 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านยางเกาะ จาํนวน 27 คน นักเรียนทงั 4 กลุ่มโรงเรียนมีลักษณะคล้ายคลึงกันมีพืน
ฐานความรู้ไม่ต่างกนั 

2.  กลุ่มตัวอย่าง ครังนี เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 ซึง
มาจากโรงเรียนบา้นไทรทอง มีนักเรียนจาํนวน 32 คน ซึงได้มาดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling ) 

3.  ตัวแปรทศึีกษาประกอบด้วย 
  .  ตวัแปรอิสระ(Independent Variable )ไดแ้ก่ 

   . .  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เรืองความปลอดภยัในชีวติ 
  .  ตวัแปรตาม(Dependent Variable)ไดแ้ก่ 

   . .  ผลการเรียนรู้เรืองความปลอดภยัในชีวติ 

   . .  ความสามรถในการทาํโครงงาน  เรือง ความปลอดภยัในชีวติ 

. .  ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการทาํโครงงาน 

 
แบบแผนของการวจัิย 

การวิจยัในครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยัแบบ Pre- Experimental Design แบบหนึงกลุ่มสอบก่อนสอบหลงั 
One Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ , 2555 : 144) ดงันี 

   

    T1  X  T2 

 

  กาํหนดให ้  T1  คือ  การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงาน 
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    X   คือ  การจดัการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงาน 

    T2  คือ  การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงาน 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 การวจิยัครังนีไดก้าํหนดเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  ดงันีคือ 
 . แผนการจดัการเรียนรู้สาระสุขศึกษาและพลศึกษา       เรืองความปลอดภยัในชีวิต        
ชนัมธัยมศึกษาปีที   จาํนวน 1 แผน   5  ชวัโมงประกอบดว้ยโครงการในการสอนดงัตารางที 6  
ตารางที  เนือหาและเวลาเรียนทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

แผนการจดัการเรียนรู้ เนือหา เวลา(ชวัโมง) 

หน่วยที  
การช่วยเหลือฟืนฟูผูติ้ดสารเสพติด การหลีกเลียง
พฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง การป้องกนัและ
หลีกเลียงสถานการณ์คบัขนั 

15 

 

 .แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียน 
 .แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรือง ความปลอดภยัในชีวติ  ชนัมธัยมศึกษาปีที  แบบ
ปรนยั  3   ขอ้  ไดม้าจากการวเิคราะห์สาระการเรียนรู้และตวัชีวดั 
 4.แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 การวจิยัครังนี    ผูว้จิยัไดส้ร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  ดงันี 
 .การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีขนัตอน  ดงันี 

 .  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช  หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบา้นไทรทอง : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในชนัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ รวมทงัตวัชีวดัที พ5.  ม.2/1, พ5. ม.2/2 , พ 5.  ม.2/3 สาระที 5 : ความปลอดภยัในชีวิต  
มาตรฐาน  พ 5.1 
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 .  ศึกษา เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทีเกียวข้องกับการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
วิธีการสอนแบบโครงงาน รวมทงักิจกรรมโครงงาน และกระบวนการเรียนการสอน  เพือเป็น
แนวทางในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 .  วเิคราะห์และเลือกเนือหาสาระเพือนาํมาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา  เรือง ความปลอดภยัในชีวิตดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  โดยมี
องค์ประกอบ ดงันี  มาตรฐานการเรียนรู้  สาระสําคญั  ตวัชีวดั  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการ
เรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  สือการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล   ความคิดเห็น
ของผูอ้าํนวยการโรงเรียน  บนัทึกหลงัสอน โดยแผนการจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึนมีจาํนวน  แผน 
ดงันี 

  . .  แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง การหลีกเลียงพฤติกรรมและ สถานการณ์เสียง
สารเสพติด ใชเ้วลา 15 ชวัโมง 

  
ตารางที 7  วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรือง ความ  
                  ปลอดภยัในชีวติ  

มาตรฐาน/
ตัวชีวดั 

ขนัตอนการ
จัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

สาระการเรียนรู้ สาระสําคัญ 

พ 5.1 ม.2/1 

ระบุวธีิการ 
ปัจจยั และ
แหล่งที

ช่วยเหลือฟืนฟู
ผูติ้ดสารเสพติด 

 

 

1. ขนั การ
กาํหนด
วตัถุประสงค/์
การเลือก
หวัขอ้เรือง
หรือปัญหาที
จะศึกษา 
 

. วธีิบาํบดัรักษาผูติ้ด
สารเสพติด 

2. ปัจจยัช่วยเหลือ
ฟืนฟูหลงัการ
บาํบดัรักษาผูติ้ดสาร
เสพติด 

3. แหล่งช่วยเหลือ 
บาํบดัรักษาและฟืนฟูผู ้
ติดสารเสพติด 

.ความรู้เรือง ของโครงงาน 
ประเภทของโครงงาน และการ
ลาํดบัขนัตอนการดาํเนินโครงงาน 

และกาํหนดหวัขอ้เรืองทีอยากรู้ 
.ความรู้ผูที้ติดสารเสพติดตอ้ง
ไดรั้บการบาํบดัรักษาและฟืนฟู
สภาพการเขา้รับการบาํบดัรักษา
และฟืนฟูสภาพ  ใหผู้ติ้ดสารเสพ
ติดกลบัมามีสุขภาพทีดี 
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ตารางที 7  วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรือง ความ  
                 ปลอดภยัในชีวติ  (ต่อ) 

มาตรฐาน/
ตัวชีวดั 

ขนัตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 

สาระการเรียนรู้ สาระสําคัญ 

พ 5.1 ม.2/1 

ระบุวธีิการ 
ปัจจยั และ
แหล่งที

ช่วยเหลือฟืนฟู
ผูติ้ดสารเสพติด 

 

2. ขนัวางแผน การ
กาํหนดวธีิการศึกษา 

4. ความจาํเป็นใน
การหลีกเลียง
พฤติกรรมเสียง
และสถานการณ์
เสียง 

5. พฤติกรรม
เสียงและ
สถานการณ์เสียง 

.วางแผนกาํหนดวธีิการทีจะ
ศึกษาเรืองพฤติกรรม และ
สถานการณ์ทีเสียงต่อภยั
อนัตราย เพือสุขภาพและ
สวสัดิภาพของตนเองและ
ผูอื้น เพราะในแต่ละวนัมีคน
ไดรั้บบาดเจบ็เสียชีวติ และ
ผลกระทบต่าง ๆ 

พ 5.1 ม.2/2 

อธิบายวธีิการ
หลีกเลียง
พฤติกรรมเสียง
และ
สถานการณ์
เสียง 

 

 

3.ขันดําเนินการศึกษา 
และสาํรวจ 

 

6. กระบวนการ
ป้องกนัและ
หลีกเลียง
พฤติกรรมเสียง
และสถานการณ์
เสียง 

7. ความหมาย
และอนัตรายของ
สถานการณ์คบั
ขนั 

8. แนวปฏิบติัเมือ
อยูใ่นสถานการณ์
คบัขนั 

.ศึกษาขอ้มูลเกียวกบั
พฤติกรรมและสถานการณ์ที
อนัตรายสาํหรับวยัรุ่น และ
ออกสาํรวจ ศึกษาตามแหล่ง
ชุมชน เช่น การแข่ง
รถจกัรยานยนตบ์นทอ้งถนน 
การทะเลาะววิาท การมวัสุม
ประเมินสถานการณ์ล่วงหนา้
ไดเ้ราตอ้งรู้จกัใชท้กัษะชีวติ
ป้องกนัตนเองและหลีกเลียง
สถานการณ์คบัขนั 
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ตารางที 7  วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรือง ความ  
                 ปลอดภยัในชีวติ  (ต่อ) 

มาตรฐาน/ตัวชีวดั 

ขนัตอนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 

สาระการเรียนรู้ สาระสําคัญ 

พ 5.1 ม.2/3 

ใชท้กัษะชีวติในการ
ป้องกนัตนเองและ
หลีกเลียง
สถานการณ์คบัขนัที 

อาจนาํไปสู่อนัตราย 

4.ขันรวบรวม  เ ขียน
รายงานสรุปขอ้มูล 

5. ขนันาํเสนอ และ
ประเมินผลงาน 

9. การป้องกนัและ
หลีกเลียงสถานการณ์
คบัขนั 

10. การขอความ
ช่วยเหลือเมือเกิด
สถานการณ์คบัขนั 

. นกัเรียนนาํเสนอ
สาระสาํคญัต่างๆ
ตามทีตนไดไ้ปศึกษา
คน้ควา้มา หนา้ชนั
เรียนตามลาํดบั  
กาํหนดให ้และ
สังเกตนกัเรียนเป็น
รายบุคคลตามแบบ
สังเกตพฤติกรรม
ความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา 
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 สาํหรับกิจกรรมการเรียนรู้  ผูว้ิจยักาํหนดขนัตอนการจดัการเรียนรู้  ขนั แบบโครงงานคือ 
(1) เตรียมความพร้อม/ศึกษาขอ้มูลเบืองตน้  (2) ขนัการกาํหนดวตัถุประสงค/์การเลือกหวัขอ้เรือง
หรือปัญหาทีจะศึกษา (3) ขนัวางแผน การกาํหนดวิธีการศึกษา (4) ขนัดาํเนินการศึกษา และสํารวจ 
(5) ขนัรวบรวม เขียนรายงานสรุปขอ้มูล และ (6) ขนันาํเสนอ และประเมินผลงาน    
  .  เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน  ต่ออาจารย์ผู ้
ควบคุมวทิยานิพนธ์เพือพิจารณา และปรับปรุงแกไ้ข ปรับวธีิการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  .  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน   ทีปรับปรุงแล้ว
เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน  คน  ไดแ้ก่ดา้นการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  ดา้นการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  ดา้นการวดัผลและประเมินผล  เพือหา  ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content    Validity) 
โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index  of  Item  Objective  Congruence) โดยกาํหนดค่าความ
สอดคลอ้งตามเกณฑ์  ดงันี   ตงัแต่ .  ขึนไป  ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ซึง
ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั .   โดยมีค่าเฉลีย อยูร่ะหวา่ง .  – .   

.  ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานตามคาํแนะนาํ
ของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญทงั  คน ได้แก่ด้านการสอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา  ดา้นการเรียนรู้แบบโครงงาน  ด้านการวดัผลและประเมินผล  เพือหา  ความเทียงตรงเชิง
เนือหา (Content    Validity) โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 

.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที    โรงเรียนวดัจรเขเ้ผือก  ซึงกาํลงัศึกษาในปีการศึกษา  ภาคเรียนที  จาํนวน 
32 คน จากนนั ปรับปรุงแกไ้ข สรุปขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ไดด้งัแผนภาพที  
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ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นไทรทอง : 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ รวมทงัตวัชีวดั 

 

ศึกษา เอกสาร ตาํรา และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้วธีิการสอนแบบโครงงาน 
กระบวนการเรียนการสอน  เพือเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

วเิคราะห์และเลือกเนือหาสาระเพือนาํมาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  เรือง 
ความปลอดภยัในชีวติดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   

 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบโครงงาน  ต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์เพือพิจารณา และ
ปรับปรุงแกไ้ข 

 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบโครงงาน   ทีปรับปรุงแลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน  คน  
ไดแ้ก่ดา้นการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  ดา้นการเรียนรู้แบบโครงงาน  ดา้นการวดัผลและประเมินผล  เพือหา  

ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content    Validity) โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 

 

ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญทงั  คน 

 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    โรงเรียนบา้น
หนองหญา้ปลอ้ง  ซึงมีสภาพการจดัการเรียนรู้ตลอดจนคุณลกัษณะของผูเ้รียนใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 32 

คน ซึงกาํลงัศึกษาในปีการศึกษา  ภาคเรียนที  ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการทดลอง 

แผนภาพที  ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เรืองความปลอดภยัในชีวิต ดว้ยการจดัการ 

   เรียนรู้แบบโครงงาน 

 . แบบประเมินความสามารถทําโครงงานของนักเรียน  ใช้ประเมินความสามารถของ
ผูเ้รียนดา้นการปฏิบติัจริง โดยประเมินเป็นรายกลุ่มภายหลงัจากทีนกัเรียนทาํกิจกรรมโครงงานเสร็จ
สินแลว้ มีขนัตอนการสร้าง ดงันี 

  2.1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการสร้างแบบประเมินกระบวนการ
ทาํโครงงาน จากหนงัสือ เอกสาร และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
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  .  นําข้อมูลทีได้จากการศึกษามาสร้างแบบประเมินความสามารถการทํา
โครงงาน กาํหนดประเด็นในการประเมินเป็น  ดา้น ไดแ้ก่ ( ) กระบวนการดา้นการวางแผนการ
ทาํงาน ( ) กระบวนกระบวนการด้านขนัตอนการทาํงาน ( ) กระบวนการด้านผลงานและการ
นาํเสนอ 
  .  กาํหนดเกณฑ์ของแบบประเมินความสามารถการทาํโครงงานแบบรูบริกส์
(Rubrics)ประเภทแยกองคป์ระกอบ (Analytic Score) โดยใชแ้บบมาตรประมาณค่า  ระดบั คือ  
หมายถึง สูง  หมายถึง ปานกลาง   หมายถึง ตาํ ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย ดงันี 

  ค่าเฉลีย .  – .  หมายถึง กระบวนการทาํโครงงานอยูใ่นระดบัสูง 
  ค่าเฉลีย .  – .  หมายถึง กระบวนการทาํโครงงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลีย .  – .  หมายถึง กระบวนการทาํโครงงานอยูใ่นระดบัตาํ 
  2.4 ร่างคาํอธิบายคุณภาพของแบบประเมินความสามารถการทาํโครงงานทีสร้าง
ขึนเพือใช้ตดัสินกระบวนการทาํโครงงานของนกัเรียนเป็นรายกลุ่มหลงัจากทีนกัเรียนทาํกิจกรรม
ต่างๆ ตามทีกาํหนดไว ้เสร็จสินลง 

  .  นาํแบบประเมินความสามารถทาํโครงงานทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนาํ เรืองความ
ชดัเจนของระดบัคะแนนค่าเฉลีย 
  .  นาํแบบประเมินความสามารถการทาํโครงงานทีสร้างขึนเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ
จาํนวน  คน ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา  คน ดา้นการจดัการเรียนรู้  คน และดา้นการวดัและ
ประเมินผล  คน เพือตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content Validity) ภาษา และเกณฑ์การให้
คะแนนของรายการประเมิน แล้วนําผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC ) ซึงค่าทีคาํนวณไดต้งัแต่ .  ขึนไปถือวา่
มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑ์ทียอมรับได ้ได ้ซึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง .  – .  
โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .   

 .  นาํแบบประเมินความสามารถการทาํโครงงานทีปรับปรุงแลว้ไปจดัทาํให้เป็น
ฉบบัสมบูรณ์ และไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง 
อาํเภอด่านมะขามเตีย จงัหวดักาญจนบุรี ซึงเป็นกลุ่มทดลองในการวจิยัครังนี 
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โดยสรุปขันตอนในการสร้างแบบประเมินกระบวนการทาํโครงงาน รายละเอียดดัง 
แผนภาพที 4 

 

ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี รูปแบบ วธีิการสร้างแบบประเมินกระบวนการทาํโครงงาน 

จากหนงัสือ เอกสาร และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษามาสร้างแบบประเมินกระบวนการทาํโครงงาน กาํหนดประเดน็ในการประเมินเป็น 

  ดา้น ไดแ้ก่ ( ) กระบวนการดา้นการวางแผนการทาํงาน ( ) กระบวนดา้นขนัตอนการทาํงาน 

 ( ) กระบวนการดา้นผลงานและการนาํเสนอ 

 

กาํหนดเกณฑข์องแบบประเมินกระบวนการทาํโครงงานแบบรูบริกส์(Rubrics)ประเภทแยกองคป์ระกอบ 
(Analytic Score) โดยใชแ้บบมาตรประมาณค่า  ระดบั คือ  หมายถึง สูง  หมายถึง ปานกลาง   หมายถึง ตาํ 

 
ร่างคาํอธิบายคุณภาพของแบบประเมินกระบวนการทาํโครงงานทีสร้างขึนเพือใชต้ดัสินกระบวนการทาํโครงงาน

ของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม 

 

นาํแบบประเมินกระบวนการทาํโครงงานทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพือตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
 

นาํแบบประเมินกระบวนการทาํโครงงานทีสร้างขึนเสนอต่อผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความตรงของเนือหา ภาษา และ
เกณฑก์ารใหค้ะแนนของรายการประเมิน นาํผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

IOC  ปรับปรุงตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

 

นาํแบบประเมินกระบวนการทาํโครงงานทีปรับปรุงแลว้ไปจดัทาํใหเ้ป็นฉบบัสมบูรณ์ และไปทดลองใชจ้ริง กบั
กลุ่มทดลองในการวจิยัครังนี 

 

 แผนภาพที  ขนัตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถการทาํโครงงาน 
.  การสร้างแบบทดสอบความรู้ เรือง ความปลอดภัยในชีวติ มธัยมศึกษาปีที 2  แบบปรนยั  

จาํนวน  3   ขอ้  โดยแต่ละขอ้มีคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียงคาํตอบเดียว มีขนัตอนการสร้าง ดงันี 
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.   ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 51  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สาระที  เรือง ความปลอดภยัในชีวิต  ตวัชีวดัที พ 5.1 ม.2/1 

ตวัชีวดัที พ 5.1 ม.2/2  และ ตวัชีวดัที พ 5.1 ม.2/1 ในชนัมธัยมศึกษาปีที  

ตารางที 8 วเิคราะห์แบบทดสอบความรู้ เรือง ความปลอดภยัในชีวติ (ปรนยั) 

ตวัชีวดั 
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1. ระบุวธีิการ ปัจจยั และแหล่งทีช่วยเหลือฟืนฟู
ผูติ้ดสารเสพติด 

  -   -  

2. อธิบายวธีิการหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและ
สถานการณ์เสียง 

-  -   -  

3. ใชท้กัษะชีวติในการป้องกนัตนเองและ
หลีกเลียงสถานการณ์คบัขนัทีอาจนาํไปสู่
อนัตราย  

  -     

4. โครงงาน 1 5 - 1 3 - 10 

รวม       30 
 

               .   ดาํเนินการสร้างแบบทดสอบจาํนวน 50 ขอ้ และนาํแบบทดสอบทีสร้างขึน
เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง และนาํมาปรับปรุงแก้ไข              
 .   นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน คือ 1) ผูเ้ชียวชาญดา้นการ
สอนสุขศึกษา และพลศึกษา 2) ผูเ้ชียวชาญดา้นเทคนิควิธีการสอน 3) ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและ
ประเมินผล เพือตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งโดยใชแ้บบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดคะแนน
ในการพิจารณาผูเ้ชียวชาญเป็น 5, 4 , 3 , 2 และ 1 ดงันี 
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  คะแนน 5 คือ ขอ้สอบขอ้นนัวดัไดต้ามจุดประสงคม์ากทีสุด 

  คะแนน 4 คือ ขอ้สอบขอ้นนัวดัไดต้ามจุดประสงคม์าก 

  คะแนน 3 คือ ขอ้สอบขอ้นนัวดัไดต้ามจุดประสงคป์านกลาง 

  คะแนน 2 คือ ขอ้สอบขอ้นนัวดัไดต้ามจุดประสงคน์อ้ย 

  คะแนน 1 คือ ขอ้สอบขอ้นนัวดัไดต้ามจุดประสงคน์อ้ยทีสุด 

 แลว้คดัเลือกขอ้สอบทีมีค่าความสอดคลอ้งเฉลีย  ตงัแต่ 3.51 ขึนไป และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอ้ยกวา่ 1.00  ซึงไดค้่า   = . , S.D.=0.43  
              .   นาํแบบทดสอบไปทดสอบครังที 1 กบันกัเรียนทีเป็นกลุ่มประชากรแต่ไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง และมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง และผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา เรือง ความปลอดภยัในชีวติ  
  3.5 นาํคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบมาวิเคราะห์รายขอ้ เพือตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบ ดงันี 

   3.5.1  ค่าความยากง่าย (Difficulty) (p) คือ สูตรสัดส่วนระหวา่งจาํนวน
ผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ต่อจาํนวนผูเ้ขา้สอบทงัหมด โดยใชเ้กณฑค์วามยากง่าย ระหวา่ง 0.20-0.80โดย
ขอ้สอบมีค่าความยากง่ายระหวา่ง .  – . 8 ซึงขอ้สอบทีใชไ้ดต้อ้งมีค่าความยากง่ายระหวา่ง .  
- .   (มาเรียม นิลพนัธ์ุ,  : 8)  
   3.5.2  ค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) (r) คือการตรวจสอบว่า
แบบทดสอบสามารถจาํแนกนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อนได้ดีเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ค่าอาํนาจ
จาํแนกตงัแต่ 0.20 ขึนไป โดยขอ้สอบมีอาํนาจจาํแนกระหวา่ง .26 - .71 และนาํแบบทดสอบมาหา
ค่าความเชือมนั (Reliability) ของขอ้สอบ โดยนาํผลการทดลองใช ้มาหาค่าความเชือมนั โดยใชสู้ตร
ของ Kuder-Richardson (KR-20) (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ , 2555 : 186) 

       3.5.3  หาค่าความเชือมนั (Reliability) คือการตรวจสอบการวดัค่าความ
เชือมนัทีสมาํเสมอและคงที ค่าความเชือมนัทีไดเ้ท่ากบั 0.90 ซึงเป็นค่าความเชือมนัทีดี และสามารถ
นาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลเพือการวจิยัไดดี้ 

  3.6 นาํแบบทดสอบวดัความรู้ เรืองความปลอดภยัในชีวิต ทีผา่นการคดัเลือกและหา
คุณภาพแล้วจาํนวน 30 ข้อ จดัพิมพ์ และนาํไปใช้ในการวิจยั สามารถสรุปขนัตอนการสร้าง
แบบทดสอบความรู้ได ้ดงัแผนภาพที  
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ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพทุธศกัราช 51  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
สาระที  เรือง ความปลอดภยัในชีวติ  ตวัชีวดัที พ 5.1 ม.2/1 ตวัชีวดัที พ 5.1 ม.2/2  และ ตวัชีวดัที พ 5.1 ม.2/1 ใน

ชนัมธัยมศึกษาปีที  

 

ดาํเนินการสร้างแบบทดสอบจาํนวน 30 ขอ้ และนาํแบบทดสอบทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

 

นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน คือ 1) ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสุขศึกษา และพลศึกษา 
2) ผูเ้ชียวชาญดา้นเทคนิควธีิการสอน 3) ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล เพือตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และหาค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยใชแ้บบประเมินมาตรส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 

 

นาํแบบทดสอบไปทดสอบครังที 1 กบันกัเรียนทีเป็นกลุ่มประชากรแต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง และมีลกัษณะไม่
แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่ง และผา่นการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรือง ความปลอดภยัในชีวติ 

 

นาํคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบมาวเิคราะห์รายขอ้ เพือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 

 

นาํแบบทดสอบวดัความรู้ เรืองความปลอดภยัในชีวติ ทีผา่นการคดัเลือกและหาคุณภาพแลว้จาํนวน 30 ขอ้ 
จดัพิมพ ์และนาํไปใชใ้นการวจิยั 

 

แผนภาพที  ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบ เรือง ความปลอดภยัในชีวติ 
   

 4. แบบสอบถามความคิดของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานใช้สอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนหลงัจบการทดลอง  มีขนัตอนการสร้างดังนี 
  .  ศึกษาแนวทาง  หลักการ ทฤษฎี รูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถสมความ
คิดเห็นจากหนงัสือ  เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
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  .  นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า  ระดบัไดแ้ก่ 

  หมายถึง  เห็นดว้ยมากทีสุด  
 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก  
 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง  
  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  
 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

ซึงสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในด้าน
บรรยากาศการเรียนรู้ ดา้นการจดัการเรียนรู้และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ โดยใชเ้กณฑ์
การแปลลาํดบัความคิดเห็นนของเบสท ์(Bcst 1981: 147 อา้งอิงถึงในกาญจนา วฒัายุ : 99) 
ดงันนั 

  ค่าเฉลีย  4.50-5.00 หมายถึง  เห็นดว้ยมากทีสุด 
  ค่าเฉลีย  3.50-4.49 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

  ค่าเฉลีย  2.50-3.49 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
  ค่าเฉลีย  1.50-2.49 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
  ค่าเฉลีย  1.00-1.49 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด   
  .  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เมือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ปรับปรุง
แกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
  .  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเสนอต่อผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 คนไดแ้ก่ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 1 คน  ดา้นการจดัการเรียนรู้ 
1 คน และดา้นการประเมินผล  คน เพือตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content Validity) ภาษา
เกณฑก์ารใหค้ะแนนของรายการประเมินแลว้นาํผลประเมินของผูเ้ชียวชาญคาํนวณหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง(Index of Objective Congruence : IOC) ซึงค่านีคาํนวณไดต้งัแต่ . ขึนไปถือวา่มีความ
สอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑที์ยอมรับได ้ซึงการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งไดค้่า เท่ากบั 0.96   
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  .  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานไปจดัทาํเป็นฉบับสมบรูณ์และนําไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  
โรงเรียนบา้นไทรทอง อาํเภอด่านมะขามเตีย  จงัหวดักาญจนบุรี  ซึงเป็นกลุ่มทดลองในการวิจยัครัง
นี สรุปขันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน รายละเอียดดงัแผนภาพที 6 

ศึกษาแนวทางหลกัการ  ทฤษฎี รูปแบบ  การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากอเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดักาเรียนรู้แบบโครงงานเสนอต่อผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบ
ความตรงของเนือหา ภาษาและเกณฑก์ารใชค้ะแนนแลว้นาํผลการประเมินของผูเ้ชียวชาญคาํค่า  IOC 

 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไปจดัทาํใหเ้ป็นฉบบัทีสมบรูณ์และ
ไปทดลองใชจ้ริงกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ซึงเป็นกลุ่มทดลองในการวจิยัครังนี 

 

แผนภาพที 6 ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ 

       การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 
การดําเนินการทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองกบันกัเรียนกลุ่มทดลองดว้ยตนเอง  ตามขนัตอน  ดงันี 

 . ขนัก่อนการทดลอง  เป็นขนัทีผูว้จิยัเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆดงันี 

                         .  สร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ 

                             . .  แผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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                             . .  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรืองความปลอดภยัในชีวติ 

                              . .  แบบประเมินกระบวนการทาํโครงงาน 

                              . .  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อกิจกรรมโครงงาน 
                          .  ผูว้จิยัชีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยัและอธิบายวธีิการเรียนรู้แบบโครงงาน  
บทบาทหนา้ทีของนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมแก่นกัเรียนกลุ่มทดลอง 

                          .  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรืองความ
ปลอดภยัในชีวติ 

 .ขนัทดลอง  การวจิยัครังนีใชเ้วลาทดลองในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  รวม  
ชวัโมง  โดยผูว้จิยัสอนนกัเรียนกลุ่มทดลองดว้ยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึนจาํนวน 

 แผน สังเกตพฤติกรรมกระบวนการในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  และประเมินกระบวนการทาํโครงงานของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม 

 .ขนัหลงัการทดลอง  หลงัจดัการเรียนรู้ครบตามแผนการจดัการเรียนรู้ ทงั  แผน ผูว้จิยัได้
ดาํเนินการ ดงันี 

  .  ทดสอบหลงัเรียน( Post-test)โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ความ
ปลอดภยัในชีวติ 

  3.2 ประเมินกระบวนการทาํโครงงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  
  .  นกัเรียนทาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 . การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือสาํหรับการวิจยั  มีรายละเอียด ดงันี 
  .  ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
ไดแ้ก่ ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Validity) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item Objective  

Congruence : IOC) โดยผูเ้ชียวชาญ 
  .  ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัใน
ชีวติ ไดแ้ก่ ความเทียงตรงเชิงเนือหา(Validity) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชแ้บบประเมินมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดคะแนนในการพิจารณาผูเ้ชียวชาญเป็น 5, 4 , 3 , 2 และ 
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1  โดยหาค่าความยากง่าย(P) และค่าอาํนาจจาํแนก(r) ค่าความเชือมนั (Reliability) โดยใชว้ธีิการ
ของคูเดอร์– ริชาร์ดสัน  จากสูตร KR-20  

  .  ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินกระบวนการทาํโครงงานของนกัเรียน 
ไดแ้ก่ ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Validity) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item Objective  

Congruence : IOC) โดยผูเ้ชียวชาญ 

  .  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ไดแ้ก่ ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Validity) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index  of  Item Objective  Congruence : IOC) โดยผูเ้ชียวชาญ 

 . การวเิคราะห์ขอ้มูล  ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  มีรายละเอียดดงันี 

  .  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เรือง ความปลอดภยัในชีวติ ก่อนและหลงัเรียน 
โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)และทดสอบค่าที (t-test)แบบไม่เป็น
อิสระต่อกนั (Dependent) 
  .  การวเิคราะห์ขอ้มูลกระบวนการทาํโครงงานของนกัเรียน โดยการวิเคราะห์
ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  .  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ตารางที 9  สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ วธีิการ เครืองมือ การวเิคราะห์ข้อมูล 
.เพือเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ เรือง ความ
ปลอดภยัในชีวติ ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที  ก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

ทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้เรือง
ความปลอดภยัในชีวิต 

แบบทดสอบวดัผล
การเรียนรู้ 

ค่าเฉลีย  

ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบค่าที (t-
test) 
แบบไม่เป็นอิสระต่อ
กนั (Dependent) 
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ตารางที 9  สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั (ต่อ) 
วตัถุประสงค์ วธีิการ เครืองมือ การวเิคราะห์ข้อมูล 
2.เพือศึกษา
กระบวนการทาํ
โครงงานของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที  

ประเมินกระบวนการ
ในการทาํโครงงาน
ของนกัเรียนเป็นราย
กลุ่ม 

แบบประเมิน
ความสามารถใน
การทาํโครงงาน 

ค่าเฉลีย  

ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)และ
นาํขอ้มูลทีไป
เปรียบเทียบกบั
เกณฑก์ารแปล
ความหมาย 

3.เพือศึกษาความคิดเห็น
ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

สอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนหลงัการ
จดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย  

ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)และ
นาํขอ้มูลทีไป
เปรียบเทียบกบั
เกณฑร์ะดบัความ
คิดเห็นของเบสท ์

 



87 

บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเรือง  กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเรืองความปลอดภยัในชีวิตของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง(Experimental Research)แบบแผนการวิจยั
แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั(The One Group Pretest-Posttest Design)วตัถุประสงคข์อง
การวจิยัมี ดงันี( ) ศึกษาผลการเรียนรู้  เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 
  (2) ศึกษาความสามารการทาํโครงงาน เรืองความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที 2  (3) เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ทีมีต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน  

  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
เรืองความปลอดภยัในชีวิต   ชันมธัยมศึกษาปีที 2 จาํนวน 3 แผน 15 ชวัโมง (2) แบบประเมิน
ความสามารถในการทาํโครงงานของนักเรียน  (3) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ความ
ปลอดภยัในชีวติ ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 แบบปรนยั 20 ขอ้ ไดม้าจากการวเิคราะห์สาระการเรียนรู้และ
ตวัชีวดักลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (4)แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง โครงงาน 
แบบปรนยั 10 ขอ้ ไดม้าจากการวิเคราะห์ กระบวนการทาํโครงงาน  5)แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญ 3 คนแล้ว
นาํไปทดลองใช้กบันักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบา้นไทรทอง อาํเภอด่านมะขามเตีย 
จงัหวดักาญจนบุรี สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ทีเป็นกลุ่ม
ทดลอง  จาํนวน 32 คน เริมจากทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  จดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  ประเมินความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียน
เป็นรายกลุ่ม ทดสอบหลังเรียนและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ผูว้ิจยัขอเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 4 ตอน ตามลาํดบั ดงันี 

ตอนที 1 ผลการเรียนรู้  เรือง ความปลอดภยัในชีวติ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   

ตอนที 2 ผลการศึกษาความสามารถในการทาํโครงงาน  เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  
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ตอนที 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรืองความปลอดภยัในชีวติ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในแต่ละตอนมีรายละเอียด มีดงันี 

ตอนที 1 ผลการเรียนรู้  เรือง ความปลอดภยัในชีวติ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาผลการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัในชีวิตของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ปรากฏผลดงัตารางที 10  การวิเคราะห์ขอ้มูลนีเพือ
ตอบคําถามการวิจัยข้อที  คือผลการเรียนรู้  เรือง ความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที  หลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
จากการรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไดผ้ลดงัรายละเอียด ในตารางที 10 

ตารางที 10 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เรือง ความปลอดภยัในชีวติ ของนกัเรียน 

    ชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อนเรียนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม  S.D. t-test Sig. 
ก่อนเรียน   .  .  

- .  .000 หลงัเรียน   .  .  

** มีนยัสาํคญัทีระดบั .05  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางที 14 พบว่า ผลการเรียนรู้  เรือง ความปลอดภยัในชีวิต 
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  หลงัเรียนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ( =15.31, S.D.=1.38)
สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน( =12.03, S.D.=1.51)อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
0.05 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัทีตงัไวใ้นขอ้ที  

ตอนที 2 ผลการศึกษาความสามารถในการทาํโครงงาน  เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  

 การศึกษาความสามารถในการทาํโครงงาน  เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ทีจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้แบบประเมินความสามารถใน
การทาํโครงงาน ประเมินหลงัการจดัการเรียนรู้ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏในตารางที 11 ดงันี 
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ตารางที 11 ความสามารถในทาํโครงงานเรืองความปลอดภยัในชีวติ 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดบั

ความสามารถ 
ลาํดบั
ที 

ดา้นที 1 ความสามารถดา้นการวางแผนการทาํงาน 

 1.1 การกาํหนดเรืองทีศึกษา 
.  .  สูง 

( ) 
 1.2 การกาํหนดปัญหาและตงัสมมติฐาน .  .  สูง 

 1.3 การวเิคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน .  .  ปานกลาง 

 1.4 การกาํหนดวสัดุอุปกรณ์และเครืองมือในการสืบคน้ .  .  สูง 
 1.5 การแบ่งภาระหนา้ทีใหส้มาชิก .  .  สูง 

รวมเฉลีย 2.40 0.22 ปานกลาง 

ดา้นที 2 ความสามารถดา้นกระบวนการทาํงาน 

 2.1 การกาํหนดวธีิการและขนัตอนการดาํเนินงาน 
.  .  ปานกลาง 

( ) 

 2.2 การปฏิบติัตามวธีิการและขนัตอนทีกาํหนด .  .  สูง 

 2.3 การใชว้สัดุอุปกรณ์/เครืองมือในการทาํงาน .  .  ปานกลาง 

 2.4 ขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริงประกอบการทาํโครงงาน .  .  ปานกลาง 

 2.5 การบนัทึกขอ้มูลและจดักระทาํขอ้มูล .  .  สูง 

 2.6 การสรุปและเรียบเรียงขอ้มูล .  .  สูง 
 2.7 การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ .  .  สูง 

 2.8 การแสดงบทบาทตามทีไดรั้บมอบหมายของสมาชิก .  .  ปานกลาง 

2.9 ความมีระเบียบวนิยัในการปฏิบติังาน .  0.58 สูง 
 2.10 ทาํงานเสร็จตรงเวลา .  0.58 สูง 
รวมเฉลีย .  .  ปานกลาง 

ดา้นที 3 ความสามารถดา้นผลงานและการนาํเสนอ 

 3.1การจดัทาํรูปเล่มรายงาน 
.  0.58 สูง 

 3.2ขอ้มูลทีนาํมาจดัแสดงผลงาน .  0.50 ปานกลาง 

 3.3ความคิดสร้างสรรคข์องผลงาน .  0.50 สูง 
 3.4ความพร้อมในการนาํเสนอโครงงาน .  0.58 สูง 

 3.5การตอบขอ้ซกัถามในการนาํเสนอผลงาน .  0.50 ปานกลาง 

รวมเฉลีย 2.45 0.21 ปานกลาง 

รวมเฉลีย 3 ดา้น 2.44 0.04 ปานกลาง 
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             จากตารางที 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคะแนนประเมินความสามารถในการทาํ
โครงงานเรืองความปลอดภยัในชีวิตตามขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของนกัเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2 โดยภาพรวมอยูร่ะดบั ปานกลาง( = . , S.D.=0. ) ยอมรับสมุติฐานการวิจยั
ทีตงัไวใ้นขอ้ เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ความสามารถดา้นกระบวนการทาํงาน มีค่าเฉลียมาก
ทีสุด ( = . , S.D.=0. ) รองลงมาคือ ความสามารถด้านผลงานและการนาํเสนอ ( =2.45, 

S.D.=0. ) และ ความสามารถดา้นการวางแผนการทาํงาน มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด( =2.40, S.D.=0.22) 
ซึงแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงันี 

ดา้นที1 การวางแผนการทาํงาน ความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียนเรียงลาํดบั
จากมากไปนอ้ย ดงันี( )การกาํหนดเรืองทีศึกษา, การกาํหนดปัญหาและตงัสมมติฐาน, การกาํหนด
วสัดุอุปกรณ์และเครืองมือในการสืบคน้ และการแบ่งภาระหนา้ทีใหส้มาชิก( = . , S.D.=0. )
อยูใ่นระดบัสูง ( )การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน( = . , S.D.=0. )อยูใ่นระดบัปาน
กลาง 

ดา้นที 2 กระบวนการทาํงาน ความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียนเรียงลาํดบัจาก
มากไปหานอ้ยดงันี(1)การปฏิบติัตามวิธีการและขนัตอนทีกาํหนด,การบนัทึกขอ้มูลและจดักระทาํ
ขอ้มูล,การสรุปและเรียบเรียงขอ้มูล,การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้,ความมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังาน
และทาํงานเสร็จตรงเวลา ( =2.50, S.D.=0.58)อยูใ่นระดบัสูง (2)การใชว้สัดุอุปกรณ์/เครืองมือใน
การทาํงาน( =2.25, S.D.=0.96)อยูใ่นระดบัปานกลาง (3)การแสดงบทบาทตามทีไดรั้บมอบหมาย
ของสมาชิก( =2.25, S.D.=0.50)อยู่ในระดับปานกลาง ( )ขอ้มูล/ขอ้เท็จจริงประกอบการทาํ
โครงงาน( = . , S.D.=0. )อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นที 3 ผลงานและการนาํเสนอ ความสามารถในการทาํโครงงานของนกัเรียนเรียงลาํดบั
จากมากไปหาน้อยดังนี (1)การจดัทาํรูปเล่มรายงาน และความพร้อมในการนําเสนอโครงงาน 
( =2.50, S.D.=0.58)อยูใ่นระดบัสูง ( )ความคิดสร้างสรรคข์องผลงาน( =2.75, S.D.=0.50)อยูใ่น
ระดบัสูง ( )ขอ้มูลทีนาํมาจดัแสดงผลงาน และการตอบขอ้ซกัถามในการนาํเสนอผลงาน ( =2.25, 

S.D.=0.50) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
จากการวิเคราะห์การศึกษากระบวนการทาํโครงงานเรืองความปลอดภัยในชีวิตของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 แบ่งเป็น  กลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่มไดก้าํหนดชือ
เรืองโครงงาน ดงัต่อไปนี กลุ่มที 1 เรือง คาเฟอีนในเครืองดืม กลุ่มที 2 เรืองโทษของแอลกอฮอล์ 
กลุ่มที 3 เรืองแอลกอฮอล์กบัครอบครัวในชุมชน กลุ่มที 4 เรืองผูบ้าํบดัสารเสพติดทีบา้นท่าพุ ใน
การประเมินจะพิจารณาความสามารถของผูเ้รียนเป็นรายกลุ่ม แบ่งเป็น 3 ดา้นหลกัคือ1)การวางแผน
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การทาํงาน 1)กระบวนการทาํงาน 3)ผลงานและการนาํเสนอ โดยแบบประเมินกระบวนการในการ
ทาํโครงงาน  มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าเป็น3ระดบั คือ 3 หมายถึงดี 2 
หมายถึง ปานกลาง 1 หมายถึง ปรับปรุง  
 

ตอนที 3 ความคิดเห็นของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรืองความปลอดภยัในชีวติ 

                 ผลการวเิคราะห์ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เรืองความปลอดภยัในชีวิต แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัตารางที 12 

ตารางที12 ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

                  เรืองความปลอดภยัในชีวติ 

ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 

ลาํดบั
ที 

1.ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

 1.1 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานน่าสนใจทาํให้นกัเรียน
อยากเขา้ร่วมกิจกรรม .  0.62 มากทีสุด (2) 

 1.2 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหบ้รรยากาศใน
การเรียนรู้สนุกสนานเป็นกนัเองระหวา่งเพือนในห้องเรียน 

.  0.62 มากทีสุด ( ) 

 1.3 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนมีอิสระ
ในการเรียนรู้ 

.  0.62 มากทีสุด (3) 

 1.4 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้
อยา่งมีความสุข 

.  0.84 มากทีสุด (4) 

 1.5 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนกลา้
แลกเปลียนความรู้/ความคิดเห็นกบัเพือน 

.  0.85 มาก (5) 

รวมเฉลีย 4.39 0.18 มากทีสุด 1 
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ตารางที12 ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

                  เรืองความปลอดภยัในชีวติ(ต่อ) 

ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 

ลาํดบั
ที 

2.ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 2.1 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม 

4.34 0.79 มากทีสุด (2) 

 2.2 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนกลา้คิด
กลา้ตอบคาํถามและกลา้แสดงความคิดเห็น 

4.00 0.98 มาก (5) 

 2.3 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนได้
คน้พบความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

4.03 1.10 มาก (4) 

 2.4 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหฝึ้กปฏิบติั
กิจกรรมทีตนเองไม่ถนดัไปพร้อมกบัการเรียนเนือหาสาระ 

4.06 0.98 มาก (3) 

 2.5 นกัเรียนตอ้งการใหค้รูจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการเรียนรู้
แบบโครงงานอีกในเนือหาสาระอืนๆ 

4.47 0.62 มากทีสุด (1) 

รวมเฉลีย 4.18 0.21 มาก 3 

3.ด้านประโยชน์ทไีด้รับจากการเรียนรู้ 
 3.1  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนสามารถ
นาํความรู้ทีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

4.75 0.57 มากทีสุด (1) 

 3.2 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนเกิดการ
แลกเปลียนเรียนรู้กบัเพือน 

4.16 0.72 มาก (5) 

 3.3 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียน
ช่วยเหลือผูอื้นมากขึน 

4.28 0.63 มากทีสุด (3) 

 3.4 นกัเรียนมีความรู้สึกวา่การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
ช่วยใหน้กัเรียนทาํงานไดอ้ยา่งเป็นระบบและรอบคอบ 

4.40 0.67 มากทีสุด (2) 

 3.5 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจ
เนือหาไดง่้ายและชดัเจน 

4.21 1.00 มากทีสุด (4) 

รวมเฉลีย 4.36 0.24 มากทีสุด 2 

รวมเฉลีย3 ดา้น 4.31 .11 มากทีสุด  
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จากตารางที 12 พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เรืองความปลอดภยัในชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด( =4.31, 

S.D.=0. )เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่านกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยการทาํ
โครงงาน เรือง ความปลอดภยัในชีวิต อยูใ่นระดบัมากทงั 3 ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ ลาํดบัที 1 ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้( =4.39, S.D.= 0.18) อยู่ในระดบัมากทีสุด ลาํดบัที 2 
ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้( =4.36, S.D.=0.24) อยูใ่นระดบัมากทีสุด และลาํดบัที3 ดา้น
การจดัการเรียนรู้( =4.18, S.D.=0.21) อยูใ่นละดบัมาก ตามลาํดบัแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงันี 

ด้านที 1 บรรยากาศการเรียนรู้ความคิดเห็นของนักเรียนลาํดับจากมากไปหาน้อยดังนี 
(1)การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้บรรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนานเป็นกนัเองระหว่าง
เพือนในห้องเรียน( =4.56, S.D.=0.62)อยู่ในระดบัมากทีสุด (2)การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
น่าสนใจทาํให้นกัเรียนอยากเขา้ร่วมกิจกรรม ( =4.53, S.D.=0.62)อยู่ในระดบัมากทีสุด (3)การ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้นกัเรียนมีอิสระในการเรียนรู้( =4.44, S.D.=0.62)อยูใ่นระดบั
มากทีสุด(4)การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข =4.25, 

S.D.=0.84)อยู่ในระดับมากทีสุด และ(5)การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้นักเรียนกล้า
แลกเปลียนความรู้/ความคิดเห็นกบัเพือน( =4.16, S.D.=0.85)อยูใ่นระดบัมาก 

ลาํดบัที  ดา้นการจดัการเรียนรู้  ความคิดเห็นของผูเ้รียนอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจาก
มากไปหาน้อยดงันี (1)นักเรียนตอ้งการให้ครูจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานอีกใน
เนือหาสาระอืนๆ ( =4.47, S.D.=0.62)อยู่ในระดบัมากทีสุด (2)การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมี
กิจกรรมการเรียนการสอนทีฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม ( =4.34, S.D.=0.79)อยูใ่นระดบัมากทีสุด (3) 
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้ฝึกปฏิบติักิจกรรมทีตนเองไม่ถนัดไปพร้อมกบัการเรียน
เนือหาสาระ( =4. , S.D.=0.98)อยู่ในระดบัมาก (4)การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้
นกัเรียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ( =4.03, S.D.=1.10)อยู่ในระดบัมาก 
และ (5)การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้นกัเรียนกลา้คิดกลา้ตอบคาํถามและกลา้แสดงความ
คิดเห็น( =4. , S.D.=0. ) อยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นที  ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ความคิดเห็นของผูเ้รียนอยู่ในระดบัมากทุก
ดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี (1)การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้นกัเรียนสามารถ
นาํความรู้ทีไดรั้บไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั( =4.75, S.D.=0.57)อยู่ในระดบัมากทีสุด (2) 
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นกัเรียนมีความรู้สึกวา่การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้นกัเรียนทาํงานไดอ้ยา่งเป็นระบบและ
รอบคอบ( =4. , S.D.=0.67)อยู่ในระดบัมากทีสุด (3)การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้
นกัเรียนช่วยเหลือผูอื้นมากขึน( =4.28, S.D.=0.63)อยูใ่นระดบัมากทีสุด (4) การจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเนือหาไดง่้ายและชดัเจน( =4.21, S.D.= . )อยูใ่นระดบัมากทีสุด 
และ(5)การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยใหน้กัเรียนเกิดการแลกเปลียนเรียนรู้กบัเพือน ( =4.16, 

S.D.=0.72)อยูใ่นระดบัมาก 

ตอนที 2 ดา้นขอ้เสนอแนะเพิมเติมของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรือง ความปลอดภยั 

                 จากการประมวลขอ้เสนอแนะเพิมเติมจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นคาํถามปลายเปิดทีนกัเรียนไดเ้ขียนขอ้เสนอแนะมีนกัเรียนเสนอ
ความคิดเห็นจาํนวน 6 คน จากทงัหมด 32 คน ดงันี 

                  1.ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงานต่อไป เพราะทาํให้นกัเรียนเกิดความ
สามคัคี 

                  2.ควรขยายระยะเวลาในการทาํโครงงาน เพือใหน้กัเรียนมีเวลาในการทาํความเขา้ใจใน
เรืองทีศึกษาและการทาํชินงาน 

                  3.ควรจดัเวลาในการนาํเสนอและการแสดงผลงานใหก้ลุ่มอืนไดศึ้กษาทีเพียงพอ เพือนาํ
ความรู้ทีไดไ้ปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งครอบคลุม 

                 4.กิจกรรมเรียนรู้ดีทาํใหน้กัเรียนรู้สึกรักและเขา้ใจการทาํโครงงานมากขึน 

                  5.รูปแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงานดีมากทาํใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
ในความปลอดภยัในชีวิตมากขึน 

                 6.ปรับจาํนวนสมาชิกกลุ่มใหน้อ้ยลงเพือการทาํงานของนกัเรียนบางคนจะไดมี้บทบาท
มากกวา่เดิม 

 

 



 

บทท ี5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรือง  กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเรืองความปลอดภยัในชีวิตของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง(Experimental  Research) แบบแผนการวิจยั
ทดลอง  แบบหนึงกลุ่มทดสอบก่อนและหลงั(One-Group  Pretest-Posttest  Design) โดยมี
วตัถุประสงค์การวิจัยดังนี ศึกษาผลการเรียนรู้  เรือง ความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที   (2) ศึกษาความสามารถในการทาํโครงงาน เรืองความปลอดภยัในชีวิต ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  (3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ทีมีต่อ
กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานโดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
ตนเอง 

ประชากรในการวจิยัครังนี  

เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที 2/ 7 โรงเรียนการศึกษาภาคบงัคบั ใน
อาํเภอด่านมะขามเตีย  จงัหวดักาญจนบุรี มีกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพฒันาการศึกษาจาํนวน 4 กลุ่ม 
ได้แก่กลุ่มเครือข่ายจรเขเ้ผือก  จาํนวน  โรงเรียน จาํนวน 8  คนได้แก่โรงเรียนบ้านไทรทอง 
จาํนวน 32 คน  โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง  จาํนวน 22 คน และโรงเรียนวดัจรเขเ้ผือก จาํนวน 
28 คน กลุ่มเครือข่ายพ่อขุนด่านฯ จาํนวน 1 โรงเรียน ไดแ้ก่โรงเรียนบา้นหนองไผ่ จาํนวน 25 คน 
กลุ่มเครือข่ายกลอนโด จาํนวน 1 โรงเรียน ไดแ้ก่โรงเรียนบา้นยางเกาะ จาํนวน 27 คน นกัเรียนทงั 4 
กลุ่มโรงเรียนมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมีพืนฐานความรู้ไม่ต่างกนั 

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี 

เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 ซึงมาจากโรงเรียนบา้น
ไทรทอง มีนักเรียนจาํนวน 32 คน ซึงได้มาด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling ) 

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้สาระสุขศึกษาและพลศึกษา เรือง
ความปลอดภัยในชีวิต ชันมัธยมศึกษาปีที 2 จาํนวน 3 แผน 15 ชัวโมง  (2) แบบประเมิน
ความสามารถในการทาํโครงงานของนักเรียน  (3) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ความ
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ปลอดภยัในชีวิต ชันมธัยมศึกษาปีที 2 เป็นแบบทดสอบปรนัยวดัความรู้ความเขา้ใจ เรืองความ
ปลอดภยัในชีวติ มีตวัเลือก 4 ตวัเลือก  กาํหนดการให้ค่าคะแนน โดยตอบ ถูกได ้1 คะแนน ตอบผิด
ได ้0 คะแนน  จาํนวน 20 ขอ้ รวม 20 คะแนนไดม้าจากการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และตวัชีวดั
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า  ระดบั 

สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัเรือง กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เรืองความปลอดภยัในชีวิตของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 มีผลการวจิยัดงันี 

(1) ผลการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนและ
หลังการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานแตกต่างกัน โดยผลการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน( =15.31, S.D.=1.38)สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน( =12.03, S.D.=1.51) 
เมือตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใชส้ถิติทดสอบค่า(t-test) พบวา่ผลการเรียนรู้เรืองความ
ปลอดภยัในชีวติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 (2) ความสามารถในการทําโครงงาน เรือง ความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2  พบวา่ ความสามารถในการทาํโครงงานสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดย
ภาพรวมทงั  ด้าน คือ ( )ความสามารถด้านการวางแผนการทาํงาน ( =2.40, S.D.=0.22) 
( )ความสามารถดา้นกระบวนการทาํงาน ( = . , S.D.=0. ) ( ) ความสามารถดา้นผลงานและ
การนาํเสนอ ( =2.45, S.D.=0. )  รวมทงั  ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = . , S.D.=0. ) 

(3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการทาํโครงงาน 
พบวา่ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการทาํโครงงาน โดยภาพรวมทงั  ดา้น 
คือ ( ) ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้( =4.39, S.D.= 0.18) (2) ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้
( =4.36, S.D.=0.24) (3) ดา้นการจดัการเรียนรู้( =4.18, S.D.=0.21)  ความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด (  = . , S.D.=0.11) 

 



 
97 

 

 
 

อภิปรายผล 

การวิจยัเรือง การศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน เรืองความปลอดภยัในชีวิตของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ผูว้จิยัไดท้าํการอภิปรายผลการวจิยัดงันี 

1.จากผลการวิจยั พบว่า ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัในชีวิต  ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนเรียนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  พบวา่ ผลการ
เรียนรู้เรืองความปลอดภยัในชีวิตหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  
โดยคะแนนผลการเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ สูงกวา่ก่อนเรียน  ทงันีอาจเป็นเพราะว่าการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน ทีนักเรียนต้องศึกษาคน้ควา้ข้อมูลอย่างจริงจงั 
เพือให้ได้รับข้อมูลอย่างถูกตอ้งชัดเจนทีสุด การเรียนรู้ด้วยการปฏิบติัจริงของนักเรียนเป็นแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบติัโครงงานของนกัเรียน จึงถือไดว้า่เป็นการประเมินตามสภาพจริง เป็น
วธีิการคน้หาความสามารถและความกา้วหนา้ในการ เรียนรู้ทีแทจ้ริงของนกัเรียน การทีนกัเรียนได้
ออกสาํรวจขอ้มูลในการทาํโครงงาน  ไม่วา่จะเป็นการออกไปตามชุมชน สถานทีบาํบดัรักษาผูป่้วย
ทีติดสารเสพติดทีอยูใ่กลบ้า้น การออกสํารวจและสัมภาษณ์พูดคุยกบัผูรู้้ รวมถึงสถานทีบริการทาง
สุขภาพ ทางอินเตอร์เน็ต และการไดรั้บความรู้จากครูผูส้อนนนัจึงทาํใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์
จริง เมือนักเรียนสงสัยสิงใดและอยากได้คาํตอบสิงนันก็ถือเป็นจุดเริมตน้ของการรวมรวมองค์
ความรู้เพือให้ไดค้าํตอบทีตนเองตอ้งการเพือนาํไปสู่ผลงาน และความรู้ทียงัยืนแก่ตวัของนกัเรียน 
ซึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ สุเทพ อ่วมเจริญ ( :  ) กล่าววา่การเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง (Constructivist Methods : CLM) มีพืนฐานแนวคิดทีว่าผูเ้รียนแต่ละคนจะเรียนรู้ไดดี้
ทีสุด ก็ต่อเมือได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จะให้
โอกาสผูเ้รียนในการสร้างองคค์วามรู้จากความรู้ทีมาก่อน เพือพฒันาไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ใหม่
และความเขา้ใจจากประสบการณ์จริง การเรียนรู้จากวิธีการนี ผูเ้รียนจะไดรั้บการส่งเสริมให้สํารวจ
ถึงความเป็นไปได้ คิดวิธีแก้ปัญหา ทดสอบแนวคิดใหม่ๆ การร่วมมือกับผูอื้น การคิดทบทวน
ปัญหา และท้ายทีสุดคือเสนอวิธีแก้ปัญหาทีดีทีสุดทีตนเองคิดค้นขึน การเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง เชือวา่ความรู้นนัเป็นเรืองเฉพาะของแต่ละคนและสิงแวดลอ้ม ซึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยั ดวงพร  แก่นพะเนาว ์ (2552:98) ผลการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เรือง โรคและการป้องกนั 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชนัประถมศึกษาปีที 4 พบวา่  คะแนนจากการประเมิน
พฤติกรรมระหวา่งเรียน  ผลงานนกัเรียนและแบบทดสอบย่อย  จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมโครงงาน  เรืองโรคและการป้องกนั  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชัน
ประถมศึกษาปีที 4 พบวา่ คะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน  ไดค้ะแนนเฉลียดี
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ขึน  แผนการจดัการเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน เรือง โรคและการป้องกนักลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา  ชนัประถมศึกษาปีที 4 มีประสิทธิภาพเท่ากบัทีตงัไว ้สอดคลอ้งกบั อศิภรณ์  
อิทรมณี(  : ) ไดก้ล่าวไวว้า่การสอนโดยใชโ้ครงงานพอสรุปไดค้าํจาํกดัความการสอนไดเ้ป็น 

 นัยคือ ความหมายตามนัยแรก: เป็นการจดัการเรียนการสอนเชิงปฏิรูปทีบ่งชีถึงกระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนในการสะทอ้นผลการเรียนรู้ทีเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการแสวงหาคาํตอบจาก
ขอ้สงสัยหรือคาํถามทีผูเ้รียนอยากรู้และสามารถกาํหนดเป็นประเด็นปัญหาเพือให้นักเรียนขยาย
ประสบการณ์โดยใช้การเรียนรู้สู่โครงงานด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์หรือการทาํวิจยัเล็กๆได้ด้วย
ตนเอง  ความหมายตามนัยทีสอง: เป็นการจดัการเรียนการสอนเชิงปฏิรูปทีบ่งชีถึงกระบวนการ
สอนของครูในฐานะผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ทีสนองความสนใจของผูเ้รียน 
รายบุคคลเป็นกลุ่มหรือทงัชนัเรียนโดยมุ่งทีจะจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดฝ้ากกระบวนการคิดในเรือง
หรือประเด็นทีสงสัยทีเป็นความสนใจของผูเ้รียนโดยครูไดน้าํขอ้มูลพืนฐานจากขอ้สงสัยของผูเ้รียน
เหล่านันมากลนักรองเพือส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยจดัทาํโครงงานได้ซึงครูจะวางแผนการ
เรียนรู้ไวก่้อนแลว้ล่วงหน้า และให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบติัทีเชือมโยง
หรือบูรณาการระหวา่งความรู้หรือประสบการณ์เดิมกบัความรู้หรือประสบการณ์ใหม่อยา่งมีระบบ
โดยใหผู้เ้รียนป็นผูศึ้กษาและลงมือปฏิบติัการเรียนรู้ดว้ยตนเองในทุกขนัตอน สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ วรรณ์วไิล  หงส์ทอง ( : )กล่าวไวว้า่ การจดัการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน มีจุดประสงค์
เพือให้นกัเรียนได้ใช้ทกัษะทีหลากหลายในการแสวงหาความรู้ ในการตอบสนองขอ้สงสัยหรือ
ความอยากรู้ของตนเอง สอดคลอ้งกบั ศิรินาถ  บวัคลี (  : )กล่าวไวว้า่ โครงงานเป็นการศึกษา
ทีมาการเชือมโยงหรือบูรณาการระหว่างความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์เดิมกับสิงใหม่โดยทีเปิด
โอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกเรืองทีศึกษาทีอยูใ่นสาระการเรียนรู้หรือนอกเหนือจากสาระการเรียนรู้
ในบทเรียนมากาํหนดเป็นหวัขอ้โครงงานสามารถศึกษาทงัเป็นรายบุคลหรือกลุ่มไดน้กัเรียนไดล้ง
มือปฏิบติัดว้ยตนเองทุกขนัตอนอยา่งลุ่มลึกดว้ยการใชว้ิธีการและแหล่งขอ้มูลทีหลากหลาย นาํสิงที
คน้พบไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

2.จากผลการวจิยั พบวา่ ความสามารถในการทาํโครงงาน เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ระดบัคะแนนโดยภาพรวมทงั  ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ
แยกเป็นรายดา้น เรียงคะแนนเฉลียจากมากไปหาน้อย  ไดแ้ก่ ( )ความสามารถด้านกระบวนการ
ทาํงาน ( )ความสามารถดา้นผลงานและการนาํเสนอ ( )ความสามารถดา้นการวางแผนการทาํงาน 
ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัเรียนฝึกปฏิบติักระบวนการทาํงาน โดยศึกษาขนัตอนของการ
ทาํโครงงานด้วยตนเอง นักเรียนจึงได้ร่วมมือกนัปฏิบติั และคน้พบด้วยตนเองซึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชาตรี  เกิดธรรม(2547:5)พิมพนัธ์  เดชะคุปต(์2551:27)สุชาติ  วงษสุ์วรรณ(2542:6)และ
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กรมวชิาการ(2550:5)ทีวา่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดคิ้ด
และลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง  รู้จกัการวางแผนการทาํงาน  การลงมือปฏิบติัไดต้รวจสอบผลงาน
เพือปรับปรุงงานหรือแกปั้ญหาทีเกิดขึนจากการปฏิบติัดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโรเจอร์
(Rogers 1994,อา้งใน วฒันา  มคัคสมนั 2553:36)ทีกล่าวว่า เด็กจะสามารถพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองขึนมาไดเ้อง  จนสามารถแกปั้ญหาไดด้้วยตนเอง  เมือเด็กรู้จกัตนเองและเชือมนัในตนเอง  
ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกวิธีการเรียนเอง สอดคล้องกับสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา(2552:67)ทีกล่าววา่การเรียนแบบโครงงานไม่ใช่การศึกษาคน้ควา้จดัทาํรายงานเพียงอยา่ง
เดียว  ตอ้งมีการสรุปผลอย่างชดัเจน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งนภา  สรรคส์วาสดิ(2550:84)ที
ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการทาํโครงงานเรืองการดาํรงชีวิตและครอบครัวในภาพรวม  
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 พบวา่  ความสามารถในการสรุปผลการศึกษาของนกัเรียนอยู่
ในเกณฑ์ตาํสุด  อาจเป็นเพราะศกัยภาพของการคิด  การสรุปเรียบเรียงขอ้มูลและความรับผิดชอบ
ในการส่งงานรายบุคคลไม่เท่ากนั  ทาํใหผ้ลงานกล่มไม่สมบูรณ์  เนืองจากกระบวนการทาํงานกลุ่ม
ตอ้งชะงกังนั  เพราะสมาชิกในกลุ่มส่งขอ้มูลล่าชา้  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโรเจอร์(Rogers 1994,

อา้งใน วฒันา  มคัคสมนั (2553:36)ทีกล่าววา่ เด็กจะสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองขึนมาไดเ้อง  
จนสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง  เมือเด็กรู้จกัตนเองและเชือมนัในตนเอง  ครูควรเปิดโอกาสให้
เด็กไดเ้ลือกวิธีการเรียนเองซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุไรรัตน์ ปึงผลพูล ( : ) ไดศึ้กษา
เรืองการพฒันาผลการเรียนรู้ และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรืองการวิเคราะห์ขอ้มูล
เบืองต้น  ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที   ทีจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  จากการสังเกต
ความสามารถในการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ของนกัเรียน พบวา่นกัเรียนมีความสามารถค่อนขา้ง
สูงซึงแสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีความตงัใจและความพยายามในการทาํโครงงาน เห็นคุณค่าและ
ความสาํคญัของการทาํโครงงานส่งผลใหผ้ลงานทีออกมามีคุณภาพ 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการทาํโครงงาน พบวา่
ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการทาํโครงงาน โดยภาพรวมทงั  ดา้น อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ที 4 ทีกาํหนดไว ้ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยการทาํโครงงานทาํใหน้กัเรียนไดคิ้ดคน้หาแนวทางในการเรียนรู้ทีหลากหลาย
จากการระดมความคิดร่วมกบัเพือนเชือมโยงกบัความรู้เดิมทีมีประกอบกบัไดใ้ชเ้ทคโนโลยีในการ
สืบคน้ขอ้มูล มีอิสระในการคิด กระตุน้การใชจิ้นตนาการในการหาวิธีการแกปั้ญหา เปิดโอกาสให้
นักเรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้เป็นกันเอง นักเรียนได้มี
ปฏิสัมพนัธ์ทีดีกบัเพือน ไดท้าํงานร่วมกบัผูอื้น ฝึกการทาํงานกลุ่ม ฝึกการแสดงความคิดเห็นอยา่งมี
เหตุผลและรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น เกิดเป็นทกัษะกระบวนการทีสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงใน
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ชีวิตประจาํวนั อีกทงัยงัสามารถนาํไปปรับใช้ในการแกปั้ญหาอืนๆ ได้อีกด้วย ซึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  วิไล  เดชตุม้(2551)ทีมีความคิดเห็นวา่การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ทาํให้ผูเ้รียน
เกิดความกระตือรือร้น  มีแรงจูงใจ  สนุกกบัการแกปั้ญหา  มีทกัษะการจดัการ รู้สึกภาคภูมิใจเห็น
ประโยชน์และคุณค่าของการเรียน  เกิดการพฒันาการคิดระดบัสูง  มีความเชือมนัในตนเอง และนบั
ถือตนเองมากขึน สอดคลอ้งกบั รักรุ่ง  พฒันวสันต์พร (2548:163)ทีไดศึ้กษาเรืองการพฒันาทกัษะ
การเขียนโครงงานภาษาไทย  ชันประถมศึกษาปีที 3 พบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
แบบโครงงานอยูใ่นระดบัมาก  ผลดงักล่าวเป็นเพราะผูว้ิจยัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นอยา่งอิสระเรียนรู้ปฏิบติัตามกระบวนการของการทาํโครงงานดว้ยตนเอง  นกัเรียนไดฝึ้กการ
วางแผนแบ่งหนา้ทีกนัทาํ  ร่วมมือกนัปฏิบติังาน  ตดัสินใจแกปั้ญหาร่วมกนั  ไดฝึ้กกระบวนการคิด  
การวางแผนทาํกิจกรรม  วิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ทีเป็น
ระบบ  ทุกขนัตอนเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้ฝึกคิดวิเคราะห์  การวางแผนปฏิบติังาน  การ
แก้ปัญหาทีเกิดขึนและทีสําคญันักเรียนได้ปฏิบติัด้วยตนเอง  ตามความสามารถ  ตามความถนัด  
และความสนใจของตนเอง  รวมถึงการไดอ้อกสํารวจและไปในแหล่งต่างๆทีสะทอ้นกบัเรืองใกล้
ตวัของนกัเรียนทาํให้เกิดความเขา้ใจในบทเรียนไดง่้ายขึน  และเป็นทีสนใจของนกัเรียนมากกว่า
การเรียนโดยๆทวัไป  ทีผูส้อนมกัจะใช้การอ่านบทเรียนทีอยู่ในลกัษณะของกระดาษเป็นหลกั  ที
ขาดมิติของการเรียนรู้  ทาํให้บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจมากขึน  นอกจากนนัการเรียนแบบ
โครงงานสามารถทาํให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะทีร่วมมือกนัการเรียน  การ
ปฏิบติังานทีเป็นกลุ่ม  ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธมน  ชชัวาลกิจกุล (2555:78)ไดศึ้กษาเรืองการ
พฒันากิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษ พบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อ
วธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  โดยภาพรวม  เห็นดว้ยมาก นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมเห็น
ดว้ยมากทีสุดในดา้นความคิดเห็นต่อบรรยากาศในการเรียนรู้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

                    จากการศึกษาวจิยัเรือง  กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเรืองความปลอดภยัใน
ชีวิตของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะทีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการ
เรียนรู้และการศึกษาในครังต่อไป  จึงนําเสนอข้อเสนอแนะเพือนําผลการวิจัยไปใช้ และ
ขอ้เสนอแนะเพือการวจิยัครังต่อไป ดงันี 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

                   1. จากผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้ เรือง  กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
เรืองความปลอดภยัในชีวิตของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 หลงัจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนจดัการ
เรียนรู้ ดงันันสถานศึกษาควรสนบัสนุนให้ครูนาํวิธีจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไปทดลองใช้กบั
เนือหาสาระในวชิาอืนๆเพือพฒันาผลการเรียนการเรียน และทกัษะกระบวนการคิดของนกัเรียน 

2. จากผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีคะแนนดา้นความสามารถในการทาํโครงงานหลงัการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ดงันันครูควรนาํวิธีการ
จดัการเรียนรู้โดยโครงงานไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาใหสู้งขึน 

3. จากผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นดา้นบรรยากาศการจกัการเรียนรู้ดว้ยการทาํ
โครงงานในระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด  แสดงให้เห็นว่าควรจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพือช่วยให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งสนุกสนาน มีอิสระในการเรียนรู้และไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครังต่อไป 

                     1. ควรมีการวิจัย เพือเปรียบเทียบผลการเรียน เรือง  กระบวนจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานเรืองความปลอดภยัในชีวิตของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 กบัวิธีการจดัการเรียนแบบ
อืนๆ เช่น การใชเ้ทคนิคกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์หรือการเรียนรู้โดยร่วมมือกนั 

                      2. ควรมีการวจิยั เพือพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา และพลศึกษา ในรายวชิาพลศึกษา  โดยใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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ภาคผนวก   ก 

รายชือผูเ้ชียวชาญ 
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รายชือผู้เชียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 

1.นางพิกุล  รุ่งศรีกนก 

   ครู อนัดบั ค.ศ.3  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

โรงเรียนบา้นไทรทอง  ตาํบลจระเขเ้ผอืก  อาํเภอด่านมะขามเตีย   จงัหวดักาญจนบุรี 

ผูเ้ชียวชาญดา้นเทคนิควธีิการสอนแบบโครงงาน 
2.นายอดิศกัดิ  บุญมา 

ครู อนัดบั ค.ศ.3 วทิยฐานะชาํนาญพิเศษ 

โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง  ตาํบลด่านมะขามเตีย  อาํเภอด่านมะขามเตีย  จงัหวดั
กาญจนบุรี 

ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
3.นายสุรเดช  รุ่งศรีกนก 

ศึกษานิเทศก ์ วทิยฐานะ ชาํนาญการพิเศษ 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
อาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี 

ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและการประเมินผล 
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ภาคผนวก  ข 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

. แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเรืองความปลอดภยัในชีวติ 

.   ความเทียงตรงเชิงเนือหา (IOC) 
. แบบทดสอบวดัความรู้เรืองความปลอดภยัในชีวิต 

.   ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบมาตรประเมินค่า  (Rating 

Scale)   

.   ค่าความยากง่าย (p) และ ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
2.3  ค่าความเชือมนั จากสูตร KR 20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน 

3. แบบทดสอบวดัความรู้เรืองโครงงาน 

.   ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบมาตรประเมินค่า  (Rating 

Scale)  

.   ค่าความยากง่าย (p) และ ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
2.3  ค่าความเชือมนั จากสูตร KR 20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน 

. แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน 

5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ แบบโครงงาน 
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ตารางที13 ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเรืองความ 

    ปลอดภยัในชีวติ 
 

รายการพิจารณา 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC แปลความ 
1 2 3 

1.สาระสําคัญ      

1.1ความสอดคลอ้งของสาระสาํคญักบัตวัชีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
1.2ความสอดคลอ้งของสาระสาํคญักบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2.ตัวชีวดั      

2.1ความสอดคลอ้งกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

2.2มีความชดัเจนและนาํไปประเมินผลได ้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3.เนือหา      

3.1ความสอดคลอ้งตรงตามหลกัสูตรกบัตวัชีวดั +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

3.2มีความชดัเจนเขา้ใจง่ายและน่าสนใจ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.การจัดกจิกรรมการเรียนรู้      

4.1ความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนรู้กบั
ตวัชีวดั 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.2ความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนรู้กบั
เนือหา 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.3ความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนรู้กบัการ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

4.4ความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมกบัเวลา 

0 +1 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 

5.สือทใีช้จัดกจิกรรมการเรียนรู้      

5.1ความสอดคลอ้งของสือกบัเนือหา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5.2ความสอดคลอ้งของสือกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

5.3ความสอดคลอ้งของสือเหมาะสมกบันกัเรียน 0 +1 +1 0.67 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 3 ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเรือง 

    ความปลอดภยัในชีวิต(ต่อ) 
 

รายการพิจารณา 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC แปลความ 
1 2 3 

6.ด้านการวดัและประเมินผล      

6.1ความสอดคลอ้งของการวดัผลและประเมินผล
กบัตวัชีวดั 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6.2ความสอดคลอ้งของการวดัผลและประเมินผล
กบัเนือหา 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

6.3ความสอดคลอ้งของการวดัผลและประเมินผล
กบักิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

ค่าเฉลียรวม 0.96 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที 4 ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบมาตรประเมินค่า  (Rating Scale) ของแบบทดสอบ 

     วดัความรู้เรืองความปลอดภยัในชีวติ และความรู้เรืองโครงงาน 

 

ประเด็น ความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญ 

ตัวชีวดั ขอ้ที 
ประเภท
คาํถาม  S.D ความหมาย 

1.ตวัชีวดั พ 5.1 ม.2/1 ระบุวธีิการ ปัจจยั 
และแหล่งทีช่วยเหลือฟืนฟูผูติ้ดสารเสพติด 

1 วเิคราะห์ .  0.00 ผา่นเกณฑ์ 
2 ความรู้ .  0.00 ผา่นเกณฑ์ 
3 เขา้ใจ .  0.00 ผา่นเกณฑ์ 
4 วเิคราะห์ .  0.57 ผา่นเกณฑ์ 
5 ประเมินค่า .  0.00 ผา่นเกณฑ์ 
6 วเิคราะห์ .  0.57 ผา่นเกณฑ์ 
7 เขา้ใจ .  0.57 ผา่นเกณฑ์ 

.ตวัชีวดั พ 5.  ม.2/2 อธิบายวธีิการ
หลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์
เสียง 

8 ประเมินค่า .  0.57 ผา่นเกณฑ์ 
9 เขา้ใจ .  .  ผา่นเกณฑ์ 

10 ประเมินค่า .  .  ผา่นเกณฑ์ 
1  เขา้ใจ .  .  ผา่นเกณฑ์ 
12 วเิคราะห์ .  .  ผา่นเกณฑ์ 
1  วเิคราะห์ .  .  ผา่นเกณฑ์ 

. ตวัชีวดั 

 พ 5.  ม.2/3 ใชท้กัษะชีวติในการป้องกนั
ตนเองและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนัที
อาจนาํไปสู่อนัตราย  

1  ประเมินค่า .  .  ผา่นเกณฑ์ 
 วเิคราะห์ .  .  ผา่นเกณฑ์ 

1  ประเมินค่า .  .  ผา่นเกณฑ์ 
1  สร้างสรรค ์ .  .  ผา่นเกณฑ์ 
18 ความรู้ .  .  ผา่นเกณฑ์ 

9 เขา้ใจ .  .  ผา่นเกณฑ์ 
20 วเิคราะห์ .  .  ผา่นเกณฑ์ 



 

117 

ตารางที 4 ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบมาตรประเมินค่า  (Rating Scale) ของแบบทดสอบวดั
ความรู้เรืองความปลอดภยัในชีวติ และความรู้เรืองโครงงาน(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ ความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญ 

จุดประสงค์ ขอ้ที ประเภท
คาํถาม  S.D ความหมาย 

ความรู้ความเขา้เรืองโครงงาน 21 เขา้ใจ 4.00 0.00 ผา่นเกณฑ์ 
22 เขา้ใจ 5.00 0.00 ผา่นเกณฑ์ 
23 เขา้ใจ 5.00 0.00 ผา่นเกณฑ์ 
24 เขา้ใจ 5.00 0.00 ผา่นเกณฑ์ 
25 ประเมินค่า 5.00 0.00 ผา่นเกณฑ์ 
26 ประเมินค่า 5.00 0.00 ผา่นเกณฑ์ 
27 เขา้ใจ 5.00 0.00 ผา่นเกณฑ์ 
28 ประเมินค่า 4.00 0.00 ผา่นเกณฑ์ 
29 เขา้ใจ 4.33 0.57 ผา่นเกณฑ์ 
30 ประเมินค่า 5.00 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

รวม .  .  ผา่นเกณฑ์ 
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ตารางที 5 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย ( p )  และค่าอาํนาจจาํแนก ( r ) ของแบบทดสอบ 

      วดัผลสัมฤทธิ เรือง ความปลอดภยัในชีวติ และการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

ขอ้ที จาํนวนคนที
ตอบถกู 

p r คุณภาพ
ขอ้สอบ 

ขอ้ที จาํนวนคนที
ตอบถกู 

p r คุณภาพ
ขอ้สอบ 

1 17 0.53 0.41 ใชไ้ด ้ 26* 24 0.75 -0.04 ใชไ้ม่ได ้

2 23 0.72 0.44 ใชไ้ด ้ 27 18 0.56 0.54 ใชไ้ด ้

3 17 0.53 0.41 ใชไ้ด ้ 28 24 0.75 0.44 ใชไ้ด ้

4 23 0.72 0.44 ใชไ้ด ้ 29* 27 0.84 0.14 ใชไ้ม่ได ้
5 25 0.78 0.25 ใชไ้ด ้ 30 24 0.75 0.54 ใชไ้ด ้

6* 28 0.87 -0.15 ใชไ้ม่ได ้ 31* 28 0.87 -0.06 ใชไ้ม่ได ้

7 22 0.69 0.50 ใชไ้ด ้ 32 24 0.75 0.67 ใชไ้ด ้

8 18 0.56 0.26 ใชไ้ด ้ 33 13 0.41 0.44 ใชไ้ด ้

9 17 0.66 0.41 ใชไ้ด ้ 34 13 0.41 0.32 ใชไ้ด ้
10 17 0.53 0.41 ใชไ้ด ้ 35 14 0.44 0.47 ใชไ้ด ้

11 18 0.56 0.26 ใชไ้ด ้ 36 24 0.75 0.67 ใชไ้ด ้

12* 31 0.97 0.40 ใชไ้ม่ได ้ 37 22 0.69 0.29 ใชไ้ด ้

13* 7 0.22 0.04 ใชไ้ม่ได ้ 38* 15 0.47 -0.05 ใชไ้ม่ได ้

14 23 0.72 0.44 ใชไ้ด ้ 39 10 0.31 0.20 ใชไ้ด ้

15* 19 0.59 0.03 ใชไ้ม่ได ้ 40 21 0.66 0.47 ใชไ้ด ้

16 23 0.72 0.30 ใชไ้ด ้ 41* 17 0.53 0.16 ใชไ้ม่ได ้

17 24 0.75 0.71 ใชไ้ด ้ 42* 5 0.16 -0.20 ใชไ้ม่ได ้

18 24 0.75 0.54 ใชไ้ด ้ 43* 2 0.06 -0.12 ใชไ้ม่ได ้

19* 25 0.78 -0.8 ใชไ้ม่ได ้ 44 23 0.72 0.33 ใชไ้ด ้

20 24 0.75 0.54 ใชไ้ด ้ 45 24 0.75 0.51 ใชไ้ด ้

21 24 0.75 0.54 ใชไ้ด ้ 46* 6 0.19 0.10 ใชไ้ม่ได ้

22* 29 0.91 0.19 ใชไ้ม่ได ้ 47 22 0.69 0.11 ใชไ้ม่ได ้

23 25 0.78 0.37 ใชไ้ด ้ 48* 24 0.75 0.43 ใชไ้ด ้

24 23 0.72 0.30 ใชไ้ด ้ 49 7 0.22 -0.19 ใชไ้ม่ได ้

25 22 0.69 0.39 ใชไ้ด ้ 50 9 0.28 0.04 ใชไ้ม่ได ้

 

หมายเหตุ  การหาค่าความเชือมนั (Reliability) ของขอ้สอบปรนยั ไดค้าํนวณหาขอ้สอบทีมีคุณภาพจาํนวน 
 30 ขอ้ ส่วนขอ้สอบที  5,6,8,12,13,15,19,22,26,29,31,38,39,41,42,43,46,47,49 และ 50 เป็นขอ้สอบไม่มีคุณภาพ
จึงไม่นาํมา    คาํนวณหาค่าความเชือมนั  สรุปผลไดค้่าความเชือมนัเท่ากบั 0.90 
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ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย ( p )  และค่าอาํนาจจาํแนก ( r ) ของแบบทดสอบ 

      วดัผลสัมฤทธิ เรือง ความปลอดภยัในชีวติ และการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
Reliability 
 
  
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
V1            19.2813        47.9506        .3695           .8998 
V2            19.0938        47.3780        .5114           .8971 
V3            19.2813        47.9506        .3695           .8998 
V4            19.0938        47.3780        .5114           .8971 
V5            19.1250        47.7258        .4388           .8984 
V6            19.2813        47.9506        .3695           .8998 
V7            19.2813        47.9506        .3695           .8998 
V8            19.2500        49.0968        .2055           .9029 
V9            19.0938        47.3780        .5114           .8971 
V10           19.0938        48.1522        .3851           .8993 
V11           19.0625        46.5121        .6827           .8942 
V12           19.0625        47.0927        .5823           .8959 
V13           19.0625        47.0927        .5823           .8959 
V14           19.0625        47.0927        .5823           .8959 
V15           19.0313        48.5474        .3551           .8997 
V16           19.0938        48.1522        .3851           .8993 
V17           19.1250        48.5645        .3072           .9007 
V18           19.2500        46.7742        .5475           .8963 
V19           19.0625        48.1895        .3961           .8991 
V20           19.0625        47.0927        .5823           .8959 
V21           19.0625        47.1573        .5712           .8961 
V22           19.4063        47.9264        .3802           .8995 
V23           19.4063        48.1200        .3515           .9001 
V24           19.3750        46.9516        .5207           .8968 
V25           19.0625        47.1573        .5712           .8961 
V26           19.1250        47.9194        .4082           .8989 
V27           19.1563        47.2329        .5031           .8972 
V28           19.0938        48.1522        .3851           .8993 
V29           19.0625        46.5121        .6827           .8942 
V30           19.0625        47.8669        .4504           .8982 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     32.0                    N of Items = 30 
 
Alpha =    .9011 
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ตารางที 16 ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบความสามารถการทาํโครงงานของผูเ้ชียวชาญ 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญ 

IOC แปลความ คนที  คนที  คนที  

.กระบวนการทําโครงงานด้านการวางแผนการทํางาน   
  .  การกาํหนดเรืองทีศึกษา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  การกาํหนดปัญหาและตงัสมมติฐาน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  การกาํหนดวสัดุอุปกรณ์และเครืองมือในการ
สืบคน้ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  การแบ่งภาระหนา้ทีใหส้มาชิก +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.กระบวนการทําโครงงานด้านกระบวนการทํางาน   

  .  การกาํหนดวิธีการและขนัตอนการดาํเนินงาน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  การปฏิบติัตามวิธีการและขนัตอนทีกาํหนด +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  การใชว้สัดุอุปกรณ์/เครืองมือในการทาํงาน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  ขอ้มลูหรือขอ้เทจ็จริงประกอบการทาํโครงงาน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  การบนัทึกขอ้มลูและจดักระทาํขอ้มลู +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  การสรุปและเรียบเรียงขอ้มลู +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  การแสดงบทบาทตามทีไดรั้บมอบหมายของ
สมาชิก 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  ความมีระเบียบวินยัในการปฏิบติังาน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  ทาํงานเสร็จตรงเวลา +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.กระบวนการทําโครงงานด้านผลงานและการนําเสนอ   

  .  การจดัทาํรูปเล่มรายงาน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  ขอ้มลูทีนาํมาจดัแสดงผลงาน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  ความคิดสร้างสรรคข์องผลงาน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  ความพร้อมในการนาํเสนอโครงงาน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

  .  การตอบขอ้ซกัถามในการนาํเสนอผลงาน +1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

รวม 1.00 มีความสอดคลอ้ง 
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ตารางที  ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
 

ขอ้ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญ IOC 

 
แปลความ 

 คนที  คนที  คนที  

.ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้   

.  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานน่าสนใจทาํให้
นกัเรียนตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

1.2 การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํให้
บรรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนานเป็นกนัเอง
ระหวา่งเพือนในหอ้งเรียน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํใหน้กัเรียนมี
อิสระในการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํใหน้กัเรียน
เรียนรู้อยา่งมีความสุข 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีสือที
หลากหลาย ประกอบการเรียนการสอน ทาํให้
นกัเรียนเกิดความสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.ดา้นการจดัการเรียนรู้   

.  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํใหน้กัเรียน
กลา้คิดกลา้ตอบคาํถามและกลา้แสดงความ
คิดเห็น 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

ตารางที  ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ(ต่อ) 

 

 

 

ขอ้ รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญ IOC แปลความ 

 คนที  คนที  คนที  

.  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํใหน้กัเรียน
ไดค้น้พบความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํใหฝึ้ก
ปฏิบติักิจกรรมทีตนเองถนดัไปพร้อมกบัการ
เรียนเนือหาสาระ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.  นกัเรียนตอ้งการใหค้รูจดัการเรียนรู้ดว้ย
วธีิการเรียนรู้แบบโครงงานอีกในเนือหา
สาระอืนๆ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้   

.  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้
นกัเรียนสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํใหน้กัเรียน
กลา้แลกเปลียน ความคิดเห็นกบัเพือน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้
นกัเรียนช่วยเหลือผูอื้นมากขึน 

+1 0 +1 0.96 มีความสอดคลอ้ง 

.  นกัเรียนมีความรู้สึกวา่การจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานช่วยใหน้กัเรียนทาํงานไดอ้ยา่งเป็น
ระบบและรอบคอบ 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

.  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้
นกัเรียนเขา้ใจเนือหาไดง่้ายและชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 มีความสอดคลอ้ง 

รวม 0.96 มีความสอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก  ค 

การตรวจสอบสมมติฐาน 
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T-Test (ความปลอดภยัในชวีติ) 
 
  
 
 
 
 Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pair 1 PRETES

T 12.0313 32 1.51305 .26747 

POST 15.3125 32 1.37811 .24362 
 
 
 Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 
Pair 1 PRETEST & 

POST 32 .784 .000 

 
 
 Paired Samples Test 
 

  

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
Pair 1 PRETES

T - 
POST 

-
3.2813 .95830 .16941 -

3.6268 
-

2.9357 
-

19.369 31 .000 
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ภาคผนวก  ง 

เครืองมอืทใีช้ในการวจิัย 

.  แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เรืองความปลอดภยัในชีวติ 
2.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง ความปลอดภยัในชีวิต 
3.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรือง โครงงาน 
4.  แบบประเมินกระบวนการทาํโครงงาน 

5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวดั 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ 5.   ป้องกนัและหลีกเลียงปัจจยัเสียง พฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใชย้า 
สารเสพติด และความรุนแรง 

 

 ตัวชีวดั  

 พ 5.  ม.2/1  ระบุวธีิการ ปัจจยั และแหล่งทีช่วยเหลือฟืนฟูผูติ้ดสารเสพติด 

พ 5.  ม.2/2  อธิบายวธีิการหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง 

พ 5.  ม.2/3  ใชท้กัษะชีวติในการป้องกนัตนเองและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนัที 

อาจนาํไปสู่อนัตราย  
 

 

2.สาระสําคัญ 

2.1 ผูที้ติดสารเสพติดตอ้งไดรั้บการบาํบดัรักษาและฟืนฟูสภาพในสถานบริการทงัของรัฐ
หรือเอกชนซึงเราควรสนบัสนุนใหผู้ติ้ดสารเสพติดเขา้รับการบาํบดัรักษาและฟืนฟูสภาพ  เพือช่วย
ใหเ้ราและสังคมมีความปลอดภยั และใหผู้ติ้ดสารเสพติดกลบัมามีสุขภาพทีดี 

.  เราควรหลีกเลียงพฤติกรรม และสถานการณ์ทีเสียงต่อภยัอนัตราย เพือสุขภาพ และ
สวสัดิภาพของตนเองและผูอื้น เพราะในแต่ละวนัมีคนไดรั้บบาดเจบ็เสียชีวติ และผลกระทบต่าง ๆ 

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท ี8 
เรือง  การช่วยเหลือฟืนฟูผู้ติดสารเสพติด การหลกีเลยีงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง การป้องกนั 

และหลกีเลียงสถานการณ์คับขัน 
ชือรายวชิา สุขศึกษา  รหัส พ 22102    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี2   ภาคเรียนท ี2         เวลา 15 ชัวโมง 
ผู้สอน นางประกายมาศ   บุญสมปอง     โรงเรียนบ้านไทรทอง 
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เป็นจาํนวนมากพฤติกรรมและสถานการณ์ทีอนัตรายสาํหรับวยัรุ่น เช่น การแข่งรถจกัรยานยนตบ์น
ทอ้งถนน การทะเลาะววิาท การมวัสุมลว้นเป็นสิงทีเราตอ้งหลีกเลียง 

.  สถานการณ์คบัขนัอาจเกิดขึนไดอ้ยา่งทีเราคาดไม่ถึง หรือไม่อาจประเมินสถานการณ์
ล่วงหนา้ไดเ้ราตอ้งรู้จกัใชท้กัษะชีวติป้องกนัตนเองและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนั หากไม่สามารถ
หลีกเลียงได ้ตอ้งรู้จกัเอาตวัรอด และรู้จกัขอความช่วยเหลือเมือเกิดสถานการณ์คบัขนัดว้ย  

2.4 โครงงานหมายถึง การจดัการเรียนรู้ทีทาํใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้เกียวกบั
เรืองทีตนสนใจ ประเภทของโครงงาน และขนัตอนในการทาํโครงงาน ทงั 6 ขนัตอน ไดแ้ก่ 1. การ
คิดหวัขอ้เรือง 2. วางแผนในการทาํโครงงาน 3. ศึกษาเอกสารขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 4. การลงมือทาํ
โครงงาน 5. การเขียนรายงาน 6. การนาํเสนอ และแสดงผลงาน 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายวธีิการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด 

2. เขียนแผนภาพความคิดสรุปวธีิการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด 

3. เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เรือง วธีิการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด 

4. บอกความหมาย และแยกประเภท ของโครงงานไดถู้กตอ้ง 

5. นกัเรียนปฏิบติัการทาํโครงงาน พร้อมทงัรูปเล่มรายงาน และนาํเสนอผลงาน 

4. สาระการเรียนรู้ 

4. . ความรู้ 

1. วธีิบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด 

2. ปัจจยัและแหล่งช่วยเหลือฟืนฟูหลงัการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด 

3. ความหมายของโครงงาน ประเภทของโครงงาน และการลาํดบัขนัตอนการ
ดาํเนินโครงงาน 

4. กระบวนการป้องกนัและหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง 

5. ความหมายและอนัตรายของสถานการณ์คบัขนั 
6. แนวปฏิบติัการป้องกนัและหลีกเลียงเมืออยูใ่นสถานการณ์คบัขนั 

 4. . ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

  1. การใหเ้หตุผล การปฏิบติั การสรุปความรู้ การประยกุตใ์ช ้
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. นกัเรียนปฏิบติัการทาํโครงงาน 

 4. . คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมนัในการทาํงาน 

 4.4. สมรรถนะสําคัญของนักเรียน 

  ขอ้ . ความสามารถในการคิด 

  ขอ้ . ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  ขอ้ . ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

5.ชินงาน/ภาระงาน 

5.1แบบทดสอบก่อน / หลงัเรียน 

5.2แบบประเมินผลงานของนกัเรียน 

5.  แบบประเมินสมรรถนะ 
5.4 แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
5.5 ใบงาน 

ใบงานที  เรือง แนวคิดพืนฐานเกียวกบัโครงงาน 

ใบงานที  เรือง ประเภทของโครงงาน 

ใบงานที  เรือง แผนผงัความคิดขนัตอนการทาํโครงงาน 

ใบงานที  เรือง ช่วยเหลือฟืนฟู 
ใบงานที   เรืองวเิคราะห์ข่าว 

ใบงานที  เรือง การหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง 

ใบงานที  เรือง พฤติกรรมเสียง และการเขา้แหล่งอบายมุข  
ใบงานที  เรือง ข่าวทีเกียวกบัสถานการณ์เสียง  

ใบงานที  เรือง ประเมินพฤติกรรมเสียง 

ใบงานที  เรือง การป้องกนัและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนั 

ใบงานที  เรือง บทบาทสมสุติการใชท้กัษะชีวติเมือเจอสถานการณ์คบัขนัที 

     นาํไปสู่อนัตราย 

ใบงานที  เรือง ข่าวทีเกียวกบัสถานการณ์คบัขนั 

รูปเล่มรายงานโครงงาน และชินงานทีนาํเสนอโครงงาน 
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6. การประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน ใบงานที 1และ2 เรือง แนวคิดพืนฐานเกียวกบัโครงงานและประเภท
ของโครงงาน 
 

ระดับคะแนน 

ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 
นาํเสนอขอ้มูลโดยการ
อธิบายใหเ้ห็น
ความสัมพนัธ์เป็น
ภาพรวมและเชือมโยง
อยา่งเป็นระบบ 

นาํเสนอขอ้มูลโดยการ
อธิบายใหเ้ห็น
ความสัมพนัธ์บางดา้น
มีการเชือมโยงแต่ไม่
เป็นระบบ 

นาํเสนอขอ้มูลโดยการ
อธิบายใหเ้ห็น
ความสัมพนัธ์แต่ขาด
การเชือมโยงใหเ้ป็น
ระบบ 

นาํเสนอขอ้มูลเฉพาะ
สิงทีพบเห็นและมีอยู่
ในเนือหา 

 

 

เกณฑก์ารประเมินแผนผงัความคิด  ใบงานที 3 เรืองแผนผงัความคิดขนัตอนการทาํโครงงาน 

  
ระดับคะแนน 

ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 
นาํเสนอขอ้มูลโดยการ
อธิบายใหเ้ห็น
ความสัมพนัธ์เป็น
ภาพรวมและเชือมโยง
อยา่งเป็นระบบ 

นาํเสนอขอ้มูลโดยการ
อธิบายใหเ้ห็น
ความสัมพนัธ์บางดา้น
มีการเชือมโยงแต่ไม่
เป็นระบบ 

นาํเสนอขอ้มูลโดยการ
อธิบายใหเ้ห็น
ความสัมพนัธ์แต่ขาด
การเชือมโยงใหเ้ป็น
ระบบ 

นาํเสนอขอ้มูลเฉพาะ
สิงทีพบเห็นและมีอยู่
ในเนือหา 

 

ระดบัคะแนน 

 คะแนน  4 ดีมาก 

 คะแนน  3 ดี 

 คะแนน  2 พอใช ้

 คะแนน  1 ปรับปรุง 
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ใบงานที 4และ5  เรือง การช่วยเหลือฟืนฟูผูติ้ดสารเสพติด และวเิคราะห์ข่าว 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน 

 

(  คะแนน) 
 

(   คะแนน) 
 

(  –  คะแนน) 
 

(  -  คะแนน) 
เขียนอธิบายสาเหตุ
การช่วยเหลือฟืนฟู
ปัจจยัช่วยเหลือผูติ้ด
สารเสพติด 

และผลทีเกิดขึน 

เขียนอธิบายสาเหตุ
การช่วยเหลือฟืนฟู 
ปัจจยัช่วยเหลือ
ฟืนฟูผูติ้ด 

สารเสพติดและ 

ผลทีเกิดขึนได้
สัมพนัธ์กนั มีการ
เชือมโยงใหเ้ห็น
เป็นภาพรวม 
แสดงใหเ้ห็นถึง
ความสัมพนัธ์กบั
ตนเอง และผูอื้น 

เขียนอธิบายสาเหตุ
การช่วยเหลือฟืนฟู 
ปัจจยัช่วยเหลือ
ฟืนฟูผูติ้ด 

สารเสพติดและ 

ผลทีเกิดขึนได ้มี
การจาํแนกขอ้มูล
หรืออธิบายใหเ้ห็น
ถึงความสัมพนัธ์
กบัตนเองอยา่ง
เป็นเหตุเป็นผล 

เขียนอธิบาย
สาเหตุการ
ช่วยเหลือฟืนฟู 
ปัจจยัช่วยเหลือ
ฟืนฟูผูติ้ด 

สารเสพติดและ 

ผลทีเกิดขึนได้
สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูล มีการ
เขียนขยาย
ความและ 

มีการ
ยกตวัอยา่งเพิม
เพือให้ 
เขา้ใจง่าย 

เขียนอธิบาย
สาเหตุการ
ช่วยเหลือฟืนฟู 
ปัจจยัช่วยเหลือ
ฟืนฟูผูติ้ด 

สารเสพติดและ 

ผลทีเกิดขึนแต่ 

ไม่สอดคลอ้ง
กบัขอ้มูล เขียน
ตามขอ้มูลที
อ่าน  
ไม่มีการอธิบาย
เพิมเติม 

 

ระดับคุณภาพ 

4   หมายถึง ดีมาก 

3    หมายถึง  ดี 

2  หมายถึง  พอใช ้

1   หมายถึง  ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน 

1  คะแนน   ดีมาก 
9  คะแนน ดี 

7-8 คะแนนพอใช ้

5-6 คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
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ใบงานที  เรือง การหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง และใบงานที  เรือง
พฤติกรรมเสียง และการเขา้แหล่งอบายมุข  

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 

 

(  คะแนน) 
 

(   คะแนน) 
 

(  –  คะแนน) 
 

(  -  คะแนน) 
เขียนอธิบาย
สาเหตุ
พฤติกรรมเสียง
แลสถานการณ์
เสียงและผลที
เกิดขึน 

เขียนอธิบาย
สาเหตุพฤติกรรม
เสียงและ
สถานการณ์เสียง
และผลทีเกิดขึน
ไดส้ัมพนัธ์กนั มี
การเชือมโยงให้
เห็นเป็นภาพรวม 
แสดงใหเ้ห็นถึง
ความสัมพนัธ์กบั
ตนเอง และผูอื้น 

เขียนอธิบาย
สาเหตุพฤติกรรม
เสียงและ
สถานการณ์เสียง
และ 

ผลทีเกิดขึนได ้มี
การจาํแนกขอ้มูล
หรืออธิบายให้
เห็นถึง
ความสัมพนัธ์กบั
ตนเองอยา่งเป็น
เหตุเป็นผล 

เขียนอธิบายสาเหตุ
พฤติกรรมเสียง
และสถานการณ์
เสียงและผลที
เกิดขึนได้
สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูล มีการเขียน
ขยายความและมี
การยกตวัอยา่งเพิม
เพือใหเ้ขา้ใจง่าย 

เขียนอธิบาย
สาเหตุพฤติกรรม
เสียงและ
สถานการณ์เสียง
และ 

ผลทีเกิดขึนแต่ 

ไม่สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูล เขียนตาม
ขอ้มูลทีอ่าน  

ไม่มีการอธิบาย
เพิมเติม 
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ใบงานที เรือง ข่าวทีเกียวกบัสถานการณ์เสียง  

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 

 

(10 คะแนน) 
 

(8-9 คะแนน) 
 

(6 – 7คะแนน) 
 

(1 – 5 คะแนน) 
วเิคราะห์ข่าวที
เกียวกบั
พฤติกรรมเสียง
หรือสถานการณ์
เสียง 

วเิคราะห์ข่าวที
เกียวกบัพฤติกรรม
เสียงหรือ 

สถานการณ์เสียงได้
สัมพนัธ์กบัหวัขอ้ที
กาํหนดและแตกต่าง
จากทีครูยกตวัอยา่ง 
มีการเชือมโยงให้
เห็นถึง
ความสัมพนัธ์กบั
ตนเองและผูอื้น 

วเิคราะห์ข่าว
ทีเกียวกบั
พฤติกรรม
เสียงหรือ
สถานการณ์
เสียงได้
สัมพนัธ์กบั
หวัขอ้ที
กาํหนด และ
แตกต่างจากที
ครูยกตวัอยา่ง
แต่เชือมโยง
ใหเ้ห็นเฉพาะ
ตนเอง 

วเิคราะห์ข่าวที
เกียวกบัพฤติกรรม
เสียงหรือ
สถานการณ์เสียง
ไดส้ัมพนัธ์กบั
หวัขอ้ทีกาํหนด 
ตามทีครู
ยกตวัอยา่ง แต่มี
การดดัแปลงให้
แตกต่าง 

วเิคราะห์ข่าวที
เกียวกบั
พฤติกรรมเสียง
หรือสถานการณ์
เสียงไดส้ัมพนัธ์
กบัหวัขอ้ที
กาํหนด ตามที
ครูยกตวัอยา่ง 
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 ใบงานที เรือง การป้องกนัและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนั 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 

 

(  คะแนน) 

 

(   คะแนน) 

 

(  –  คะแนน) 

 

(  -  คะแนน) 

เขียนอธิบาย
สาเหตุการ
ป้องกนัและ
หลีกเลียง
สถานการณ์คบั
ขนัและผลที
เกิดขึน 

เขียนอธิบาย
สาเหตุพฤติกรรม
เสียงและ
สถานการณ์เสียง
และผลทีเกิดขึน
ไดส้ัมพนัธ์กนั มี
การเชือมโยงให้
เห็นเป็นภาพรวม 
แสดงใหเ้ห็นถึง
ความสัมพนัธ์กบั
ตนเอง และผูอื้น 

เขียนอธิบายสาเหตุ
พฤติกรรมเสียงและ
สถานการณ์เสียงและ 

ผลทีเกิดขึนได ้มีการ
จาํแนกขอ้มูลหรือ
อธิบายใหเ้ห็นถึง
ความสัมพนัธ์กบั
ตนเองอยา่งเป็นเหตุ
เป็นผล 

เขียนอธิบายสาเหตุ
พฤติกรรมเสียงและ
สถานการณ์เสียง
และผลทีเกิดขึนได้
สอดคลอ้งกบัขอ้มูล 
มีการเขียนขยาย
ความและมีการ
ยกตวัอยา่งเพิม
เพือใหเ้ขา้ใจง่าย 

เขียนอธิบายสาเหตุ
พฤติกรรมเสียง
และสถานการณ์
เสียงและ 

ผลทีเกิดขึนแต่ 

ไม่สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูล เขียนตาม
ขอ้มูลทีอ่าน  

ไม่มีการอธิบาย
เพิมเติม 

 

ระดับคุณภาพ 

4   หมายถึง ดีมาก 

3    หมายถึง  ดี 

2  หมายถึง  พอใช ้

1   หมายถึง  ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน 

1  คะแนน   ดีมาก 
9  คะแนน ดี 

7-8 คะแนนพอใช ้

5-6 คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
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ใบงานที  

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 

 

(  คะแนน) 

 

(  คะแนน) 

 

(  –  คะแนน) 

 

(  –  คะแนน) 

สรุปข่าว และ
วเิคราะห์ทกัษะที
สามารถใชแ้กไ้ข
ปัญหาสถานการณ์
คบัขนัจากข่าว 

สรุปข่าว และ
วเิคราะห์ทกัษะที
สามารถใชแ้กไ้ข
ปัญหาสถานการณ์
คบัขนัจากข่าวได้
สมัพนัธ์กบัหวัขอ้ที
กาํหนดและแตกต่าง
จากทีครูยกตวัอยา่ง
มีการเชือมโยงให้
เห็นถึง
ความสมัพนัธ์กบั
ตนเองและผูอื้น 

สรุปข่าว และ
วเิคราะห์ทกัษะที
สามารถใชแ้กไ้ข
ปัญหาสถานการณ์
คบัขนัจากข่าวได้
สมัพนัธ์กบัหวัขอ้ที
กาํหนด และ
แตกต่างจากทีครู
ยกตวัอยา่งแต่
เชือมโยงใหเ้ห็น
เฉพาะตนเอง 

สรุปข่าว และ
วเิคราะห์ทกัษะที
สามารถใชแ้กไ้ข
ปัญหาสถานการณ์
คบัขนัจากข่าวได้
สมัพนัธ์กบัหวัขอ้ที
กาํหนด ตามทีครู
ยกตวัอยา่ง แต่มีการ
ดดัแปลงใหแ้ตกต่าง 

สรุปข่าว และ
วเิคราะห์ทกัษะที
สามารถใชแ้กไ้ข
ปัญหาสถานการณ์
คบัขนัจากข่าวได้
สมัพนัธ์กบัหวัขอ้ที
กาํหนด ตามทีครู
ยกตวัอยา่ง 

 

ระดับคุณภาพ 

4   หมายถึง ดีมาก 

3    หมายถึง  ดี 

2  หมายถึง  พอใช ้

1   หมายถึง  ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน 

1  คะแนน   ดีมาก 
9  คะแนน ดี 

7-8 คะแนนพอใช ้

5-6 คะแนน ตอ้งปรับปรุง 
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ชือโครงงาน......................................................................................................ชนั................. 
รายชือผูจ้ดัทาํ 

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

คําชีแจง     ใหผู้ป้ระเมินทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง ระดบัคุณภาพตามรายการประเมินมีเกณฑใ์ห้
คะแนน ดงันี 
 3   หมายถึง  สูง 2   หมายถึง   ปานกลาง 1   หมายถึง   ตาํ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

   

.กระบวนการทําโครงงานด้านการวางแผนการทาํงาน 

  . การกาํหนดเรืองทีศึกษา 
   

  . การกาํหนดปัญหาและตงัสมมติฐาน    

  . การวเิคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน    

  . การกาํหนดวสัดุอุปกรณ์และเครืองมือในการสืบคน้    

  . การแบ่งภาระหนา้ทีใหส้มาชิก    

.กระบวนการทําโครงงานด้านกระบวนการทาํงาน 

  . การกาํหนดวธีิการและขนัตอนการดาํเนินงาน 

   

  . การปฏิบติัตามวธีิการและขนัตอนทีกาํหนด    

 

 

 

 

 

แบบประเมินกระบวนการทาํโครงงานของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
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รายการประเมิน 
คะแนน 

   

  . การใชว้สัดุอุปกรณ์/เครืองมือในการทาํงาน    

  . ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงประกอบการทาํโครงงาน    

  . การบนัทึกขอ้มูลและจดักระทาํขอ้มูล    

  . การสรุปและเรียบเรียงขอ้มูล    

  . การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้    

  . การแสดงบทบาทตามทีไดรั้บมอบหมายของสมาชิก    

  . ความมีระเบียบวนิยัในการปฏิบติังาน    

  . ทาํงานเสร็จตรงเวลา    

.กระบวนการทําโครงงานด้านผลงานและการนําเสนอ    

  . การจดัทาํรูปเล่มรายงาน    

  . ขอ้มูลทีนาํมาจดัแสดงผลงาน    

  . ความคิดสร้างสรรคข์องผลงาน    

  . ความพร้อมในการนาํเสนอโครงงาน    

  . การตอบขอ้ซกัถามในการนาํเสนอผลงาน    

 

 

 

 
 

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 
ค่าเฉลีย .50- .  สูง 

ค่าเฉลีย . - .  ปานกลาง 

ค่าเฉลีย 1.00-1.49 ตาํ 

 

 

ลงชือ.................................................................ผูป้ระเมิน 

(.............................................................) 

.................../.................../.................. 
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ส่วนท ี  กระบวนการทาํโครงงานด้านการวางแผนการทาํงาน (  คะแนน) 

รายการประเมิน 
คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

สูง( ) ปานกลาง( ) ตํา( ) 
. การกาํหนดเรือง
ทีศึกษา 

ระบุความเป็นมา
ความสาํคญัของ
ปัญหาวตัถุประสงค์
ชดัเจนน่าสนใจ 

ระบุความเป็นมา
ความสาํคญัของปัญหา
วตัถุประสงคช์ดัเจน
บางส่วนและไม่
น่าสนใจ 

ระบุความเป็นมา
ความสาํคญัของปัญหา
วตัถุประสงคไ์ม่ชดัเจน
และไม่น่าสนใจ 

. การกาํหนด
ปัญหาและ
ตงัสมมติฐาน 

ตงัสมมติฐาน
สอดคลอ้ง กบัปัญหา
และมีความสัมพนัธ์
เป็นเหตุเป็นผลชดัเจน 

ตงัสมมติฐาน
สอดคลอ้ง กบัปัญหา 

ตงัสมมติฐานไม่
สอดคลอ้ง กบัปัญหา 

. การวเิคราะห์และ
วางแผนการ
ปฏิบติังาน 

การวเิคราะห์และวาง
แผนการปฏิบติังาน
เรียงลาํดบัเป็นขนัตอน
และมีรายละเอียด
ครบถว้น 

การวเิคราะห์และวาง
แผนการปฏิบติังาน
เรียงลาํดบัเป็นขนัตอน
แต่มีรายละเอียดไม่
ครบถว้น 

การวเิคราะห์และวาง
แผนการปฏิบติังานไม่
เป็นลาํดบัขนัตอนและ
ไม่มีรายละเอียด 

. การกาํหนดวสัดุ
อุปกรณ์และ
เครืองมือในการ
สืบคน้ 

กาํหนดไดส้อดคลอ้ง
กบักระบานการ
สืบคน้ 

กาํหนดสอดคลอ้ง
บางส่วน 

กาํหนดไม่สอดคลอ้ง 

. การแบ่ง
ภาระหนา้ทีให้
สมาชิก

มีการแบ่งภาระหนา้ที
ใหส้มาชิกทุกคน
ชดัเจน

มีการแบ่งภาระหนา้ที
ใหส้มาชิกไม่ครบทุก
คนและไม่ชดัเจน

ไม่มีการแบ่ง
ภาระหนา้ทีใหส้มาชิก 

 

เกณฑ์การให้คะแนนกระบวนการทาํโครงงาน 
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ส่วนท ี  กระบวนการทาํโครงงานด้านกระบวนการทาํงาน (  คะแนน) 

รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดบัคุณภาพ/ระดบัคะแนน 

สูง( ) ปานกลาง( ) ตาํ( ) 
. การกาํหนด
ขนัตอนการ
ดาํเนินงาน 

กาํหนดขนัตอนการ
ดาํเนินงานชดัเจน
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

กาํหนดขนัตอนการ
ดาํเนินงานชดัเจนบางส่วน
สามารถปฏิบติัไดบ้า้ง 

กาํหนดขนัตอนการ
ดาํเนินงานไม่ชดัเจนไม่
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

. การปฏิบติัตาม
วธีิการและขนัตอน
ทีกาํหนด 

ปฏิบติัตามวธีิการและ
ขนัตอนทีกาํหนดทุก
ขนัตอนอยา่งครบถว้น 

ปฏิบติัตามวธีิการและ
ขนัตอนทีกาํหนดครบถว้น
บางขนัตอน 

ไม่ปฏิบติัตามวธีิการและ
ขนัตอนทีกาํหนด 

. การใชว้สัดุ
อุปกรณ์/เครืองมือ
ในการทาํงานมี
ความเหมาะสม 

ใชว้สัดุอุปกรณ์/
เครืองมือในการ
ทาํงานทุกชนิดถูกตอ้ง
กบัชินงาน 

ใชว้สัดุอุปกรณ์/เครืองมือ
ในการทาํงานบางชนิด
ถูกตอ้งกบัชินงาน 

ใชว้สัดุอุปกรณ์/เครืองมือ
ในการทาํงานทุกชนิดไม่
ถูกตอ้งกบัชินงาน 

. ขอ้มูล/
ขอ้เทจ็จริง
ประกอบการทาํ
โครงงาน 

มีการศึกษาขอ้มูลหรือ
ขอ้เทจ็จริงครอบคลุม
ทุกประเด็นทีศึกษา 

มีการศึกษาขอ้มูลหรือ
ขอ้เทจ็จริงแต่ไม่ครอบคลุม
ทุกประเด็นทีศึกษา 

มีการศึกษาขอ้มูลหรือ
ขอ้เทจ็จริงแต่ไม่ตรงกบั 
ประเด็นทีศึกษา 

. การบนัทึก
ขอ้มูลและจดั
กระทาํขอ้มูล 

บนัทึกขอ้มูลตรงตาม
วตัถุประสงคค์รบถว้น
และจดักระทาํขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบถูกตอ้ง
ชดัเจน 

สรุปขอ้มูลตรงตาม
วตัถุประสงคค์รบถว้น
บางส่วน  มีการเรียบเรียง
ขอ้มูลตามลาํดบัขนัตอนแต่
สือความหมายไม่ชดัเจน 

สรุปขอ้มูลไม่ตรงตาม
วตัถุประสงคแ์ละไม่
ครบถว้นการเรียบเรียง
ขอ้มูลไม่ตามลาํดบัขนัตอน
และไม่สือความหมาย 

. การสรุปและ
เรียบเรียงขอ้มูล 

สรุปขอ้มูลตรงตาม
วตัถุประสงคค์รบถว้น 
มีการเรียบเรียงขอ้มูล
ตามลาํดบัขนัตอนสือ
ความหมายชดัเจน 

สรุปขอ้มูลตรงตาม
วตัถุประสงคค์รบถว้น
บางส่วน มีการเรียบเรียง
ขอ้มูลตามลาํดบัขนัตอนแต่
สือความหมายไม่ชดัเจน 

สรุปขอ้มูลไม่ตรงตาม
วตัถุประสงคแ์ละไม่
ครบถว้นการเรียบเรียง
ขอ้มูลไม่ตามลาํดบัขนัตอน
และไม่สือความหมาย 
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รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดบัคุณภาพ/ระดบัคะแนน 

สูง( ) ปานกลาง( ) ตาํ( ) 
. การแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้ 

มีวธีิการแกปั้ญหาที
เกิดขึนปัจจุบนัอยา่งมี
เหตุผลเชิงสร้างสรรค์
ไดช้ดัเจน 

มีวธีิการแกปั้ญหาที
เกิดขึนปัจจุบนัอยา่งมี
เหตุผลเชิงสร้างสรรคไ์ด้
ไม่ชดัเจน 

ไม่มีวธีิการแกปั้ญหาที
เกิดขึนปัจจุบนัไดต้อ้ง
ปรึกษาครู 

. การแสดง
บทบาททีไดรั้บ
มอบหมายของ
สมาชิกกลุ่ม 

ทุกคนมีหนา้ทีและ
รับผดิชอบต่อหนา้ที
ของตนเองอยา่งเตม็ที 

มีสมาชิก -  คนไม่
ปฏิบติัตามหนา้ทีและ
ความรับผดิชอบของ
ตนเอง 

มีสมาชิกมากกวา่  คน
ขึนไปไม่ปฏิบติัตาม
หนา้ทีและความ
รับผดิชอบของตนเอง 

. ความมีระเบียบ
วนิยัในการ
ปฏิบติังาน 

ทุกคนใหค้วามร่วมมือ
และตงัใจทาํงานทุก
คน 

มีสมาชิก -  คน ไม่ให้
ความร่วมมือและไม่
ตงัใจทาํงาน 

มีสมาชิกมากกวา่  คน 
ขึนไปไม่ใหค้วามร่วมมือ
และไม่ตงัใจทาํงาน 

. ทาํงานเสร็จตรง
เวลา 

ส่งชินงานภายในเวลา
ทีกาํหนด 

ส่งชินงานชา้กวา่เวลาที
กาํหนด  วนั 

ส่งชินงานชา้กวา่เวลาที
กาํหนด  วนั ขึนไป 

 

ส่วนท ี  กระบวนการทาํโครงงานด้านผลงานและการนําเสนอ (  คะแนน) 
รายการ
ประเมิน 

คาํอธิบายระดบัคุณภาพ/ระดบัคะแนน 

สูง( ) ปานกลาง( ) ตาํ( ) 
. การจดัทาํ
รูปเล่มรายงาน 

การจดัองคป์ระกอบรูปเล่ม
รายงาน มีปก คาํนาํ สารบญั 
การอา้งอิงและ
บรรณานุกรม ครบถว้นและ
มีรูปแบบถูกตอ้ง 

ขาดองคป์ระกอบใด
องคป์ระกอบหนึง 

ขาดสององคป์ระกอบ
ขึนไป 

. ขอ้มูลที
นาํมาจดั
แสดงผลงาน 

มีขอ้มูลครบถว้นการลาํดบั
ขอ้มูลถูกตอ้งชดัเจนมีสือ
อุปกรณ์ครบถว้น 

มีขอ้มูลครบถว้นการลาํดบั
ขอ้มูลถูกตอ้งแต่ขาดความ
ชดัเจนบางส่วนมีสืออุปกรณ์
ประกอบ 

มีขอ้มูลไม่ครบถว้นการ
ลาํดบัขอ้มูลสับสน ขาด
ความชดัเจนไม่มีสือ
อุปกรณ์ประกอบ 
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รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดบัคุณภาพ/ระดบัคะแนน 

สูง( ) ปานกลาง( ) ตาํ( ) 
. ความคิด
สร้างสรรค ์

โครงงานมีแนวคิด
แปลกใหม่  ไม่เคยมี
ใครปฏิบติัมาก่อน
หรือเป็นการคิดนอก
กรอบอยา่งสร้างสรรค ์

บางส่วนของโครงงาน
แปลกใหม่ไปจากทีมี
ผูท้าํอยูแ่ลว้ 

โครงงานคลา้ยคลึงกบั
สิงทีเคยทาํมาแลว้ 

. ความพร้อมใน
การนาํเสนอ
โครงงาน 

นาํเสนอดว้ยท่าทาง  
นาํเสียงทีน่าสนใจมี
การสบสายตาผูฟั้งดี
มาก  การลาํดบัขอ้มูล
ชดัเจนและมีสือ
อุปกรณ์ครบถว้น 

นาํเสนอดว้ยท่าทาง  
นาํเสียงค่อนขา้ง
น่าสนใจมีการสบ
สายตาผูฟั้งดีแต่  การ
ลาํดบัขอ้มูลขาดความ
ชดัเจนบางส่วนและมี
สืออุปกรณ์ประกอบ
บางชิน 

ท่าทาง  นาํเสียงเรียบๆ
ไม่น่าสนใจ มีการสบ
สายตาผูฟั้งบา้งแต่การ
ลาํดบัขอ้มูลสับสนและ
ไม่มีสืออุปกรณ์ 

. การตอบคาํถาม
ในการนาํเสนอ
ผลงาน 

ตอบขอ้ซกัถามได้
ถูกตอ้งตรงประเด็น 

ตอบขอ้ซกัถามส่วน
ใหญ่ถูกตอ้ง 

ตอบขอ้ซกัถามถูกตอ้ง
บางส่วน 

 
 

6. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ชัวโมงที 1 

1. การปฐมนิเทศ ครูแจง้ผลการดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือการประยุกตใ์ชค้วามรู้
สู่การทาํโครงงาน ครูนาํตวัอยา่งโครงงานสิงประดิษฐ์ของรุ่นพีมาให้นกัเรียนชม สนทนานกัเรียน
เกียวกับการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทาํโครงงาน เพือสร้างชินงานในการนําเสนอผล
การศึกษา ซึงนกัเรียนตอ้งเรียนรู้เนือหา ทกัษะการทาํงาน ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน 
ตามกระบวนการทาํโครงงาน  
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2. ครูแจง้จุดประสงคแ์ละตวัชีวดัใหน้กัเรียนทราบ (10 นาที) 
3. ทดสอบก่อนเรียน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 50 นาที ครูตรวจผลการสอบก่อนเรียนแจง้ให้นกัเรียน

ทราบ ครูใช้ขอ้มูลในการแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 6-7 คน โดยคละนักเรียนตามความสามารถ 
ไดแ้ก่ เก่ง ปานกลาง และอ่อน (1:2:1) ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการก่อน 

ชัวโมงที 2 

ขนันํา(10 นาที) 
1. ครูทบทวนจุดประสงค ์และการแบ่งกลุ่มนกัเรียน กลุ่มละ 6-7 คนเพือแจกขอ้มูลในการ

เรียน 
ขนัสอน(40 นาที) 
2. ตัวแทนกลุ่มรับใบงาน ครูแจกเอกสารกิจกรรม-ใบงาน ประกอบการทาํกิจกรรม

โครงงานให้นกัเรียนทุกคนภายในกลุ่มศึกษาคน้ควา้จากเอกสารทีแจกให้ ศึกษารายละเอียดความรู้
เกียวกบัโครงงาน สิงทีศึกษาจากใบความรู้ที และ2 ความรู้เกียวกบัโครงงานและประเภทของ
โครงงาน นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมที 1 แนวคิดพืนฐานเกียวกบัโครงงาน และประเภทของโครงงาน
(10 นาที) 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผลการศึกษาลงในใบงาน ที 1 แนวคิดพืนฐานเกียวกับ
โครงงาน และใบงานที 2 ประเภทของโครงงาน แต่ละกลุ่มร่วมกนันาํเสนอต่อกลุ่มของตนเองแลว้
บนัทึกผล 

 (15 นาที) 
4. ตวัแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานกลุ่มละ 5นาที 

ขันสรุป(10นาที) 
5. ครูและนกัเรียนอภิปรายผลการนาํเสนอของแต่ละกลุ่มทีบนัทึกแลว้ช่วยกนัสรุปลกัษณะ

ความรู้เกียวกบัโครงงาน 

6. ครูชีแจงใหน้กัเรียนในกลุ่มช่วยกนัสรุปผล ความรู้เกียวกบัโครงงาน  
7. ครูเดินตรวจดูการปฏิบติักิจกรรมของแต่ละกลุ่ม พร้อมใหข้อ้เสนอแนะ คาํแนะนาํในการ

เขียนทีถูกตอ้งพร้อมทงัให้นกัเรียนไปศึกษาหาความรู้เกียวกบัเรืองโครงงานจากอินเทอร์เน็ตหรือ
หอ้งสมุดเพือเป็นขอ้มูลในการเรียนครังต่อไป 

ชัวโมงที 3 

ขนันํา(10 นาที) 
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1. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้าํถามกระตุน้ เพือใหน้กัเรียนคน้ควา้หา
คาํตอบ และเชือมโยงกบัความรู้เดิมเกียวกบัโครงงาน  

2. ครูอธิบายเกียวกบัวธีิเรียนตามรูปแบบกิจกรรมโครงงาน 

ขนัสอน(40 นาที) 
3.  แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น4กลุ่มซึงครูแบ่งฐานความรู้ออกเป็น  ฐานในแต่ละฐานมีใบ

ความรู้ที 3 เกียวกบัโครงงานเรืองแนวทางการทาํโครงงาน เพือใหน้กัเรียนไดต้อบคาํถามจากความรู้
ทีไดม้าโดยการละดมสมองภายในกลุ่มครูกาํหนดเวลาให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดศึ้กษาหาความรู้
เกียวกบัโครงงานในแต่ละฐานไม่เกิน10นาที 

4. จากนนัครูใหใ้บงานที3 เรืองขนัตอนการทาํโครงงาน โดยใหน้กัเรียนสรุปเป็นแผนที
ความคิด (Mind  Mapping)นกัเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบติัไม่เกิน10นาที 

5. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนนาํเสนอ แผนทีความคิด (Mind  Mapping)นกัเรียน
แต่ละกลุ่มไม่เกิน5นาที 

ขันสรุป(10นาที) 
6. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปขนัตอนการทาํโครงงานซกัถามขอ้สงสัย  

7. นกัเรียนส่งใบงานทีบนัทึกผลเรียบร้อยแลว้ใหค้รู 
8. ครูตรวจใบงานและส่งใบงานคืนใหก้บันกัเรียนไดน้าํใบงานเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลในการ

ทดลองต่อไป 

9. ครูใหน้กัเรียนไปศึกษาหาความรู้เกียวกบัเรืองวธีิบาํบดัผูติ้ดสารเสพติดจากอินเทอร์เน็ต
หรือหอ้งสมุดเพือเป็นขอ้มูลในการเรียนครังต่อไป 

 

ชัวโมงที 4 

ขนันํา 
1. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้าํถามกระตุน้ เพือให้นกัเรียนคน้ควา้หา

คาํตอบ และเชือมโยงกบัความรู้เดิมเกียวกบัโครงงานครูอธิบายเกียวกบัวธีิเรียนตามรูปแบบกิจกรรม
โครงงานแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น4กลุ่ม ทุกกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม(10 นาที) 
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2. ครูนาํภาพของสถานการณ์ทีนาํไปสู่การติดสารเสพติดมาให้นกัเรียนดูจากนนัซกัถามวา่
นกัเรียน  จากภาพให้ขอ้คิดอะไรกบันักเรียนได้บา้ง  นักเรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น(5 
นาที) 

ขนัสอน 

3. ครูนาํใบงานซึงมีชือเรืองเกียวกบัสถานการณ์ ช่วยเหลือฟืนฟูใหน้กัเรียนทุกกลุ่ม(5 นาที) 
4. นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรูปแบบโครงงาน  5  

ขนัตอนดงันี 

ขนัตอนท ี 1  การกาํหนดปัญหา(15 นาที) 
สมาชิกร่วมทาํความเขา้ใจสถานการณ์ทีไดรั้บมอบหมาย  จากนนักาํหนดปัญหาให้ถูกตอ้ง

และชดัเจน  โดยมีครูตรวจสอบความถูกตอ้งหวัขอ้ปัญหาไดแ้ก่ 

การบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด คืออะไร  มีแนวคิดอยา่งไร 

วธีิการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด มีขนัตอน อยา่งไร 

รูปแบบการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด สามรถทาํไดอ้ยา่งไร 

โดยสมมุติวา่  หอ้งเรียนเป็นสถานบาํบดัผูติ้ดสารเสพติด โดย 

 กลุ่มที   วิธีบําบัดรักษาผู ้ติดสารเสพติด การบําบัดรักษาตามขันตอนของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 กลุ่มที   รูปแบบการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด(ทางร่างกาย) 
 กลุ่มที   รูปแบบการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด(ทางจิตใจ) 
 กลุ่มที   ปัจจยัและแหล่งช่วยเหลือฟืนฟูหลงัการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด 

ขนัตอนท ี 2  การวางแผน(10 นาที) 
การจดัการทาํงานสมาชิกร่วมกนัวางแผนการทาํงาน เช่น  การกาํหนดขนัตอนการทาํงาน  

การวางแผนเรืองการใชเ้วลา  การแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบสืบคน้ขอ้มูลในแต่ละหวัขอ้ปัญหาของ
ขนัที1 โดยมีประธานกลุ่มทาํหน้าทีดูแลและประสานงานเพือให้งานกลุ่มสําเร็จผลตามแผนการที
วางไว ้

ขนัตอนท ี 3  การสืบคน้และจดักระทาํขอ้มูล(20 นาที) 
 การสืบคน้ขอ้มูล  :  สมาชิกกลุ่มแยกยา้ยกนัสืบคน้ขอ้มูลในหัวขอ้ทีตนไดรั้บ

มอบหมายในการสืบคน้ขอ้มูลนกัเรียนสามารถเลือกสืบคน้จากหนงัสือทีครูจดัเตรียมมาดงัต่อไปนี 

.หนงัสือเรียนวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา   สาํนกัพิมพพ์ฒันาวชิาการ 
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การจดักระทาํขอ้มูล  :  หลงัจากการสืบคอ้ขอ้มูลไดค้รบถว้นสมาชิกแต่ละคนนาํขอ้มูลที
สืบคน้ได้มานาํเสนอในทีประชุมกลุ่ม  สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายตรวจสอบความถูกตอ้งและ
วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล  ตามลาํดบั 

ชัวโมงที 5 

ต่อขันตอนที  3  การสืบคน้และจดักระทาํขอ้มูลต่อจากชวัโมงทีผา่นมา(10 นาที) 
นกัเรียนไดล้ะดมสมองภายในกลุ่มครูกาํหนดเวลาใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มไดศึ้กษาหาความรู้

เพิมเติมเพือทบทวนขอ้มูลและหวัขอ้ทีตนไดเ้ลือกไม่เกิน10 นาที 

ขนัตอนท ี 4  การลงมือปฏิบติั(5 นาที) 
สมาชิกกลุ่มทีไดส้ังเคราะห์แลว้มาเขียนสรุปสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆ ลงในใบงาน ครู

ซกัถามเกียวกบัความรู้ของนกัเรียนในการนาํเสนอของนกัเรียนในแต่กลุ่ม 

ขนัตอนท ี 5  เขียนรายงานสรุป(10 นาที) 
นกัเรียนร่วมกนัสรุปเป็นแผนผงัความคิด (Mind  Mapping)  ลงในการดาษทีครูแจกให ้ 
ขนัตอนท ี 6  การนาํเสนอขอ้มูล และผลงาน(20 นาที) 
ให้นกัเรียนแต่ละคนนาํเสนอสาระสําคญัต่างๆในแผนผงัความคิด (Mind  Mapping)  หนา้

ชนัเรียนตามลาํดบั  กาํหนดให้เวลาการนาํเสนอกลุ่มละประมาณ 5 นาที  ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียน
กลุ่มอืนซกัถามปัญหาและครูอธิบายเพิมเติมใหส้มบูรณ์ 

ขณะนักเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมในแต่ละขนัตอนครูให้คาํปรึกษาแนะนํากับ
นกัเรียนกลุ่มทีมีปัญหา  และสังเกตนกัเรียนเป็นรายบุคคลตามแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถ
ในการแกไ้ขปัญหาตามขนัตอนหารจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

ขันสรุป(5นาที) 
5. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุป  เกียวกบัสถานบาํบดัผูติ้ดสารเสพติด การประยุกตใ์ชใ้นการ

ดาํเนินชีวติของตนเองครอบครัวและชุมชน เพือแกปั้ญหาดา้นความปลอดภยัในชีวิตและการพฒันา
ตนเอง ให้เห็นความสําคญัในการช่วยเหลือฟืนฟูผูติ้ดสารเสพติดไปปฏิบติัจะช่วยแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาของประเทศชาติใหเ้จริญรุ่งเรืองได ้

6. มอบหมายให้นักเรียนทุกคนทาํใบงาน วิเคราะห์ข่าว เรือง  ป.ป.ส.เปิดโอกาสให้เข้า
บาํบดัยาเสพติดแบบสมคัรใจ  ยาํสังคมให้โอกาสคนเลิกยาได ้ เป็นการบา้นและให้ส่งครูในครัง
ถดัไป 
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ชัวโมงที 6 

ขนันํา(10 นาที) 
1. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้าํถามกระตุน้ เพือให้นกัเรียนคน้ควา้หา

คาํตอบ และเชือมโยงกบัความรู้เดิมเกียวกบัโครงงานครูอธิบายเกียวกบัวธีิเรียนตามรูปแบบกิจกรรม
โครงงานแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น4กลุ่ม ทุกกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม(5 นาที) 

2. ครูบอกเล่าสถานการณ์ทีนําไปสู่การติดสารเสพติดมาให้นักเรียนดูจากนันซักถามว่า
นักเรียน  จากเรืองทีเล่าไปให้ขอ้คิดอะไรกบันักเรียนได้บ้าง  นักเรียนร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น(5 นาที) 

ขนัสอน(45 นาที) 
3. ครูนาํใบงานที4 สถานการณ์ ช่วยเหลือฟืนฟูใหน้กัเรียนทุกกลุ่ม(5 นาที) 
4. นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรูปแบบโครงงาน  5  

ขนัตอนดงันี 

ขนัตอนท ี 1  การกาํหนดปัญหา(5 นาที) 
สมาชิกร่วมทาํความเขา้ใจสถานการณ์ทีไดรั้บมอบหมาย  จากนนักาํหนดปัญหาให้ถูกตอ้ง

และชดัเจน   
ขนัตอนท ี 2  การวางแผน(5 นาที) 
การจดัการทาํงานสมาชิกร่วมกนัวางแผนการทาํงาน เช่น  การกาํหนดขนัตอนการทาํงาน  

การวางแผนเรืองการใชเ้วลา  การแบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ปัญหาของขนัที
1 โดยมีประธานกลุ่มทาํหนา้ทีดูแลและประสานงานเพือใหง้านกลุ่มสาํเร็จผลตามแผนการทีวางไว ้

ขนัตอนท ี 3  การสืบคน้และจดักระทาํขอ้มูล(10 นาที) 
 การสืบคน้ขอ้มูล  :  สมาชิกกลุ่มแยกยา้ยกนัสืบคน้ขอ้มูลในหัวขอ้ทีตนไดรั้บ

มอบหมายในการสืบคน้ขอ้มูลนกัเรียนสามารถเลือกสืบคน้จากหนงัสือทีครูจดัเตรียมมาดงัต่อไปนี 

.หนงัสือเรียนวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา   สาํนกัพิมพพ์ฒันาวชิาการ 

การจดักระทาํขอ้มูล  :  หลงัจากการสืบคอ้ขอ้มูลไดค้รบถว้นสมาชิกแต่ละคนนาํขอ้มูลที
สืบคน้ได้มานาํเสนอในทีประชุมกลุ่ม  สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายตรวจสอบความถูกตอ้งและ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล  ตามลาํดบั นกัเรียนไดล้ะดมสมองภายในกลุ่ม ครูกาํหนดเวลาให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดศึ้กษาหาความรู้เพิมเติมเพือทบทวนขอ้มูลและหัวขอ้ทีตนไดเ้ลือกไม่เกิน10 
นาที 
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ขนัตอนท ี 4  การลงมือปฏิบติั(5 นาที) 
สมาชิกกลุ่มทีไดส้ังเคราะห์แลว้มาเขียนสรุปสาระสําคญัตามประเด็นต่างๆ ลงในใบงานที 

4 ครูซกัถามเกียวกบัความรู้ของนกัเรียนในการนาํเสนอของนกัเรียนในแต่กลุ่ม 

ขนัตอนท ี 5  เขียนรายงานสรุป(5 นาที) 
นกัเรียนร่วมกนัสรุปเป็นรายงาน ลงในการดาษทีครูแจกให ้ 
ขนัตอนท ี 6  การนาํเสนอขอ้มูล และผลงาน(20 นาที) 
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอสาระสําคญั หน้าชนัเรียนตามลาํดบั  กาํหนดให้เวลาการ

นาํเสนอกลุ่มละประมาณ 5 นาที  ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนกลุ่มอืนซักถามปัญหาและครูอธิบาย
เพิมเติมใหส้มบูรณ์ 

ขันสรุป(5นาที) 
5. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุป  เกียวกบัสถานการณ์ การประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตของ

ตนเองครอบครัวและชุมชน เพือแกปั้ญหาดา้นความปลอดภยัในชีวิตและการพฒันาตนเอง ให้เห็น
ความสําคญัในการช่วยเหลือฟืนฟูผูติ้ดสารเสพติดไปปฏิบติัจะช่วยแก้ไขปัญหาและพฒันาของ
ประเทศชาติใหเ้จริญรุ่งเรืองได ้

6. มอบหมายให้นกัเรียนทุกคนทาํใบงานที5 วิเคราะห์ข่าว เรือง  ป.ป.ส.เปิดโอกาสให้เขา้
บาํบดัยาเสพติดแบบสมคัรใจ  ยาํสังคมใหโ้อกาสคนเลิกยา 
ชัวโมงที  

ขนันาํ(10 นาที) 
1. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้าํถามกระตุน้ความสนใจ ดงันี 

นกัเรียนคิดวา่การมีพฤติกรรมอยา่งไร จึงจะเรียกวา่พฤติกรรมเสียง 

นกัเรียนคิดวา่สถานการณ์เสียงทีมีมากทีสุดในปัจจุบนัคืออะไร และมีสาเหตุหลกั 

มาจากอะไร 

2. ครูยกตวัอยา่งพฤติกรรมเสียง เช่น การขบัรถเร็ว การหลบัใน การเมาแลว้ขบั ทะเลาะ
ววิาทในกลุ่มเพือน การทะเลาะววิาทในกลุ่มของคนทีอยูใ่นสถาบนัเดียวกนั การทะเลาะววิาทของ
คนทีอยูต่่างสถาบนักนั เป็นพฤติกรรมเสียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ การยอมใหโ้อบกอด สัมผสัร่างกาย 
เป็นพฤติกรรมเสียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์ สถานการณ์เสียงเป็นเหตุการณ์ทีมีโอกาสจะนาํไปสู่การ
เกิดอนัตรายต่อตนเองหรือผูอื้นครูใหค้วามหมายของคาํวา่พฤติกรรมจากนนัใหน้กัเรียนร่วมกนั
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ประเมินสถานการณ์วา่หากมีพฤติกรรมเสียงจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยัอะไรไดบ้า้ง จากนนั
ร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นวา่ หากตอ้งการหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงเหล่านนัตอ้งทาํอยา่งไร 
ครูทบทวนเกียวกบัวธีิเรียนตามรูปแบบกิจกรรมโครงงานแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น4กลุ่ม ทุกกลุ่ม
เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 

ขนัสอน(40 นาที) 
3. ครูนาํใบงานที1เรือง การหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง ซึงมีชือ

พฤติกรรมเสียง และการทะเลาะววิาทใหน้กัเรียนทุกกลุ่มจบัสลากเลือก(5 นาที) 
4. นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรูปแบบโครงงาน  5  

ขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที  1  การกาํหนดปัญหา(5 นาที) 
สมาชิกร่วมทาํความเขา้ใจพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียงทีไดรั้บมอบหมาย  จากนนั

กาํหนดปัญหาใหถู้กตอ้งและชดัเจน  โดยพฤติกรรมทีเป็นปัญหาดงันี 
  กลุ่มที   การมวัสุมเสพสารเสพติด 
  กลุ่มที   การมวัสุมในเรืองเพศ 
  กลุ่มที   การมวัสุมยกพวกตีกนั 

  กลุ่มที   การทะเลาะววิาท 

ขนัตอนที  2  การวางแผน(5 นาที) 
การจดัการทาํงานสมาชิกร่วมกนัวางแผนการทาํงาน เช่น  การกาํหนดขนัตอนการทาํงาน  

การวางแผนเรืองการใชเ้วลา  การแบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ปัญหาของขนัที
1 โดยมีประธานกลุ่มทาํหนา้ทีดูแลและประสานงานเพือใหง้านกลุ่มสาํเร็จผลตามแผนการทีวางไว ้

ขนัตอนที  3  การสืบคน้และจดักระทาํขอ้มูล(10 นาที) 
 การสืบคน้ขอ้มูล  :  สมาชิกกลุ่มแยกยา้ยกนัสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ทีตนไดรั้บ

มอบหมายในการสืบคน้ขอ้มูลนกัเรียนสามารถเลือกสืบคน้จากหนงัสือทีครูจดัเตรียมมาดงัต่อไปนี 

.หนงัสือเรียนวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา   สาํนกัพิมพพ์ฒันาวชิาการ 

การจดักระทาํขอ้มูล  :  หลงัจากการสืบคอ้ขอ้มูลไดค้รบถว้นสมาชิกแต่ละคนนาํขอ้มูลที
สืบคน้ไดม้านาํเสนอในทีประชุมกลุ่ม  สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายตรวจสอบความถูกตอ้งและ
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วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล  ตามลาํดบั นกัเรียนไดล้ะดมสมองภายในกลุ่ม ครูกาํหนดเวลาให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดศึ้กษาหาความรู้เพิมเติมเพือทบทวนขอ้มูลและหวัขอ้ทีตนไดเ้ลือกไม่เกิน10 
นาที 

ขนัตอนที  4  การลงมือปฏิบติั(5 นาที) 
สมาชิกกลุ่มทีไดส้ังเคราะห์แลว้มาเขียนสรุปสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆ ลงในใบงาน ครู

ซกัถามเกียวกบัความรู้ของนกัเรียนในการนาํเสนอของนกัเรียนในแต่กลุ่ม 

ขนัตอนที  5  เขียนรายงานสรุป(10 นาที) 
นกัเรียนร่วมกนัสรุปเป็นแผนผงัความคิด (Mind  Mapping)  ลงในการดาษทีครูแจกให้  
ขนัตอนที  6  การนาํเสนอขอ้มูล และผลงาน(20 นาที) 
ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอสาระสาํคญั หนา้ชนัเรียนตามลาํดบั  กาํหนดใหเ้วลาการ

นาํเสนอกลุ่มละประมาณ 5 นาที  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่มอืนซกัถามปัญหาและครูอธิบาย
เพิมเติมใหส้มบูรณ์ 

ขนัสรุป(5นาที) 
5. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ ดงันี เราควรหลีกเลียงพฤติกรรม และสถานการณ์ที

เสียงต่อภยัอนัตราย เพือสุขภาพและสวสัดิภาพของตนเองและผูอื้น เพราะในแต่ละวนัมีคนไดรั้บ
บาดเจบ็เสียชีวิต และผลกระทบต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก 

ชวัโมงที 8 

ขนันาํ(10 นาที) 
1. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้าํถามกระตุน้ความสนใจ ดงันี 

นกัเรียนมีวธีิการป้องกนัตนอยา่งไรไม่ใหอ้ยูใ่นสถานการณ์เสียง 

2. ครูทบทวนพฤติกรรมเสียง การทะเลาะววิาทของคน เป็นพฤติกรรมเสียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุ จะก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั จากนนัร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นวา่ หากตอ้งการ
หลีกเลียงพฤติกรรมเสียงเหล่านนัตอ้งทาํอยา่งไร แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น4กลุ่ม ทุกกลุ่มเลือก
ประธานและเลขานุการกลุ่ม 

ขนัสอน(40 นาที) 
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3. ครูนาํใบงานที 2 ซึงมีชือพฤติกรรมเสียง และการเขา้แหล่งอบายมุข ใหน้กัเรียนทุกกลุ่ม
จบัสลากเลือก(5 นาที)  

4. นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรูปแบบโครงงาน  5  

ขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที  1  การกาํหนดปัญหา(5 นาที) 

สมาชิกร่วมทาํความเขา้ใจพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียงทีไดรั้บมอบหมาย  จากนนั
กาํหนดปัญหาใหถู้กตอ้งและชดัเจน  โดยพฤติกรรมใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาผลเสียของอบายมุขต่าง ๆ 
ดงันี 

  กลุ่มที  การดืมสุรา 

  กลุ่มที  การเทียวกลางคืน 

  กลุ่มที  การเล่นการพนนั 

  กลุ่มที  การแข่งขนัจกัรยานยนตบ์นทอ้งถนน 

  กลุ่มที  การเขา้ไปในฝงูชน 

  กลุ่มที  การหลีกเลียงอบายมุข การแข่งขนัจกัรยานยนต ์การเขา้ไปในฝงูชน 

จดัทาํขอ้มูลความรู้เป็นรูปเล่มทีสมบูรณ์และสวยงาม จากนนัร่วมกนัเขียนบทละคร  

เพือแสดงบทบาทสมมุติ ร่วมกนัฝึกซอ้มแลว้ออกมาแสดงทีละกลุ่ม 

ขนัตอนที  2  การวางแผน(5 นาที) 

การจดัการทาํงานสมาชิกร่วมกนัวางแผนการทาํงาน เช่น  การกาํหนดขนัตอนการทาํงาน  
การวางแผนเรืองการใชเ้วลา  การแบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ปัญหาของขนัที
1 โดยมีประธานกลุ่มทาํหนา้ทีดูแลและประสานงานเพือใหง้านกลุ่มสาํเร็จผลตามแผนการทีวางไว ้

ขนัตอนที  3  การสืบคน้และจดักระทาํขอ้มูล(10 นาที) 
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 การสืบคน้ขอ้มูล  :  สมาชิกกลุ่มแยกยา้ยกนัสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ทีตนไดรั้บ
มอบหมายในการสืบคน้ขอ้มูลนกัเรียนสามารถเลือกสืบคน้จากหนงัสือทีครูจดัเตรียมมาดงัต่อไปนี 

.หนงัสือเรียนวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา   สาํนกัพิมพพ์ฒันาวชิาการ 

การจดักระทาํขอ้มูล  :  หลงัจากการสืบคอ้ขอ้มูลไดค้รบถว้นสมาชิกแต่ละคนนาํขอ้มูลที
สืบคน้ไดม้านาํเสนอในทีประชุมกลุ่ม  สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายตรวจสอบความถูกตอ้งและ
วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล  ตามลาํดบั นกัเรียนไดล้ะดมสมองภายในกลุ่ม ครูกาํหนดเวลาให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดศึ้กษาหาความรู้เพิมเติมเพือทบทวนขอ้มูลและหวัขอ้ทีตนไดเ้ลือกไม่เกิน5 
นาที 

ขนัตอนที  4  การลงมือปฏิบติั(10 นาที) 

สมาชิกกลุ่มทีไดส้ังเคราะห์พฤติกรรมแลว้นาํสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆมาฝึกซอ้ม
บทบาทสมมุติ  

ขนัตอนที  5  เขียนรายงานสรุป(10 นาที) 

นกัเรียนร่วมกนัสรุปเป็นรายงานลงในกระดาษ ครูซกัถามเกียวกบัความรู้ของนกัเรียนใน
การนาํเสนอเป็นบทบาทสมมุติ  

ขนัตอนที  6  การนาํเสนอขอ้มูล และผลงาน(20 นาที) 

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอสาระสาํคญัในการแสดงบทบาทสมมุติ หนา้ชนัเรียน
ตามลาํดบั  กาํหนดให้เวลาการนาํเสนอกลุ่มละประมาณ 5 นาที  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่มอืน
ซกัถามปัญหาและครูอธิบายเพิมเติมใหส้มบูรณ์ 

ขันสรุป(5นาที) 

5. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ ดงันี เราควรหลีกเลียงพฤติกรรม และสถานการณ์ที
เสียงต่อภยัอนัตราย เพือสุขภาพและสวสัดิภาพของตนเองและผูอื้น เพราะในแต่ละวนัมีคนไดรั้บ
บาดเจบ็เสียชีวิต และผลกระทบต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก 

ชัวโมงที 9 
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ขนันํา(10 นาที) 

1. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้าํถามกระตุน้ เพือใหน้กัเรียนคน้ควา้หา
คาํตอบ และเชือมโยงกบัความรู้เดิมเกียวกบัเรืองความปลอดภยัในชีวิตและกระบวนการป้องกนั
หลีกเลียงสถานการณ์เสียงพร้อมทงัอธิบายทบทวนเกียวกบัวธีิเรียนตามรูปแบบกิจกรรมโครงงาน
แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น4กลุ่ม ทุกกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม(5 นาที) 

2. ครูบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์ทีนาํไปสู่ความเสียงใหน้กัเรียนฟังจากนนัซกัถามวา่
นกัเรียน  จากเรืองทีเล่าไปให้ขอ้คิดอะไรกบันกัเรียนไดบ้า้ง  นกัเรียนร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น(5 นาที) 

ขนัสอน(45 นาที) 

3. ครูนาํใบงานที 3 เรืองข่าวทีเกียวกบัสถานการณ์เสียง ทีเกียวกบัพฤติกรรมเสียงให้
นกัเรียนทุกกลุ่ม ใหเ้ป็นข่าวเดียวกนัทุกกลุ่ม เพือใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มคิดหวัขอ้ข่าวเอง ครูให้
นกัเรียนร่วมสนทนากบัเพือนในกลุ่มเกียวกบัประสบการณ์ในการใชก้ระบวนการคิด ทกัษะชีวติ 
การคาดคะเน การต่อรอง การปฏิเสธ ในชีวติประจาํวนั โดยวเิคราะห์ข่าวตามใบงานทีครูกาํหนดให้
เกียวกบัพฤติกรรมเสียง และกระบวนคิดเพือป้องกนัและหลีกเลียงพฤติกรรมเสียง(ข่าวควรเลือก
ตามความเหมาะสมและเป็นสถานการณ์ทีใกลเ้คียงกบัวยัของนกัเรียน)(5 นาที) 

4. นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรูปแบบโครงงาน  5  

ขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที  1  การกาํหนดปัญหา(5 นาที) 

สมาชิกร่วมทาํความเขา้ใจอ่านสถานการณ์ในข่าวทีไดรั้บมอบหมาย  จากนนักาํหนดปัญหา
ใหต้รงประเด็นและชดัเจนมากทีสุด 

ขนัตอนที  2  การวางแผน(5 นาที) 
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การจดัการใหส้มาชิกทาํงานร่วมกนัวางแผนการทาํงาน เช่น  การกาํหนดขนัตอนการ
ทาํงาน  การวางแผนเรืองการใชเ้วลา  การแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ของขนั
ที 1 ตามปัญหาในใบงานทีครูให ้โดยมีประธานกลุ่มทาํหนา้ทีดูแลและประสานงานเพือใหง้านกลุ่ม
สาํเร็จผลตามแผนการทีวางไว ้

ขนัตอนที  3  การสืบคน้และจดักระทาํขอ้มูล(10 นาที) 

 การสืบคน้ขอ้มูล  :  สมาชิกกลุ่มแยกยา้ยกนัสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ทีตนไดรั้บ
มอบหมายในการสืบคน้ขอ้มูลนกัเรียนสามารถเลือกสืบคน้จากหนงัสือทีครูจดัเตรียมมาดงัต่อไปนี 

.หนงัสือเรียนวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา   สาํนกัพิมพพ์ฒันาวชิาการ 

การจดักระทาํขอ้มูล  :  หลงัจากการสืบคอ้ขอ้มูลไดค้รบถว้นสมาชิกแต่ละคนนาํขอ้มูลที
สืบคน้ไดม้านาํเสนอในทีประชุมกลุ่ม  สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายตรวจสอบความถูกตอ้งและ
วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล  ตามลาํดบั นกัเรียนไดล้ะดมสมองภายในกลุ่ม ครูกาํหนดเวลาให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดศึ้กษาหาความรู้เพิมเติมเพือทบทวนขอ้มูลและหวัขอ้ทีตนไดเ้ลือกไม่เกิน10 
นาที 

ขนัตอนที  4  การลงมือปฏิบติั(5 นาที) 

สมาชิกกลุ่มทีไดว้เิคราะห์แลว้มาเขียนสรุปสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆ ครูซกัถาม
เกียวกบัความรู้ของนกัเรียนในการนาํเสนอของนกัเรียนในแต่กลุ่ม 

ขนัตอนที  5  เขียนรายงานสรุป(5 นาที) 

นกัเรียนร่วมกนัสรุปเป็นแผนผงัความคิด (Mind  Mapping)  ลงในการดาษทีครูแจกให้ 

ขนัตอนที  6  การนาํเสนอขอ้มูล และผลงาน(20 นาที) 
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ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอสาระสาํคญัเป็นแผนผงัความคิด (Mind  Mapping)   หนา้ชนั
เรียนตามลาํดบั  กาํหนดให้เวลาการนาํเสนอกลุ่มละประมาณ 5 นาที  ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนกลุ่ม
อืนซกัถามปัญหาและครูอธิบายเพิมเติมใหส้มบูรณ์ 

ขันสรุป(5นาที) 

5. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุป  เกียวกบัข่าวสถานการณ์เสียง เกียวกบัประสบการณ์ในการ
ใชก้ระบวนการคิด ทกัษะชีวิต การคาดคะเน การต่อรอง การปฏิเสธ ในชีวติประจาํวนั โดยวเิคราะห์
ข่าวตามใบงานทีครูกาํหนดใหเ้กียวกบัพฤติกรรมเสียง และกระบวนคิดเพือป้องกนัและหลีกเลียง
พฤติกรรมเสียง การประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติของตนเองครอบครัวและชุมชน เพือแกปั้ญหา
ดา้นความปลอดภยัในชีวติและการพฒันาตนเอง ให้เห็นความสาํคญัในการใชก้ระบวนการคิด 
ทกัษะชีวติ การคาดคะเน การต่อรอง การปฏิเสธ กระบวนคิดเพือป้องกนัและหลีกเลียงพฤติกรรม
เสียง ในชีวติประจาํวนั ไปปฏิบติัจะช่วยแกไ้ขปัญหาและพฒันาของประเทศชาติใหเ้จริญรุ่งเรืองได ้

6. มอบหมายใหน้กัเรียนทุกคนทาํใบงานที 4 เรืองประเมินพฤติกรรมเสียง 10 คะแนน 

ชัวโมงที 10 

ขนันํา(10 นาที) 
1. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้าํถามกระตุน้ความสนใจ ดงันี 

  ถา้นกัเรียนถูกคนร้ายจีเอาทรัพยสิ์น นกัเรียนจะทาํอยา่งไร(นักเรียนตอบตาม
ประสบการณ์และความเข้าใจ) 

* นกัเรียนรู้จกัสถานการณ์คบัขนัหรือไม่  
  * สถานการณ์คบัขนัคืออะไร 

  * สถานการณ์คบัขนัมีอนัตรายอยา่งไร  
  * นกัเรียนเคยตกอยูใ่นสถานการณ์คบัขนัหรือไม่ 
  * สถานการณ์คบัขนัทีนกัเรียนเคยพบหรือเคยเผชิญคืออะไร และส่งผลต่อตวั
นกัเรียนอยา่งไร 
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2. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแบ่งปันประสบการณ์ในการอยูใ่นสถานการณ์คบัขนั จากนนัร่วมกนั
วเิคราะห์วา่นอกจากสถานการณ์ทีเพือนเล่าไปแลว้ ครูยกตวัอยา่งสถานการณ์คบัขนั เป็นเหตุการณ์
ทีมีโอกาสจะนาํไปสู่การเกิดอนัตรายต่อตนเองหรือผูอื้นครูใหค้วามหมายของคาํวา่สถานการณ์คบั
ขนัคืออะไร จากนนัร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นวา่ หากตอ้งตกอยูใ่นสถานการณ์คบัขนั
เหล่านนัตอ้งปฏิบติัอยา่งไร ครูทบทวนเกียวกบัวธีิเรียนตามรูปแบบกิจกรรมโครงงานแบ่งกลุ่ม
นกัเรียนออกเป็น4กลุ่ม ทุกกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 

ขนัสอน(40 นาที) 

3. ครูนาํใบงานที1เรือง สถานการณ์คบัขนัทีนาํไปสู่อนัตราย ซึงมีสถานการณ์คบัขนัให้
นกัเรียนทุกกลุ่มจบัสลากเลือก เพือใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมสนทนากบัเพือนในกลุ่มเกียวกบั
ประสบการณ์ในการใช ้ทกัษะชีวติ คือทกัษะการเจรจาต่อรอง ทกัษะการการปฏิเสธ ทกัษะการต่อสู้
และป้องกนัตวัในชีวิตประจาํวนั โดยวิเคราะห์ตามใบงานทีครูกาํหนดให้เกียวกบัสถานการณ์คบัขนั
ทีนาํไปสู่อนัตราย (5นาที) 

4. นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรูปแบบโครงงาน  5  

ขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที  1  การกาํหนดปัญหา(5 นาที) 

สมาชิกกลุ่มร่วมทาํความเขา้ใจสถานการณ์คบัขนัทีนาํไปสู่อนัตราย ทีไดรั้บมอบหมาย  
จากนนักาํหนดปัญหาใหถู้กตอ้งและชดัเจน  โดยสถานการณ์คบัขนัทีนาํไปสู่อนัตราย ทีเป็นปัญหา
มีดงันี 

  กลุ่มที   ภยัจากตนเอง 
  กลุ่มที   ภยัจากบุคคลอืน 
  กลุ่มที   ภยัธรรมชาติ 

  กลุ่มที   ภยัอืนๆ 
ขนัตอนที  2  การวางแผน(5 นาที) 
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การจดัการทาํงานสมาชิกร่วมกนัวางแผนการทาํงาน เช่น  การกาํหนดขนัตอนการทาํงาน  
การวางแผนเรืองการใชเ้วลา  การแบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ปัญหาของขนัที
1 โดยมีประธานกลุ่มทาํหนา้ทีดูแลและประสานงานเพือใหง้านกลุ่มสาํเร็จผลตามแผนการทีวางไว ้

ขนัตอนที  3  การสืบคน้และจดักระทาํขอ้มูล(10 นาที) 

 การสืบคน้ขอ้มูล  :  สมาชิกกลุ่มแยกยา้ยกนัสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ทีตนไดรั้บ
มอบหมายในการสืบคน้ขอ้มูลนกัเรียนสามารถเลือกสืบคน้จากหนงัสือทีครูจดัเตรียมมาดงัต่อไปนี 

.หนงัสือเรียนวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา   สาํนกัพิมพพ์ฒันาวชิาการ 

การจดักระทาํขอ้มูล  :  หลงัจากการสืบคอ้ขอ้มูลไดค้รบถว้นสมาชิกแต่ละคนนาํขอ้มูลที
สืบคน้ไดม้านาํเสนอในทีประชุมกลุ่ม  สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายตรวจสอบความถูกตอ้งและ
วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล  ตามลาํดบั นกัเรียนไดล้ะดมสมองภายในกลุ่ม ครูกาํหนดเวลาให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดศึ้กษาหาความรู้เพิมเติมเพือทบทวนขอ้มูลและหวัขอ้ทีตนไดเ้ลือกไม่เกิน10 
นาที 

ขนัตอนที  4  การลงมือปฏิบติั(5 นาที) 

สมาชิกกลุ่มทีไดส้ังเคราะห์แลว้มาเขียนสรุปสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆ ลงในใบงาน ครู
ซกัถามเกียวกบัความรู้ของนกัเรียนในการนาํเสนอของนกัเรียนในแต่กลุ่ม 

ขนัตอนที  5  เขียนรายงานสรุป(10 นาที) 

นกัเรียนร่วมกนัสรุปเป็นแผนผงัความคิด (Mind  Mapping)  ลงในการดาษทีครูแจกให้  

ขนัตอนที  6  การนาํเสนอขอ้มูล และผลงาน(20 นาที) 

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอสาระสาํคญั หนา้ชนัเรียนตามลาํดบั  กาํหนดใหเ้วลาการ
นาํเสนอกลุ่มละประมาณ 5 นาที  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่มอืนซกัถามปัญหาและครูอธิบาย
เพิมเติมใหส้มบูรณ์ 

ขันสรุป(5นาที) 
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5. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ สถานการณ์คบัขนัทีนาํไปสู่อนัตราย ให้นกัเรียนแต่
ละคนศึกษาความรู้เกียวกบัทกัษะชีวิตทีสําคญัในการป้องกันและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนั 
ทกัษะชีวติทงั  ทกัษะคือทกัษะการเจรจาต่อรอง ทกัษะการการปฏิเสธ ทกัษะการต่อสู้และป้องกนั
ตวัในชีวติประจาํวนั รวมถึงทกัษะสาํคญัในการป้องกนัและหลีกเลียงภยัธรรมชาติให้ความรู้เพิมเติม
ให้ครอบคลุมและเขา้ใจง่าย เกียวกบัสาเหตุของภยัจากบุคคล ถูกคนร้ายเอามีดจี  ถูกบงัคบัข่มขืน              
การหลีกเลียงเมือถูกคนร้ายจบัเป็นตวัประกนัคนร้ายใช้หินปารถ คนร้ายเขา้บา้นขณะเราอยู่ในบา้น           
ถูกหาเรืองหรือไปมีเรืองทะเลาะวิวาท อยู่ในเหตุการณ์ทีมีคนทะเลาะวิวาทกัน ภัยธรรมชาติ                   
เกิดคลืนยกัษสึ์นามิ และภยัอืนๆเช่นเพลิงไหม ้

ชัวโมงที 11 

ขนันํา(10 นาที) 

1. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้าํถามกระตุน้ความสนใจ ดงันี 

  นกัเรียนมีวธีิการป้องกนัตนอยา่งไรถา้อยูใ่นสถานการณ์คบัขนั และนกัเรียนจะใช้
ทกัษะชีวติใดในการป้องกนัตวั 

2. ครูทบทวนความรู้เดิมจากนนัร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นวา่ หากตอ้งเจอ
สถานการณ์คบัขนัเหล่านนัตอ้งทาํอยา่งไร แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น4กลุ่ม ทุกกลุ่มเลือกประธาน
และเลขานุการกลุ่ม 

ขนัสอน(40 นาที) 

3. ครูนาํใบงานที 2 เรือง บทบาทสมมุติการใชท้กัษะชีวติเมือเจอสถานการณ์คบัขนัที
นาํไปสู่อนัตราย ซึงใหน้กัเรียนทุกกลุ่มศึกษาความรู้เกียวกบัทกัษะชีวติทีสาํคญัในการป้องกนัและ
หลีกเลียงสถานการณ์คบัขนั จากนนัจบักลุ่มฝึกปฏิบติัทกัษะชีวติทงั  ทกัษะ แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่ม
ออกมาแสดงทกัษะ การหลีกเลียงเมือถูกคนร้ายจบัเป็นตวัประกนั ถูกคนร้ายจีหรือปลน้ ถูกบงัคบั
ข่มขืน คนร้ายใชหิ้นปารถ คนร้ายเขา้บา้นขณะเราอยูใ่นบา้น ถูกหาเรืองหรือไปมีเรืองทะเลาะวิวาท อยู่
ในเหตุการณ์ทีมีคนทะเลาะววิาทกนัใครแสดงทกัษะไดดี้ทีสุด ครูและเพือนปรบมือแสดงความชืน
ชม จดัทาํขอ้มูลความรู้เป็นรูปเล่มทีสมบูรณ์และสวยงาม จากนนัร่วมกนัเขียนบทละคร เพือแสดง
บทบาทสมมุติ ร่วมกนัฝึกซอ้มแลว้ออกมาแสดงทีละกลุ่ม(5นาที) 
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4. นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรูปแบบโครงงาน  5  

ขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที  1  การกาํหนดปัญหา(5 นาที) 

สมาชิกร่วมทาํความเขา้ใจสถานการณ์คบัขนัทีไดรั้บมอบหมาย  จากนนักาํหนดปัญหาให้
ถูกตอ้งและชดัเจน  โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาสถานการณ์คบัขนัทีนาํไปสู่อนัตรายต่างๆ  

ขนัตอนที  2  การวางแผน(5 นาที) 

การจดัการทาํงานสมาชิกร่วมกนัวางแผนการทาํงาน เช่น  การกาํหนดขนัตอนการทาํงาน  
การวางแผนเรืองการใชเ้วลา  การแบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ปัญหาของขนัที
1 โดยมีประธานกลุ่มทาํหนา้ทีดูแลและประสานงานเพือใหง้านกลุ่มสาํเร็จผลตามแผนการทีวางไว ้

ขนัตอนที  3  การสืบคน้และจดักระทาํขอ้มูล(10 นาที) 

 การสืบคน้ขอ้มูล  :  สมาชิกกลุ่มแยกยา้ยกนัสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ทีตนไดรั้บ
มอบหมายในการสืบคน้ขอ้มูลนกัเรียนสามารถเลือกสืบคน้จากหนงัสือทีครูจดัเตรียมมาดงัต่อไปนี 

.หนงัสือเรียนวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา   สาํนกัพิมพพ์ฒันาวชิาการ 

การจดักระทาํขอ้มูล  :  หลงัจากการสืบคอ้ขอ้มูลไดค้รบถว้นสมาชิกแต่ละคนนาํขอ้มูลที
สืบคน้ไดม้านาํเสนอในทีประชุมกลุ่ม  สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายตรวจสอบความถูกตอ้งและ
วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล  ตามลาํดบั นกัเรียนไดล้ะดมสมองภายในกลุ่ม ครูกาํหนดเวลาให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดศึ้กษาหาความรู้เพิมเติมเพือทบทวนขอ้มูลและหวัขอ้ทีตนไดเ้ลือกไม่เกิน5 
นาที 

ขนัตอนที  4  การลงมือปฏิบติั(10 นาที) 

สมาชิกกลุ่มทีไดส้ังเคราะห์พฤติกรรมแลว้นาํสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆมาฝึกซอ้ม
บทบาทสมมุติ  

ขนัตอนที  5  เขียนรายงานสรุป(10 นาที) 
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นกัเรียนร่วมกนัสรุปเป็นรายงานลงในกระดาษ ครูซกัถามเกียวกบัความรู้ของนกัเรียนใน
การนาํเสนอเป็นบทบาทสมมุติ  

ขนัตอนที  6  การนาํเสนอขอ้มูล และผลงาน(20 นาที) 

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอสาระสาํคญัในการแสดงบทบาทสมมุติ หนา้ชนัเรียน
ตามลาํดบั  กาํหนดให้เวลาการนาํเสนอกลุ่มละประมาณ 5 นาที  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่มอืน
ซกัถามปัญหาและครูอธิบายเพิมเติมใหส้มบูรณ์ 

ขันสรุป(5นาที) 

5. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ ใหน้กัเรียนทบทวนการใชท้กัษะชีวติทีสาํคญัในการ
ป้องกนัตวัและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนั โดยครูสุ่มเลือกตวัแทนนกัเรียน 3 คน ออกมาอธิบาย
วธีิการใชท้กัษะชีวิตทีสาํคญัในการป้องกนัตวัและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนั ทงั 3 ทกัษะซึงไดแ้ก่ 
ทกัษะการเจรจาต่อรอง ทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะการต่อสู้และป้องกนัตวั ยงัมีทกัษะชีวติอะไรอีก
บา้งทีสามารถป้องกนัและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนั การป้องกนัตวั ตามขนัตอนดงันี ) ถา้
คนร้ายควา้ขอ้มือขา้งหนึงของเราไว ้2) ใหใ้ชมื้ออีกขา้งจิมไปทีดวงตาของคนร้ายอยา่งแรง 3) แทง
เข่าไปทีอวยัวะสืบพนัธ์ุของคนร้าย แลว้วงิหนีขอความช่วยเหลือ 

 

ชัวโมงที 12 

ขนันํา(10 นาที) 

1. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้าํถามกระตุน้ เพือใหน้กัเรียนคน้ควา้หา
คาํตอบ และเชือมโยงกบัความรู้เดิมเกียวกบัเรืองความปลอดภยัในชีวิตและกระบวนการป้องกนั
หลีกเลียงสถานการณ์คบัขนั พร้อมทงัอธิบายทบทวนเกียวกบัวธีิเรียนตามรูปแบบกิจกรรมโครงงาน
แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น4กลุ่ม ทุกกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม(5 นาที) 

2. ครูบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์ทีนาํไปสู่ความเสียงใหน้กัเรียนฟังจากนนัซกัถามวา่
นกัเรียน  จากเรืองทีเล่าไปให้ขอ้คิดอะไรกบันกัเรียนไดบ้า้ง  นกัเรียนร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น(5 นาที) 
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ขนัสอน(45 นาที) 

3. ครูนาํใบงานที 3 เรืองข่าวทีเกียวกบัสถานการณ์คบัขนั ใหน้กัเรียนทุกกลุ่ม อ่านข่าว
เดียวกนัทุกกลุ่ม เพือใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มคิดหวัขอ้ข่าวเอง ครูใหน้กัเรียนร่วมสนทนากบัเพือนใน
กลุ่มเกียวกบัประสบการณ์ในการใช ้3 ทกัษะซึงไดแ้ก่ ทกัษะการเจรจาต่อรอง ทกัษะการปฏิเสธ 
ทกัษะการต่อสู้และป้องกนัตวั โดยวเิคราะห์ข่าวตามใบงานทีครูกาํหนดใหเ้กียวกบัสถานการณ์คบั
ขนั และสถานการณ์คบัขนัทีอาจนาํไปสู่อนัตราย มาจากภยัประเภทใด (ข่าวควรเลือกตามความ
เหมาะสมและเป็นสถานการณ์ทีใกลเ้คียงกบัวยัของนกัเรียน)(5 นาที) 

4. นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรูปแบบโครงงาน  5  

ขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที  1  การกาํหนดปัญหา(5 นาที) 

สมาชิกร่วมทาํความเขา้ใจอ่านสถานการณ์ในข่าวทีไดรั้บมอบหมาย  จากนนักาํหนดปัญหา
ใหต้รงประเด็นและชดัเจนมากทีสุด 

ขนัตอนที  2  การวางแผน(5 นาที) 

การจดัการใหส้มาชิกทาํงานร่วมกนัวางแผนการทาํงาน เช่น  การกาํหนดขนัตอนการ
ทาํงาน  การวางแผนเรืองการใชเ้วลา  การแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ของขนั
ที 1 ตามปัญหาในใบงานทีครูให ้โดยมีประธานกลุ่มทาํหนา้ทีดูแลและประสานงานเพือใหง้านกลุ่ม
สาํเร็จผลตามแผนการทีวางไว ้

ขนัตอนที  3  การสืบคน้และจดักระทาํขอ้มูล(10 นาที) 

 การสืบคน้ขอ้มูล  :  สมาชิกกลุ่มแยกยา้ยกนัสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ทีตนไดรั้บ
มอบหมายในการสืบคน้ขอ้มูลนกัเรียนสามารถเลือกสืบคน้จากหนงัสือทีครูจดัเตรียมมาดงัต่อไปนี 

.หนงัสือเรียนวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา   สาํนกัพิมพพ์ฒันาวชิาการ 

การจดักระทาํขอ้มูล  :  หลงัจากการสืบคอ้ขอ้มูลไดค้รบถว้นสมาชิกแต่ละคนนาํขอ้มูลที
สืบคน้ไดม้านาํเสนอในทีประชุมกลุ่ม  สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายตรวจสอบความถูกตอ้งและ
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วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล  ตามลาํดบั นกัเรียนไดล้ะดมสมองภายในกลุ่ม ครูกาํหนดเวลาให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดศึ้กษาหาความรู้เพิมเติมเพือทบทวนขอ้มูลและหวัขอ้ทีตนไดเ้ลือกไม่เกิน10 
นาที 

ขนัตอนที  4  การลงมือปฏิบติั(5 นาที) 
สมาชิกกลุ่มทีไดว้เิคราะห์แลว้มาเขียนสรุปสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆ ครูซกัถาม

เกียวกบัความรู้ของนกัเรียนในการนาํเสนอของนกัเรียนในแต่กลุ่ม 

ขนัตอนที  5  เขียนรายงานสรุป(5 นาที) 
นกัเรียนร่วมกนัสรุปเป็นแผนผงัความคิด (Mind  Mapping)  ลงในการดาษทีครูแจกให้ 
ขนัตอนที  6  การนาํเสนอขอ้มูล และผลงาน(20 นาที) 
ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอสาระสาํคญัเป็นแผนผงัความคิด (Mind  Mapping)   หนา้ชนั

เรียนตามลาํดบั  กาํหนดให้เวลาการนาํเสนอกลุ่มละประมาณ 5 นาที  ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนกลุ่ม
อืนซกัถามปัญหาและครูอธิบายเพิมเติมใหส้มบูรณ์ 

ขันสรุป(5นาที) 

5. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้และความคิด ทีไดจ้ากการศึกษาหน่วยการเรียนรู้นี 
เป็นแผนภาพความคิดร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นวา่ หากเกิดสถานการณ์คบัขนัจะขอความ
ช่วยเหลือจากใครอยา่งไรบา้ง จากนนัครูใหค้วามรู้เกียวกบัการขอความช่วยเหลือเมือเกิด
สถานการณ์คบัขนัเพิมเติมทีครบถว้นถูกตอ้งไปปฏิบติัจะช่วยแกไ้ขปัญหาและพฒันาของ
ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได ้

ชัวโมงที -  (ทาํโครงงาน) 

ขนันํา 

1. ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเกียวกบับทเรียนทีผา่นมาทงัหมด 4 เรือง 1) เรือง
การทาํโครงงาน 2)การช่วยเหลือฟืนฟูผูติ้ดสารเสพติด 3)การหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและ
สถานการณ์เสียง 4) การป้องกนัและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนั โดยให้นกัเรียนทบทวนหลกัการ
ทาํโครงงานเพือให้เกิดความกระจ่าง และเชือมโยงกบัความรู้เดิมเกียวกบัเรืองความปลอดภยัในชีวิต 
ครูอธิบายทบทวนเพมิเติมเกียวกบัวธีิเรียนตามรูปแบบกิจกรรมโครงงานแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น4
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กลุ่ม โดยคละ นกัเรียนทีเก่ง ปายกลางและอ่อนตามสภาพจริง ทุกกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการ
กลุ่ม 

ขนัสอน 

2. ครูเป็นทีปรึกษาการทาํโครงงานและคอยกระตุน้เพือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ นกัเรียน
ทุกกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนการจดัการเรียนรูปแบบโครงงาน 6  ขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที  1  การกาํหนดปัญหา(5 นาที) 

3.ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมผลงานกลุ่ม จากใบกิจกรรมทงัรายบุคคลและกลุ่มใหเ้ป็น
ผลงานกลุ่ม ครูกระตุน้ให้นกัเรียนมองเห็นปัญหาเพือใชใ้นการกาํหนดปัญหาหวัขอ้โครงงาน โดย
ใหส้มาชิกในกลุ่มรวบรวมประเด็นคาํถามหรือปัญหาทีน่าสนใจ ของสมาชิกในกลุ่มจากการเรียนรู้
ศึกษาคน้ควา้เรืองความปลอดภยัในชีวติ จากนนัช่วยกนัอภิปรายรวมรวม คดัเลือกประเด็นคาํถามที
ครอบคลุมเหมาะสม เป็นประเด็นหวัขอ้ศึกษาและเป็นชือหวัขอ้โครงงานกลุ่ม 

ขนัตอนที  2  การวางแผน 

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษารายละเอียดเกียวกบัหวัขอ้เรืองทีเป็นประเด็นสาํคญั 

5. การจดัการใหส้มาชิกทาํงานร่วมกนัวางแผนการทาํงาน เช่น  การกาํหนดขนัตอนการ
ทาํงาน  การวางแผนเรืองการใชเ้วลา  การแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ของขนั
ที 1 ตามปัญหาและหวัขอ้ทีกาํหนดได ้โดยมีประธานกลุ่มทาํหนา้ทีดูแลและประสานงานกบัครูที
ปรึกษาเพือใหง้านกลุ่มสาํเร็จผลตามแผนการทีวางไว ้

ขนัตอนที  3  การสืบคน้และจดักระทาํขอ้มูล 

6. การสืบคน้ขอ้มูล  :  สมาชิกกลุ่มแยกยา้ยกนัสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ทีตนไดรั้บมอบหมาย
ในการสืบคน้ขอ้มูลนกัเรียนสามารถเลือกสืบคน้จากหนงัสือทีครูจดัเตรียมมาดงัต่อไปนี 

.หนงัสือเรียนวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา   สาํนกัพิมพพ์ฒันาวชิาการ 

2. แหล่งขอ้มูลและเวบ็ไซตต่์างๆ 
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7. การจดักระทาํขอ้มูล  :  หลงัจากการสืบคอ้ขอ้มูลไดค้รบถว้นสมาชิกแต่ละคนนาํขอ้มูลที
สืบคน้ไดม้านาํเสนอในทีประชุมกลุ่ม  สมาชิกกลุ่มร่วมกนัอภิปรายตรวจสอบความถูกตอ้งและ
วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล  ตามลาํดบั นกัเรียนไดล้ะดมสมองภายในกลุ่ม ครูกาํหนดเวลาให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดศึ้กษาหาความรู้เพิมเติมเพือทบทวนขอ้มูลและหวัขอ้ทีตนไดเ้ลือกและคน้ควา้
เพิมเติมนอกเวลาเรียน 

ขนัตอนที  4  การลงมือปฏิบติั 

8. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนันาํขอ้มูลทีไดว้เิคราะห์แลว้มาหาสรุปสาระสาํคญัตามประเด็น
ทีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาความน่าเชือถือของขอ้มูลทีไดศึ้กษาสามารถอา้งอิงได ้

9. ร่วมมือกนัปฏิบติัตามแผนงานทีเตรียมไวต้ามแหล่งต่างๆ จดัทาํตามขนัตอนทีไดเ้รียนรู้ 
ครูคอยชีแนะเพิมเติมนอกเวลาเรียนและสังเกตการทาํงานกลุ่ม ซกัถามเกียวกบัความรู้ของนกัเรียน
ในปฏิบติังานในกลุ่มเพือให้นกัเรียนไดคิ้ดและพฒันางานเพิมเติม 

ขนัตอนที  5  เขียนรายงานสรุป 

10. จากการร่วมมือการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน วเิคราะห์ตรงประเด็นชดัเจนและมีความ
น่าเชือถือของแหล่งขอ้มูลแลว้เรียบเรียงเขียนเป็นรูปเล่มรายงานโครงงาน ตามรูปแบบทีครู
กาํหนดให ้ครูคอยใหค้าํแนะนาํปรึกษา 

ขนัตอนที  6  การนาํเสนอขอ้มูล และผลงาน 

11. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการทาํโครงงาน อภิปราย สรุปผล และแรกเปลียน
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นแนวคิดทีนาํมาใชใ้นชีวติจริง โดยนาํเสนอเป็นรูปเล่มรายงานแบบโครงงาน และ
นิทรรศการผลงานโครงงาน   ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่มอืนซกัถามปัญหาและครูอธิบายเพิมเติม
ใหส้มบูรณ์ 

ขันสรุป 

12. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้และความคิด ทีไดจ้ากการศึกษาเกียวกบัการทาํ
โครงงานเรืองความปลอดภยัในชีวติ จากนนัครูให้นกัเรียนทาํแบบประเมินความคิดเห็นทีมีต่อการ
เรียนรู้แบบโครงงาน และทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเกียวกบัการทาํโครงงานเรืองความปลอดภยัใน
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ชีวติ ครูเพิมเติมความถูกตอ้งไปปฏิบติัและช่วยแกไ้ขปัญหาและพฒันาของประเทศชาติให้
เจริญรุ่งเรืองได ้

 

7. สือการเรียนรู้ 

ภาพผูติ้ดสารเสพติด 

หนงัสือเรียนสุขศึกษา และพลศึกษา ม.  (พว.) 
ใบความรู้ที  เรืองแนวคิดพืนฐานเกียวกบัโครงงาน 

ใบความรู้ที 2 เรืองประเภทของโครงงาน 

ใบความรู้ที 3 เรืองแนวทางการทาํโครงงาน 

ใบงานที 4 เรือง การหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง 

ใบงานที 5 เรืองพฤติกรรมเสียง และการเขา้แหล่งอบายมุข  
ใบงานที 6 เรืองข่าวทีเกียวกบัสถานการณ์เสียง  

ใบงานที 7 เรือง การป้องกนัและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนั 

ใบงานที 8 เรือง บทบาทสมสุติการใชท้กัษะชีวติเมือเจอสถานการณ์คบัขนัทีนาํไปสู่ 

อนัตราย 

ใบงานที 9 เรืองข่าวทีเกียวกบัสถานการณ์คบัขนั 
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เรือง แนวคิดพนืฐานเกยีวกบัโครงงาน 

             ความหมายของโครงงาน 

                    โครงงานเป็นกิจกรรมทีเนน้กระบานการ  โดยนกัเรียนเป็นผูคิ้ดคน้  วางแผน  
ลงมือปฏิบติัตามแผนทีวางไว ้ อาศยัเครืองมือ  เครืองจกัร  และวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติั  
เพือให้โครงงานสาํเร็จภายใตค้าํแนะนาํ  การกระตุน้ความคิด  กระตุน้การทาํงานจากครูครู
หรือผูเ้ชียวชาญ  ครูผูดู้แลโครงงานจะอาํนวยความสะดวกในการทาํโครงงาน   ชีแนะ
แนวทางแกปั้ญหาทีเกิดขึนจากการทาํโครงงาน  ตลอดทงัติดตามการวดัและประเมินผล
โครงงานดว้ย 

 

             จุดมุ่งหมายของการเรียนวชิาโครงงาน 

                      1. เพือให้นัก เ รียนใช้ความรู้และประสบการณ์ปฏิบัติโครงงานตาม
ความสามารถ  ความสนใจและความถนดัของตนเอง 
                      2.เพือให้นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้  หาขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ
ดว้ยตนเอง 

                      3.เพือใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกซึงความคิดริเริมสร้างสรรค ์

                      4.เพือให้นกัเรียนมีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังาน  และเห็นคุณค่าของการใช้
กระบวนการแกปั้ญหา 
                      5.เพือให้นกัเรียนผลิตผลงานทีเป็นของนกัเรียนเอง  และนาํไปใชป้ระโยชน์
ได ้

                      จากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงาน  ความหมาย   และ
จุดมุ่งหมายของการเรียนวชิาโครงงาน  สรุปเป็นขนัตอนการเรียนการสอนวิชาโครงงานได้
หลายรูปแบบ  ดงัปรากฏอยูใ่นตวัอยา่งรูปแบบการสอนวชิาโครงงานต่อไปนี 

 

ความสําคัญและประโยชน์ของโครงงาน 

สรุปไดด้งัต่อไปนี 

อง แนวคิิิดพืืืืนืฐานเกีีียีวกััับั

ใบความรู้ท ี1 
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1.ช่วยส่งเสริมให้จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และการเรียนการสอนให้สัมฤทธิผลโดย 
สมบูรณ์ยงิขึน 

2.ช่วยใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
โดยอาศยัวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

3.ช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึงเป็นทกัษะสําคญัในการแสวงหา
ความรู้ครบถว้นกวา่ในหอ้งเรียน 

4.ช่วยพฒันาเจตคติทีดี  และความสนใจในวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

5.ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจลกัษณะและธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ยงิขึน 

6.ช่วยพฒันาความคิดริเริมสร้างสรรค ์ และความเป็นผูมี้วจิารณญาณ 

7.ช่วยพฒันานกัเรียนใหเ้กิดความเชือมนัในตนเอง 

8.ช่วยพฒันานกัเรียนใหคิ้ดเป็น  ทาํเป็น  และมีความสามารถแกปั้ญหา 
9.ช่วยพฒันาความรับผดิชอบและสร้างวนิยัในตนเองใหเ้กิดขึนกบันกัเรียน 

10.ช่วยใหน้กัเรียนใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์และคุณค่า 
 

รูปแบบของเล่มรายงานโครงงาน ควรมีลาํดบัดงันี 

 

1. ปกนอก มีชือโครงงาน ชือคณะทีทาํโครงงาน ชืออาจารยที์ปรึกษา ชือโรงเรียน 

2. ปกรอง จะคลา้ยหรือเหมือนปกนอก 

3. คําขอบคุณ (กิตติกรรมประกาศ) เป็นการเขียนขอบคุณผูที้เกียวขอ้งหรือผูใ้ห้การสนบัสนุนทีทาํ
ใหไ้ดรั้บความสาํเร็จจากการทาํโครงงาน 

4. บทคัดย่อ เป็นการสรุปยอ่ๆ ของสิงทีทาํได ้โดยมีขอ้ความประมาณ 300-350 คาํ ทีเป็นเนือความ 
และควรมีส่วนสําคญั คือ ความมุ่งหมาย วิธีศึกษาคน้ควา้ ผลการศึกษาคน้ควา้ และสรุปผล
การศึกษาคน้ควา้อยา่งยอ่ๆ (ควรฝึกเขียนใหถู้กตอ้ง เพราะส่วนนีสาํคญัมาก) 

5. สารบัญเรือง 

6. สารบัญตาราง 

7. สารบัญกราฟ หรือ รูปภาพ (ถา้มี) 

8. ส่วนเนือหา ควรแบ่งเป็นบท ดงันี  
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บทท ี1 : บทนํา ซึงมี 2 ส่วนทีสําคญั คือ ส่วนที 1 ประกอบดว้ยแนวคิด ทีมาและความสําคญัของ
เรือง และส่วนที 2 กล่าวถึงความมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้  

บทท ี2 : เอกสารทีเกียวข้อง เป็นส่วนทีนกัเรียนจะตอ้งไปศึกษาจากเอกสารโดยเป็นส่วนทีอาจจะ
เป็นหลกัการหรือทฤษฎี หรือรายงานการศึกษาคน้ควา้ ในส่วนทีผูอื้นได้ศึกษาคน้ควา้
คลา้ยๆ กบัเรืองทีเราศึกษา (เป็นการบอกว่าเราทาํไม่ซาํกบัของเขา) หากไปศึกษาและ
คดัลอกขอ้ความจากหนงัสืออะไรจะตอ้งระบุชือหนงัสือไวใ้นส่วนทา้ยเล่มโครงงานที
เรียกวา่ หนงัสืออา้งอิงหรือบรรณานุกรม เพือเป็นการใหเ้กียรติแก่ผูที้นาํมาอา้งอิง 

บทท ี3 : วธีิการดําเนินงาน 

บทท ี4 : ผลการศึกษาค้นคว้า โดยจะตอ้งกาํหนดรูปแบบการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ อาจเป็น
ตารางหรือความเรียงหรือรูปภาพ แต่ละส่วนจะมีการวเิคราะห์ผลการศึกษาคน้ควา้ไวด้ว้ย 

บทท ี5  : สรุปผลและข้อเสนอแนะ  รวมทงัประโยชน์ทีไดรั้บจากการทาํโครงงานเรืองนี 

บรรณานุกรม (หนงัสืออา้งอิง) ตอ้งเขียนใหถู้กหลกัการอา้งอิง 
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เรืองประเภทของโครงงาน 

 

                          สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2529:7)ไดแ้บ่งประเภทของ
โครงงานออกเป็น 4ประเภทดงันี 

                          1.โครงงานประเภทสาํรวจรวบรวมขอ้มูล (Survey  Research  Project ) 
                          2.โครงงานประเภทการทดลอง (Experimental  Research  Project) 
                          3.โครงงานประเภทการสร้างสิงประดิษฐ ์(Developmental  Research  Project) 
                          4.โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรืออธิบาย (Theoretical  Research  project) 
 

        1.โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมข้อมูล (Survey  Research  Project ) 
                           ลกัษณะโครงงานประเภทนี  เป็นการศึกษารวบรวมขอ้มูลทีมีอยูต่ามธรรมชาติและ 

  สิงแวดลอ้มต่างๆนาํมาจดัจาํแนกออกเป็นหมวดหมู่  แลว้นาํเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น  การศึกษา
การ   ดาํรงชีวิตของนกเป็ดนาํ  การศึกษาการดาํรงชีวิตของนกปากห่างของนกัเรียนโรงเรียนสาม
โคกวิทยา  จงัหวดัปทุมธานี  การศึกษาวงจรชีวิตของไหมทีเลียงในห้องปฏิบติัการ  การศึกษา
สมุนไพรในการรักษาโรค  การศึกษาความตอ้งการใชโ้รงอาหารในการรับประทานอาหารกลางวนั
ของนกัเรียนโรงเรียนจุมจงั พลงัราษฎร์  เป็นตน้  การดาํเนินโครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอ้มูล  
ควรดาํเนินการตามขนัตอน ต่อไปนี 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

1.กาํหนดปัญหา/อยากรู้ 
2.ตงัสมมติฐาน 
3.รวบรวมขอ้มูล 
4.วเิคราะห์ 
5.สรุปอภิปรายผล 

งประเภทของโครงงาน

ใบความรู้ท ี2 
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.  กาํหนดปัญหา/อยากรู้ 

               ปัญหาหรือสิงทีอยากรู้นันเป็นสิงทีเกิดขึนในใจเรา  หรือเป็นเรืองราวของสิงทีเกิดขึน
รอบๆตวัเรา  แต่เราไม่สามารถหาคาํตอบได ้ เช่น เมือก่อนชุมชนเรามีหอยประเภทนีมาก  ปัจจุบนั
ทาํไมมีนอ้ยลง   ทาํไมฤดูแลง้ในบึงของหมู่บา้นจึงมีนกเป็ดนาํเยอะ  ฤดูฝนหายไปไหนหมด  ทาํไม
นกัเรียนของโรงเรียนเราจึงมาโรงเรียนสายเป็นประจาํ  อะไรคือสาเหตุทีทาํให้เป็นเช่นนนั  ทาํไมจึง
เป็นอย่างนีและก็ทาํให้ผูท้าํโครงงานสนใจ  อยากรู้  อยากทาํ  เพือเป็นการหาคาํตอบต่อไป  ฉะนนั
ขนักาํหนดปัญหานกัเรียนโครงงานจะสังเกตสิงแวดลอ้มรอบขา้งตวั  ถา้พบวา่มีเรืองราวหรือปัญหา
อะไรใหติ้ดตาม  นนัก็เท่ากบัวา่นกัเรียนวชิาโครงงานไดห้วัขอ้ปัญหาในการทาํโครงงานต่อไปแลว้ 

2.  ตงัสมมติฐาน 

              สมมติฐานคือ  การคาดคะเนคาํตอบของปัญหาทีผูท้าํโครงงานเรืองนนัๆคาดคะเนคาํตอบ
วา่จะเป็นอยา่งนนั  น่าจะเป็นอยา่งนี  ก่อนทีจะมีการทาํกิจกรรมหรือปฏิบติัโครงงาน  การตอบหรือ
การคาดคะเนคาํตอบล่วงหนา้นีเรียกวา่สมมติฐาน(Hypothesis) เช่น เรืองโครงงานทีจะทาํปัญหาคือ  
ทาํไมจาํนวนนกเป็ดนาํในบึงของหมู่บา้นเราจึงมีมากในฤดูแลง้และมีนาํนอ้ยในฤดูฝน  สิงนีคือสิงที
อยากรู้  สิงทีสนใจ  หรือหัวข้อปัญหา  จากหัวข้อปัญหานีผูท้าํโครงงานคาดคะเนคาํตอบหรือ
สมมติฐานวา่  ฤดูฝนมีนาํมากทุกพืนทีทาํให้นกกระจายไปทวัทุกทีทีมีนาํ  จึงทาํให้จาํนวนนกในบึง
บา้นเรามีน้อย  เป็นตน้ ซึงหากมีการศึกษาหรือทาํกิจกรรมโครงงานเกียวกบัเรืองนีแลว้  คาํตอบที
ผูท้าํคาดคะเนคาํตอบไวก่้อนอาจไม่ถูกตอ้งก็ได ้

3. รวบรวมข้อมูล 

               ขนัตอนนีเป็นขนัตอนทีจะทาํให้ได้มาซึงขอ้มูล  ว่าจะได้ขอ้มูลมาอย่างไร  เช่น  จะใช้
คาํถามอยา่งไร  จะถามใคร  หรือสัมภาษณ์ใคร  จะสัมภาษณ์อะไร ถา้สังเกต จะสังเกตอะไร  เวลา
ในการสังเกตคือเวลาใด  เช่น  การติดตามเรืองนกเป็ดนาํในบึงของหมู่บา้นเรา  ขนัการรวบรวม
ขอ้มูลจะมีคาํถามวา่“ผูท้าํโครงงานจะไดข้อ้มูลมาอยา่งไร” ในการปฏิบติัแลว้ผูท้าํโครงงานก็อาจจะ
ปรึกษากบัครูครูหรือครูทีปรึกษาทีมีความรู้เกียวกบัโครงงานของผูท้าํก็จะทาํใหรั้บขอ้มูลทีถูกตอ้ง 

. วเิคราะห์ 

               ขนัตอนนีเป็นการนาํขอ้มูลทีเก็บไดม้าจดัเรียบเรียงเป็นระบบ  การวิเคราะห์อาจจะออกมา
เป็นคาํอธิบาย  ตวัเลข  หรือค่าสถิติ  เช่น  เปอร์เซ็นต ์ ค่าเฉลีย  เป็นตน้  หรืออาจเสนอเป็นแผนภูมิ
ใหง่้ายต่อการดูหรือเสนอเป็นตารางก็ได ้  เพือทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว และถูกตอ้งมากขึน 
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5. สรุปอภิปรายผล 

               เป็นขนัตอนสุดทา้ยของการนาํเสนอดว้ยการสรุปยอ่(Summary) หลงัจากกล่าวถึงขอ้ความ
ทีเป็นปัญหาและอธิบายถึงวิธีการทาํโครงงานย่อๆแล้ว  ก็จะต้องกล่าวถึงข้อเท็จทีค้นพบและ
ขอ้สรุปต่างๆจากการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดร้วบรวมมา 
    2.โครงงานประเภทการทดลอง(Experimental  Research  Project) 
               ลกัษณะของโครงงานประเภทการทดลอง  เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุผลโดยใช้
วธีิทดลอง  โครงงานลกัษณะนีจะตอ้งมีการออกแบบการทดลอง  ผลทีไดจ้ากการทดลองแต่ละอยา่ง
นาํมาเปรียบเทียบกนั 

                 การออกแบบการทดลองของโครงงานประเภทการทดลอง 

                 ในการทาํโครงงานประเภทการทดลอง  นกัเรียนจะตอ้งกาํหนดรูปแบบในการทดลอง
เอาไวอ้ย่างชดัเจน  เพือจะปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ซึงรูปแบบของการทดลองจาํแนกออกไดห้ลาย
รูปแบบ      ในทีนีจะกล่าวถึงรูปแบบง่ายๆทีเหมาะสมกบัวุฒิภาวะของนกัเรียนทีจะสามารถนาํไป
ปฏิบติัไดคื้อ 

                  รูปแบบการทดลองแบบกงึทดลอง(Quasi-Experimental Design)มี 2 วธีิดังนี 

                   วธีิท1ี คือ  แบบทดลองกลุ่มเดียว (One Shot Case Study) 
                   วิธีที2 คือ  แบบทดลองกลุ่มไม่ควบคุม (Two-Group : No Control)เป็นการปรับปรุง
จากวธีิที 1เพือใหท้ราบผลจากการทดลองจริงๆจึงมีการกาํหนดกลุ่มทดลองขึนมามากกวา่หนึงกลุ่ม  
เรียกกลุ่มนีวา่กลุ่มทดลอง(E)และมีอีกกลุ่มหนึงคือ  กลุ่มปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ  เรียกกลุ่มนี
วา่  กลุ่มควบคุม(C) 
ในการทาํโครงงานประเภทการทดลอง  ผูท้าํโครงงานควรดาํเนินการตามขนัตอนดงันี  

 

 

 

 

 

 

 

         1. กาํหนดปัญหา                2. ตงัจุดประสงค ์
         3. ตงัสมมติฐาน                  4. การออกแบบการทดลอง 
         5. ดาํเนินการทดลอง           6. รวบรวมขอ้มูลทีไดจ้ากการทดลอง 
         7. วเิคราะห์หรือแปรผล       8. สรุปผลการทดลอง 
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กาํหนดปัญหา 
         นาํปลาในทอ้งตลาด  ยหีอ้และราคาต่างกนั มีปริมาณโปรตีนเป็นอยา่งไร 

. ตังจุดประสงค์ 

         เพือหาปริมาณโปรตีนในนาํปลายหีอ้ A,Bและ C 

. ตงัสมมติฐาน 

         ปริมาณโปรตีนในนาํปลาแต่ละยหีอ้แตกต่างกนั 

. การออกแบบการทดลอง 

         กาํหนดวธีิการทดลองโครงงาน  อาจจะเลือกการทดลองแบบกึงทดลองโดยทดลองกลุ่มเดียว 

. ดําเนินการทดลอง 

         ทดลองหาปริมาณโปรตีนในนาํปลาแต่ละยหีอ้ A,B และ Cตามวธีิการทีกาํหนด 

. รวบรวมข้อมูลทไีด้จากการทดลอง 

          จดบนัทึกการทดลองการหาปริมาณโปรตีนในนาํปลาแต่ละยหีอ้อยา่งละเอียดและเป็นระบบ 

. วเิคราะห์หรือแปรผล 

         นาํขอ้มูลทีจดบนัทึกไดม้าแปรผล  อาจจะเป็นคาํอธิบาย  ตวัเลข  หรือใชต้ารางช่วยใหดู้เขา้ใจ 

. สรุปผลการทดลอง 

         นาํขอ้มูลทีแปรผลแลว้มาสรุปผลว่า  จากการทดลองหาปริมาณโปรตีนในนาํปลายีห้อ A,B

และC แลว้นนั  แต่ละยีห้อมีปริมาณโปรตีนมากน้อยแตกต่างกนัอยา่งไร  พร้อมกบัเสนอแนะการ
เลือกซือนาํปลาในทอ้งตลาดวา่ควรจะซือยีห้อได  เมือเปรียบเทียบกบัราคาขาย  ดงันนั  โครงงานที
ทาํออกมานีจะเกิดประโยชน์ต่อผูอ่้านหรือผูศึ้กษาต่อไป 
3. โครงงานประเภทการสร้างสิงประดิษฐ์(Developmental  Research  Project) 
                    โครงงานประเภทการสร้างสิงประดิษฐ ์เป็นการประยกุตห์ลกัการทางวทิยาศาสตร์เขา้สู่
กระบวนการปฏิบติัโดยอาศยัเครืองมือ  วสัดุอุปกรณ์  มาปฏิบติัตามแบบหรือแผนทีวางไว ้ เช่น 
โครงงานทางดา้นคหกรรม  โครงงานทางดา้นช่างอุตสาหกรรม  เป็นตน้ ซึงลกัษณะของโครงงาน
ประเภทการสร้างสิงประดิษฐป์ระกอบดว้ยขนัตอนต่อไปนี 
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                            ผลงานของโครงงานประเภทการสร้างสิงประดิษฐ์  ส่วนใหญ่จะออกมาในรูป
ผลิตภณัฑ ์เช่น 

                           โครงงานการทาํตูไ้ม ้

                           โครงงานการทาํโตะ๊ 

                           โครงงานการทาํป้ายชีบอกอาคารสถานที 

                           โครงงานการทาํรัว 

                           โครงงานการทาํผา้เช็ดเทา้ 
                           โครงงานการประกอบจกัรยาน 
4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎหีรืออธิบาย(Theoretical  Research  project) 
                          ลกัษณะของโครงงานประเภทนี  เป็นลกัษณะการหาความรู้ใหม่จากการวิเคราะห์
รวบรวมข้อมูล  แล้วนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเข้าช่วย  แล้วอภิปรายผล  สรุปสิงทีค้นควา้ได ้ 
ลกัษณะโครงงานประเภทนีคลา้ยๆโครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอ้มูล  โครงงานประเภทการ
สร้างทฤษฎี  มีขนัตอนดงันี 

 

 

 
 

 

 

                               1. กาํหนดหวัขอ้โครงงาน 
                               2. ตงัจุดประสงค ์
                               3. การออกแบบรูปแบบโครงงาน 
                               4. การกาํหนดและจดัหาวสัดุ  อุปกรณ์  เครืองมือ 
                               5. ดาํเนินการตามแผนปฏิบติังาน 
                               6. ประโยชน์ 
                               7. นาํเสนอผลงาน 

1. กาํหนดปัญหา                           2. ตงัจุดประสงค ์
3. ตงัสมมติฐาน                            4. กาํหนดตวัแปรทีจะศึกษา 
5. กาํหนดขอบเขตทีจะศึกษา        7. รวบรวมขอ้มูล 
8. วเิคราะห์                                    9. สรุปผลและอภิปราย 
10. เสนอแนะ 
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เรือง แนวทางการทําโครงงาน 

 

ขนัตอนของการดําเนินงานกจิกรรมโครงงาน 

                      ขนัตอนการดาํเนินกิจกรรมโครงงานมี 5 ขนัตอน คือ 

ขนัท ี1   การคิดเลอืกหัวเรืองหรือปัญหาทจีะศึกษา 
                       ขนัตอนนีเป็นขนัตอนสําคญัและยากมากทีสุด  ตามหลกัการแล้วนกัเรียน
ตอ้งเป็นผูคิ้ดและเลือกหวัเรืองเอง  ซึงไดม้าจากความอยากรู้อยากเห็น  และความสนใจของ
นกัเรียน  เมือนักเรียนคิดหัวเรืองไดแ้ลว้  ก็ตอ้งมาพิจารณาว่า เหมาะสมกบัระดบัความรู้
ความสามารถของนกัเรียนหรือไม่  และมีความเป็นไปไดที้จะคน้ควา้ให้สําเร็จหรือไม่ ใช้
เวลา  อุปกรณ์  ค่าใชจ่้าย เท่าใด เป็นตน้ 

ขนัท ี2  การวางแผนในการทําโครงงาน 

                     การวางแผนในการทาํโครงงานประกอบดว้ย 

                     1.การกาํหนดปัญหาหรือทีมาและความสาํคญัของโครงงาน 

                     2.การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้ 
                     3.การกาํหนดขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ 
                     4.การอ่านและศึกษาคน้ควา้จากเอกสารทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัเรืองทีตอ้งการ
ศึกษา เพือใหเ้กิดความรอบรู้ในเรืองนนัๆ 

                     5.การวางแผนวิธีการดาํเนินงานซึงไดแ้ก่  แนวทางวิธีการศึกษาคน้ควา้  วสัดุ  
อุปกรณ์ ทีจาํเป็นตอ้งใชก้ารออกแบบการทดลองและควบคุมตวัแปร  วิธีการสํารวจ  และ
การรวบรวม  ขอ้มูล วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล  และการวางแผนปฏิบติังาน  เช่น  การกาํหนด
ระยะเวลาในการทาํงาน   การวางแผนในการทาํโครงงาน  นกัเรียนจะตอ้งเขียนโครงร่าง
หรือเคา้โครงของโครงงานเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา  เพือขอความเห็นชอบและขอ้แนะนาํ
ปรึกษา  การเขียนเคา้โครงของโครงงานเป็นการกาํหนดแผนงานอยา่งคร่าวๆวา่จะดาํเนิน
เป็นขนัตอนอยา่งไรบา้ง  โดยมีจุดมุ่งหมายใหส้ามารถดาํเนินการไดไ้ม่สับสน 

 

 

รืือง แนวทางการทํําโโครงง

ใบความรู้ที 3 
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การเขียนเคา้โครงโครงงานมีลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปนี 

1. ชือโครงงาน                                   2. ชือผูท้าํโครงงาน 

3. ชืออาจารยที์ปรึกษาโครงงาน         4. ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

5. วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ 6. สมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้(ถา้มี) 
7. วธีิดาํเนินงาน                                  8. ประโยชน์หรืผลทีคาดวา่จะไดรั้บ 

9. เอกสารอา้งอิงการวางแผนในการทาํโครงงาน 

ขนัท ี3  ศึกษาเอกสารทเีกียวข้อง 

                        ก่อนทีจะลงมือทาํโครงงานนกัเรียนจะตอ้งคาํนึงถึงขอ้มูลทีเกียวขอ้งในเรือง
ทีจะทาํการศึกษาเพือช่วยใหโ้ครงงานประสบความสาํเร็จไดม้ากขึน 

ขนัท ี4  การลงมือทาํโครงงาน 

ก่อนทีจะลงมือทาํโครงงานนกัเรียนจะตอ้งคาํนึงถึงสิงต่อไปนี 

1.เตรียมวสัดุอุปกรณ์และสถานทีในการดาํเนินงานใหพ้ร้อม 

2.ดาํเนินการทดลองดว้ยความละเอียด  รอบคอบ 

3.บนัทึกผลการทดลอง 

4.จดัทาํแบบบนัทึกผลการทดลองและทาํการบนัทึกผลการทดลองหลงัเสร็จสิน
การทดลองทุกครัง 

5.แปลผลและสรุปผลการทดลอง 

6.อภิปรายผล 

7.เสนอแนะปัญหาและแนวทางแกไ้ขในการทดลองแต่ครัง 

ขนัที5  การเขียนรายงานโครงงาน 

การเขียนรายงานโครงงานเป็นการเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ทีไดจ้ากการทาํ
โครงงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. ชือโครงงาน                                         2. ชือผูท้าํโครงงาน 

3. ชืออาจารยที์ปรึกษาโครงงาน               4. บทคดัยอ่ 

5. ทีมาและความสาํคญัของโครงงาน       6. วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ 

7. สมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้(ถา้มี)  8. วธีิดาํเนินงาน 

9. สรุปผลการศึกษาคน้ควา้                      10. ขอ้เสนอแนะ 

11. เอกสารอา้งอิง 
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ขนัท ี6  การแสดงผลโครงงาน 

การแสดงผลงานเป็นการเสนอผลงานทีไดศึ้กษาคน้ควา้สําเร็จลงแลว้ให้ผูอื้นรับรู้
และเขา้ใจ  อาจจะทาํในรูปแบบต่างๆขึนอยูก่บัประเภทของโครงงาน เนือหา  เวลา  ระดบั
ของนกัเรียน  เช่น การจดันิทรรศการ ซึงเป็นการจดัแสดงให้ผูอื้นทราบถึงกระบานการและ
ขนัตอนต่างๆของการศึกษาค้นควา้  อาจมีอุปกรณ์และเครืองมือ  หรือภาพและแผนภูมิ
ประกอบการอธิบาย  อาจมีหรือไม่มีการสาธิตประกอบดว้ยก็ได ้ หรืออาจจดัแสดงผลงาน
ในรูปแบบอืนๆ 

 

ตวัอยา่งรูปแบบในการเขียนรายงานโครงงาน 

 

     1.5 นิว 

 
            โครงงานวชิา............................................................................ 

เรือง 

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

โดย 

.................................................................................................. 
ชนั....................................    เลขที .............................................. 

 

 

ครูทีปรึกษา 
........................................................................................ 

 

........................................................................................... 
โรงเรียนบา้นไทรทอง 

ต.จรเขเ้ผือก    อ.ด่านมะขามเตีย     จ.กาญจนบุรี 

ภาคเรียนที.................ปีการศึกษา............................... 
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บทคดัยอ่ 
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ตวัอยา่ง 

กิตติกรรมประกาศ 

                          โครงงานนีสําเร็จไปดว้ยดี  เพราะไดรั้บความกรุณาจาก
คณาจารยทุ์กท่าน   ผูท้าํโครงงานปรารถนาทีจะกราบขอบพระคุณอาจารย์
ประกายมาศ   บุญสมปอง   ทีไดใ้หค้าํแนะนาํและอนุเคราะห์ติดต่อ
ประสานงานในการดาํเนินการทาํโครงงาน 

                           ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา  ทีไดเ้ป็นแรงบนัดาลใจ  ที
ทาํใหผู้ท้าํโครงงานมีความมุ่งมนัทีพยายามศึกษาจนสาํเร็จลุล่วงและไดใ้หทุ้น
สนบัสนุนในการทาํโครงงานครังนี 
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บทท ี1 

บทนํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1ทีมาและความสาํคญั 

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

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

           ลกัษณะการเขียน  เขียนเป็นความเรียงประมาณ 10-15 บรรทดั  เกรินเรืองราวทีจะทาํ
โดยทวัไป  จากกวา้งไปหาแคบ  และจากประเด็นกวา้งไปหาประเด็นปัญหาทีจะทาํโครงงาน 

1.2จุดประสงค ์

              1.เพือ............................................................................................................................. 

             2.เพือ............................................................................................................................. 

            ใหเ้ขียนถึงสิงทีตงัเป้าหมายในการทีจะปฏิบติัการในโครงงานนครังนี  ทีจะตอ้งทาํให้
เกิดตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

1.3ขอบเขตการทาํโครงงาน 

            เป็นการเขียนถึงขอบเขตของการศึกษา  วา่ตนเองมีความประสงคที์จะศึกษาโครงงานใน
ครังนีเพียงไหน  ใหเ้ขียนบอกรายละเอียด 

1.4 ประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บ 

             การเขียนผลทีคาดวา่จะเกิดเป็นผลประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมในการทาํโครงงาน
นีหรือแกปั้ญหาหรือพฒันางานใดงานหนึง 

 1.5 คาํนิยามศพัท(์ถา้มี) 

             เขียนคาํจาํกดัความเฉพาะทีใหค้วามหมายทีเกิดขึนในขณะทาํโครงงานเพือสร้างความ
เขา้ใจใหเ้ป็นหนึงเดียวกบัโครงงานของนกัเรียน 
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บทท ี2 
เอกสารทีเกยีวข้องกบัโครงงาน 

               ใหศึ้กษาจากหนงัสือ  หลายเล่มเพือนาํมาอา้งในหลกัการและทฤษฎี  และการศึกษา
หาความรู้(ควรไดรั้บคาํชีแจง้จากครูเป็นรายกรณี  เพือใหเ้อกสารสอดคลอ้งกบัโครงงานที
นกัเรียนจะทาํการศึกษา) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................. 
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บทท ี3 
วธีิการดําเนินการ 

3.1 ตวัแปรทีศึกษา 
       สามารถแบ่งได ้2 ประเภท 
       1.ถา้เป็นโครงงานทดลอง  สิงประดิษฐจ์ะแบ่งตวัแปรทีศึกษาได ้3 ตวัแปร  ไดแ้ก่ 
           ตวัแปรตน้  หมายถึง ตน้เหตุหรือแนวทางแกปั้ญหา 
           ตวัแปรตาม หมายถึง  ผลทีเกิดจากการแกปั้ญหา  หรือผลการทดลอง 
           ตวัแปรควบคุม หมายถึง  การควบคุมปัจจยัรอบดา้นใหมี้สภาพและองคป์ระกอบเหมือนกนั 
      2.ถา้เป็นโครงงานประเภทสาํรวจ/ศึกษาทฤษฎี  จะมีตวัแปรเดียวไดแ้ก่ ตวัแปรศึกษา 
3.2 สมมติฐาน 
เป็นการเขียนขอ้ความทีคาดคะเนก่อนทาํการทดลอง  จะมีเขียนในโครงงานทุกประเภท 
3.3 อุปกรณ์ในการทดลอง 
เป็นการเขียนเครืองมืออุปกรณ์ทุกชนิดทีใชใ้นการทดลอง 
3.4 ระยะเวลาในการทดลอง 
ระยะเวลาในการดาํเนินการทดลองโครงงานตงัแตเ่ริมจนสินสุด  สามารถเขียนบรรยายหรือเป็น
ตาราง 
3.5 เครืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
บอกวธีิทีจะเก็บขอ้มูลจากการทดลองในครังนีวา่จะเก็บขอ้มูลอยา่งไร  เพือใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคที์ตงัไว ้
3.6 วธีิดาํเนินการ 
อธิบายขนัตอนวธีิการดาํเนินงานอยา่งละเอียดตงัแต่เริมดาํเนินการจนสินสุดในการทดลองนนัๆ 

3.7 การออกแบบการทดลอง 
เป็นการวางแผนการทดลองวา่จะเก็บขอ้มูลอยา่งไร  กบัใคร  ทีไหน  เท่าไร  และใชว้ธีิการใดในการ
ทดลอง  เพือใหเ้หมาะสมกบัโครงงานทีจะปฏิบติั  อาจแสดงเป็นตารางหรือรูปวาดในกรณี
สิงประดิษฐ ์
3.8 การวเิคราะห์ผลขอ้มูล 

เป็นการบอกวา่จะวเิคราะห์ผลจากขอ้มูลอยา่งไรในการทาํโครงงานครังนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 

บทท ี4 
ผลการทดลอง 

4.1  สรุปผลการทดลอง 

   เกรินนาํในการทาํโครงงานครังนีและนาํเสนอขอ้มูลดว้ยตารางทีละประเด็นตาม
จุดประสงคข์องการทาํโครงงานทีตงัศึกษา 

4.2  แปรผลสรุปเป็นกราฟ 

  นาํผลจากตารางนาํมาแสดงเป็นกราฟแท่ง  หรือเสน้ใหเ้ห็นการพฒันาหรือผลจากการศึกษา
โดยรวมและยอ่ยอยา่งชดัเจน 

4.3 อภิปรายผลการทดลอง  หรือขอ้มูล 

 นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการทดลองหรือการสืบคน้ควา้หรือทาํการประดิษฐน์าํมาอภิปรายถึงเหตุ
และผลของการทาํโครงงานครังนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

182 

        บทท ี5 

สรุปผลการทดลอง 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

         สรุปผลการทดลองครังสุดทา้ยวา่ตรงตามจุดประสงคเ์พียงใด  และตรงกบัสมมติฐาน
หรือไม่เพราะเหตุใดและสรุปผลทีไดจ้ากการทดลอง 

5.2 ขอ้เสนอแนะ  ในการนาํโครงงานไปใชต้่อไป 

          เป็นการเสนอแนวคิด  หรือเสนอประเด็นทีจะเป็นแนวทางในการทาํโครงงานครัง
ต่อไป 

5.3 ขอ้คิดเห็นจากเพือนและครู  ผูป้กครอง 

          การนาํเสนอผลงานใหผู้ป้กครองและชุมชนไดท้ราบและลงลายมือติชมกบัผลงานที
ตนเองไดเ้ผยแพร่ไม่วา่ทางอินเตอร์เน็ต  หรือการนาํเสนอผลงานต่อสาธารณะชน 
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บรรณานุกรม 

กรณีเป็นหนังสือ 

ชือ-นามสกลุ.ชือหนังสือ.ครังทพีมิพ์.สถานทพีมิพ์.สํานักพมิพ์,ปีทพีมิพ์ 

กรณีเป็นอนิเตอร์เน็ต 

ชือ-นามสกลุ.เวบ็ไซด์.วนั เดอืน ปี.เวลาทค้ีนหา 
 

(ตวัอย่าง) 

กรรณิการ์  พงษส์นิทและคณะ.การพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน 

                  แกไ้ขปัญหาสุขภาพอนามยั. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2543. 

กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา.คู่มือการปฏิบติังานการท่องเทียวและกีฬาสาํหรับ 

                  ขา้ราชการและพนกังานรัฐวสิาหกิจในสงักดักระทรวงการท่องเทียวและ 

                  กีฬา.กรุงเทพฯ,2544. 

กรมการปกครอง.กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัองคก์ารบริการส่วนตาํบล(รวม  

                  ฉบบัแกไ้ขเพิมเติมพ.ศ.2542).กรุงเทพฯ:กองราชการส่วนตาํบกรมการ 

                  ปกครอง,2542. 

กลัยาณี  ชลมณี.ปัญหาและความตอ้งการใชบ้ริการสวนสุขภาพของประชาชนใน 

                 เขตเทศบาลเมือง  จงัหวดัมหาสารคราม.www.su.ac.th.com. งานวจิยั 

                 โครงงาน.วนัที 25 ธนัวาคม 2549 เวลา  22.00 น. 
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ใบงานท1ี 

เรืองแนวคดิพนืฐานเกยีวกบัโครงงาน 

ชือกลุ่ม.....................................................................................................................ชนั.......... 
ให้นักเรียนเรียนตอบคาํถามต่อไปนี  โดยอาศัยความรู้จากใบความรู้ท ี1 เรืองแนวคดิพนืฐานเกยีวกบัโครงงาน 

1.ตามความเขา้ใจของนกัเรียน  โครงงานหมายถึงอะไร 

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

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

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

2.จุดมุ่งหมายของการเรียนวชิาโครงงานคืออะไร 

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

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

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

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

3. การทาํโครงงานมีความสาํคญัและมีประโยชน์ต่อนกัเรียนอยา่งไรบอกมาอยา่งนอ้ย 5ขอ้ 

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

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

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

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

 

 

     ตงัใจทาํนะจะ๊ 
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ใบงานท ี2 

เรืองประเภทของโครงงาน 

ชือกลุ่ม......................................................................................................... ชนั........... 
ให้นักเรียนตอบคาํถามต่อไปนี  โดยอาศัยความรู้จากใบความรู้ท ี2 เรืองประเภทของโครงงาน 

 

1.โครงงานมีกีประเภท  อะไรบา้ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
2.โครงงานประเภทสาํรวจรวบรวมขอ้มูลมีขนัตอนในการทาํอยา่งไรบา้ง 

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

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

................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................  
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3.การออกแบบโครงงานประเภทการทดลองมีกีวธีิและมีขนัตอนในการทาํอยา่งไรบา้ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
4.โครงงานประเภทการสร้างสิงประดิษฐมี์ขนัตอนในการทาํอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
5.โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรืออธิบายมีขนัตอนในการทาํอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
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โครงงาน 

ใบงานที  

คําชีแจ้ง  ให้นักเรียนเขียนขนัตอนการทาํโครงงานลงในกระดาษเป็นแผนผงัความคิด 
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ใบงานท ี4 ช่วยเหลอืฟืนฟู 
 

 

 

1.ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์แลว้ตอบคาํถาม(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

 

 

 

 

 

1.1 จากบทความนี  เกียวขอ้งกบัเรืองใด 

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

1.2 สาเหตุทีทาํใหช้าญชยัติดสารเสพติด 

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

1.3 ทาํไมผูติ้ดสารเสพติดจึงควรไดรั้บการช่วยเหลือฟืนฟ ู

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

1.4 นกัเรียนคิดวา่ปัจจยัใดทีทาํใหผู้ติ้ดสารเสพติดเลิกเสพสารเสพติดไดโ้ดยเดด็ขาด 

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

1.5 ถา้นกัเรียนมีญาติทีติดสารเสพติด  จะแนะนาํและใหค้าํปรึกษาอยา่งไร 

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

ชือกลุ่ม......................................................................................................... 
 

ประเมินผลตวัชีวดั: ระบุวธีิการ  ปัจจยั  และแหล่งทีช่วยเหลือฟืนฟผููติ้ดสารเสพติด(พ 5.1 ม.2/1) 

ชาญชยัเป็นเด็กวยัรุ่น  ทีออกจากโรงเรียนเพราะความเกเรและคบเพือนทีไม่ดีโดยถูกชนัชวนใหเ้สพ
ยาบา้จนติด    ต่อมาครอบครัวทราบวา่ชาญชยัติดยาบา้  จึงพาไปบาํบดัทีสถานฟืนฟูสมรรถภาพผูติ้ด
สารเสพติด  จนชาญชยัเลิกยาได ้   แต่ครอบครัวชาญชยัก็ไดไ้ปขอรับคาํปรึกษาจากแพทยอ์ยูเ่สมอ   
เพราะเกรงวา่ชาญชยัจะกลบัไปเสพยาอีก 
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ใบงานที 5 วเิคราะห์ข่าว 

ชือ.............................................................................................................เลขที.............. 
ใหน้กัเรียนวิเคราะห์ข่าวแลว้ตอบคาํถาม(คะแนนเตม็ 10 คะแนน ขอ้ล่ะ 5 คะแนน) 

 

 

 

 

 

1)ข่าวนีเกียวขอ้งกบัเรืองใด 

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

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

2)เพราะเหตใุดผูส้มคัรใจเขา้รับการบาํบดัมีนอ้ยกวา่ผูถู้กบงัคบับาํบดั 

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

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

3)จากข่าวนีมีผลดีอยา่งไรต่อผูส้มคัรใจเขา้รับการบาํบดัสารเสพติด 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

4)นกัเรียนคิดวา่โครงการนีมีประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

5)โครงการนีมีผลต่อคุณภาพของประชากรในประเทศไทยและสงัคมโลกอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

ป.ป.ส.เปิดโอกาสให้เข้าบําบัดยาเสพตดิแบบสมคัรใจ  ยาํสังคมให้โอกาสคนเลกิยาได้ 

           รัฐบาลไดป้ระกาศยทุธศาสตร์“5 ป้องกนั”7โครงการหลกั  ซึงมีผูเ้ขา้รับการบาํบดัไม่มากเท่าทีควร  ส่วน
ใหญ่เป็นผูถู้กบงัคบัมาบาํบดั  ผูที้สมคัรใจเขา้รับการบาํบดัยงัมีนอ้ย  โดยรัฐบาลเปิดโอกาสใหมี้การบาํบดัแบบ
สมคัรใจ  ผูเ้ขา้ร่วมการบาํบดัจะไม่มีประวติัเสีย  ไม่มีโทษ    โดยในพืนทีกรุงเทพมหานคร  ผูที้ตอ้งการเขา้รับการ
บาํบดัรักษาสามารถติดต่อไดที้ศูนยบ์ริการสาธารณสุข  และคลินิกยาเสพติดทุกแห่งในสงักดักรุงเทพมาหานคร     
หรือสถาบนัธญัญารักษ ์    ส่วนผูที้อยูใ่นต่างจงัหวดัสามารถติดต่อเขา้รับการรักษาไดที้โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
หรือโทรปรึกษาสายด่วน 1165 ฟรีทวัประเทศ 
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ภาพสถานการณ์ทีนําไปสู่การติดสารเสพติด 

ให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุการณ์ในภาพ และช่วยกนัแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยู่ในกลุ่มเพอืนทตีิดสาร
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ใบงานท ี  

เรือง การหลกีเลยีงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง 

 

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํความเขา้ใจพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียงทีไดรั้บมอบหมาย 
และบอกถึงวธีิการหลีกเลียงพฤติกรรมเสียง สังเคราะห์แลว้มาเขียนสรุปสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆ 
เป็นแผนผงัความคิด (Mind  Mapping)   จากนนักาํหนดปัญหาใหถู้กตอ้งและชดัเจน  โดยพฤติกรรมที
เป็นปัญหาดงันี 

  กลุ่มที   การมวัสุมเสพสารเสพติด 

  กลุ่มที   การมวัสุมในเรืองเพศ 

  กลุ่มที   การมวัสุมยกพวกตีกนั 

  กลุ่มที   การทะเลาะววิาท 
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ใบงานที  

แผนผงัความคิด (Mind  Mapping)  การหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง 
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ใบงานท ี  

เรือง พฤติกรรมเสียง และการเข้าแหล่งอบายมุข 

 

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํความเขา้ใจพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียงทีไดรั้บมอบหมาย 
และบอกถึงวธีิการหลีกเลียงพฤติกรรมเสียง สังเคราะห์แลว้มาเขียนสรุปสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆ 
โดยพฤติกรรมใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาผลเสียของอบายมุขต่าง ๆ ดงันี 

  กลุ่มที  การดืมสุรา 

  กลุ่มที  การเทียวกลางคืน 

  กลุ่มที  การเล่นการพนนั 

  กลุ่มที  การแข่งขนัจกัรยานยนตบ์นทอ้งถนน 

  กลุ่มที  การเขา้ไปในฝงูชน 

  กลุ่มที  การหลีกเลียงอบายมุข การแข่งขนัจกัรยานยนต ์การเขา้ไปในฝงูชน 

จดัทาํขอ้มูลความรู้เป็นรูปเล่มทีสมบูรณ์และสวยงาม จากนนัร่วมกนัเขียนบทละคร  

เพือแสดงบทบาทสมมุติ ร่วมกนัฝึกซอ้มแลว้ออกมาแสดงทีละกลุ่ม 
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ใบงานท ี  

เรือง ข่าวทเีกียวกบัสถานการณ์เสียง 

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํความเขา้ใจ วเิคราะห์ข่าวพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียงทีไดรั้บมอบหมาย 
จากนนักาํหนดปัญหาใหต้รงประเด็นและชดัเจนมากทีสุด ดงันี 

1. สรุปประเด็นสาํคญัของข่าว ใหข้ดัเจนวา่ ใคร ทาํอะไร ทีไหน อยา่งไร 

. บอกถึงกระบวนการป้องกนัและวธีิการหลีกเลียงพฤติกรรมเสียง วเิคราะห์พฤติกรรมแลว้บอกวา่
เหตุการณ์ในข่าวควรใชท้กัษะชีวติแบบใด โดยใชก้ระบวนการคิดมาเขียนสรุปสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆ เป็น
แผนผงัความคิด (Mind  Mapping)    
โดย ไทยรัฐออนไลน์  ก.ค.  :  

พม่าคนงานปอกมะพร้าวทีสวนใน อ.สามพราน นครปฐม เป็นเพือนเช่าหอ้งอยูด่ว้ยกนั ทะเลาะเรืองเงินซือ
เหลา้ ควา้มีดเขา้หาํหนักนั สุดทา้ยคนหนึงถูกเชือดคอ แทงพรุนร่วม  แผล ดบัอนาถ ส่วนคนฆ่าลา้งเลือดแลว้หนีไป 
แต่ไม่รอด  เมือเวลา .  น. วนัที  ก.ค.  พ.ต.ท.ณรงคฤ์ทธิ เมืองฮาม สว.เวร สภ.โพธิแกว้ อ.สามพราน จ.
นครปฐม รับแจง้เหตุมีคนใชอ้าวธุมีดแทงกนัมีผูเ้สียชีวติและไดรั้บบาดเจบ็ เหตเุกิดทีหอ้งเช่าไม่มีเลขที ตงัอยูใ่นซอย
วดัออ้มใหญ่ ม.  ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน หลงัรับแจง้จึงรายงานให ้พ.ต.อ.อรรณพ นวมนาคะ ผกก. พ.ต.ต.สายณัห์ 
ผยุหนองโพธิ สวป. พ.ต.ต.มนตรี จ่านาํเทียง สว.สส. ชุดสืบสวน สภ. โพธิแกว้ แพทยเ์วร รพ.สามพราน มูลนิธิร่วม
กตญั ู ร่วมเดินทางไปตรวจทีเกิดเหตุ ภายในซอยวดัออ้มใหญ่ ห่างจากถนน  เมตร มีหอ้งแถวเช่า  ชนัปลูกติดกนั 

 หอ้งหนัหนา้ชนกนั ทีหอ้งหมายเลข  ชนัล่าง ภายในหอ้งพบศพนายโซ ชาวพม่า อาย ุ  ปี คนงานปอกมะพร้าว
แหง้ สภาพศพนอนหงายเสียชีวติจมกองเลือด สวมกางเกงในตวัเดียว มีผา้ขนหนูสีฟ้าพาดอยูที่หนา้อก มีบาดแผลถูก
อาวธุมีดแทงเขา้ทีลาํคอและใตล้าํคอรวม  แผล ภายในหอ้งมีเลือดกระเซ็นติดไปทวัทงัพืนและผนงัหอ้ง ส่งกลินคาว
คละคลุง้ ขา้งศพผูต้ายพบขวดเครืองดืมชูกาํลงั  ขวด มีเหลา้ขาวติดอยูที่กน้ขวด นอกจากนียงัพบมีดปลอกผลไมย้าว 

 นิว มีคราบเลือดติดตกอยูที่พืนภายในหอ้งนาํ ตร.จึงเก็บเป็นหลกัฐาน จากการสอบถามคนพกัทีอยูใ่นหอ้งแถว
ติดกนั ทราบวา่ก่อนเกิดเหตุ เห็นนายเม่นเม่น ชาวพม่า อาย ุ  ปี ซึงเป็นเพือนของผูต้ายพกัอยูห่อ้งเดียวกนัในอาการ
มึนเมาสุรา เดินวนเวยีนอยูที่หนา้หอ้งทีเกิดเหตุ และเมือนายเม่นเม่นเขา้ไปในหอ้งก็ไดย้นิเสียงทะเลาะกนัดงัลอด
ออกมา แลว้เงียบหายไป จากนนัก็มีเสียงปิดดงัปัง มองไปเห็นนายเม่นเม่นเดินโซเซออกจากหอ้ง ตอ่มาชุดสืบสวนออก
ตามจนพบนายเม่นเม่น เดินอยูริ่มถนนห่างจากทีพกั  เมตร มีเลือดไหลทีลาํคอดา้นขวาจากแผลถูกมีดบาด จากการ
สอบสวน นายเม่นเม่น ผา่นล่ามใหก้ารวา่ ตนและผูต้ายเป็นเพือนกนั ทาํงานรับจา้งปอกมะพร้าวทีเดียวกนัและยงัเช่า
หอ้งอยูด่ว้ยกนัไดป้ระมาณ  เดือนแลว้ หลงัเลิกงานจะซือเหลา้มาดืมกินกนัทุกวนั ก่อนเกิดเหตุไดน้งัดืมจนเมา แลว้
เกิดทะเลาะมีปากเสียงกนัเรืองเงินค่าเหลา้ เกิดการชกต่อยผูต้ายสูไ้ม่ไดจึ้งไปควา้มีดเขา้มาจะปาดคอ ตนเขา้ยอืยดุแยง่
มีดจนถูมีดบาดเขา้ทีขา้งลาํคอ สุดทา้ยตนแยง่มีดในมือของผูต้ายมาไดจึ้งทงัแทงและปาดคอไปนบัสิบครัง จากนนัเดิน
เขา้ไปลา้งมือทีเปือนเลือดและทิงมีดไวใ้นหอ้งนาํ ก่อนจะหลบหนีแต่ตาํรวจตามมาจบัตวัได.้ 
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ใบงานที  

แผนผงัความคดิ (Mind  Mapping)  ข่าวทเีกยีวกบัสถานการณ์
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ใบงานที  

เรือง ประเมินพฤติกรรมเสียง 

 

 

ชือ.............................................................................................................................ชัน............เลขที........ 
1.ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมาย  × ใตข้อ้ความทีเป็นพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียงและทาํ
เครืองหมาย  ใตข้อ้ความทีไม่เป็นพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง(10คะแนน) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลตวัชีวดั: อธิบายวธีิการหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง (พ 5.1 ม.2/2) 

1.1 ภานุชวนกฤติยาไปอ่าน
หนงัสือในหอ้งสมุดตอนพกั
กลางวนั 

1.2 วริญญาชวนเพือนผูช้ายมา
เทียวทีบา้นขณะทีผูป้กครอง
ไม่อยูบ่า้น 

1.3 วมิลมาศสวมหมวกนิรภยั
ขณะนงัซอ้นรถจกัรยานยนตที์
ขบัดว้ยความเร็วสูง 

1.6 ปิยดารับขนมและนาํดืมที
คนแปลกหนา้ยนืใหม้า
รับประทาน 

1.5 ธญัมนไปเวยีนเทียนทีวดั
กบัครอบครัวในเวลากลางคืน 

1.4 วชัรพลเขา้ไปมุ่งดูเหตุการณ์
ทีมีวยัรุ่นทะเลาะววิาท  ชกต่อย
กนั 

1.8 วนิดามกัชวนเพือนๆมา
อ่านหนงัสือเพือเตรียมสอบที
บา้นของตนเอง 

1.7 หลงัเลิกเรียนทุกวนัดนยัมกั
เขา้ไปเล่นเกมในร้าน
คอมพิวเตอร์ 

1.9 นฤมลแอบชวนเพือนๆไป
เล่นนาํทีบ่อนาํทา้ยไร่ ช่วงปิด
เทอม 

1.10 วริดาใส่ชุดสายเดียว ขาสนั
ไปเดินเล่นตามลาํพงัที
สวนสาธารณะในหมู่บา้นตอน
ใกลค้าํ 
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ใบงานท ี  

เรือง การหลกีเลยีงสถานการณ์คบัขนัทนํีาไปสู่อนัตราย 

 

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํความเขา้ใจสถานการณ์คบัขนัทีนาํไปสู่อนัตราย ทีไดรั้บมอบหมาย 
วเิคราะห์แลว้มาเขียนสรุปสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆ เป็นแผนผงัความคิด (Mind  Mapping)   
จากนนักาํหนดปัญหาใหถู้กตอ้งและชดัเจน  โดยมีสถานการณ์คบัขนัทีนาํไปสู่อนัตราย ภยัทีเป็นปัญหา
ดงันี 

  กลุ่มที   ภยัจากตนเอง 

  กลุ่มที   ภยัจากบุคคลอืน 

  กลุ่มที   ภยัธรรมชาติ 

  กลุ่มที   ภยัอืนๆ 
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ใบงานที  
แผนผงัความคดิ (Mind  Mapping)การหลกีเลยีงสถานการณ์คับขันทีนําไปสู่อนัตราย 
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ใบงานท ี  

เรือง บทบาทสมสุติการใช้ทกัษะชีวติเมอืเจอสถานการณ์คบัขนัทนํีาไปสู่อนัตราย 

 

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํความเขา้ใจสถานการณ์คบัขนัทีนาํไปสู่อนัตราย ทีไดรั้บมอบหมาย 
และวเิคราะห์แลว้มาเขียนสรุปสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆ โดยบทบาทสมสุติการใชท้กัษะชีวติเมือ
เจอสถานการณ์คบัขนัทีนาํไปสู่อนัตราย ซึงใหน้กัเรียนทุกกลุ่มศึกษาความรู้เกียวกบัทกัษะชีวติทีสาํคญั
ในการป้องกนัและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนั จากนนัจบักลุ่มฝึกปฏิบติัทกัษะชีวติทงั  ทกัษะ แลว้ให้
แต่ละกลุ่มออกมาแสดงทกัษะ การหลีกเลียงเมือถูกคนร้ายจบัเป็นตวัประกนั ถูกคนร้ายจีหรือปลน้ ถูก
บงัคบัข่มขืน คนร้ายใชหิ้นปารถ คนร้ายเขา้บา้นขณะเราอยูใ่นบา้น ถูกหาเรืองหรือไปมีเรืองทะเลาะวิวาท 
อยูใ่นเหตุการณ์ทีมีคนทะเลาะววิาทกนัใครแสดงทกัษะไดดี้ทีสุด ครูและเพือนปรบมือแสดงความชืนชม 
จดัทาํขอ้มูลความรู้เป็นรูปเล่มทีสมบูรณ์และสวยงาม จากนนัร่วมกนัเขียนบทละคร เพือแสดงบทบาท
สมมุติ ร่วมกนัฝึกซอ้มแลว้ออกมาแสดงทีละกลุ่ม  

 

จดัทาํขอ้มูลความรู้เป็นรูปเล่มทีสมบูรณ์และสวยงาม จากนนัร่วมกนัเขียนบทละคร  

เพือแสดงบทบาทสมมุติ ร่วมกนัฝึกซอ้มแลว้ออกมาแสดงทีละกลุ่ม 

 

 

 

 

 



 

200 
 

 

ใบงานท ี  

เรือง ข่าวทเีกยีวกบัสถานการณ์คบัขัน 

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํความเขา้ใจ วเิคราะห์ข่าวสถานการณ์คบัขนัทีไดรั้บมอบหมาย จากนนักาํหนด
ปัญหาใหต้รงประเด็นและชดัเจนมากทีสุด ดงันี 

1. สรุปประเด็นสาํคญัของข่าว ใหข้ดัเจนวา่ ใคร ทาํอะไร ทีไหน อยา่งไร 

. บอกถึงกระบวนการป้องกนัและวธีิการหลีกเลียงพฤติกรรมเสียง วเิคราะห์พฤติกรรมแลว้บอกวา่
เหตุการณ์ในข่าวควรใชท้กัษะชีวติแบบใด โดยใชก้ระบวนการคิดมาเขียนสรุปสาระสาํคญัตามประเด็นต่างๆ เป็น
แผนผงัความคิด (Mind  Mapping)    
โดย ไทยรัฐออนไลน์  พ.ย.  :  

นกัศึกษาสาวขี จยย.กลบับา้น บนทางสายเปลียวคนเดียวกลางดึก ถูกคนร้ายขีรถไล่ตามปาดหนา้ ชกัมีดจีขึน
รถพาไปข่มขืนจนสาํเร็จความใคร่ ก่อนจะพากลบัมาส่งทีเดิม ตาํรวจระดมกาํลงัตามล่าแต่ไร้วแีวว ... 
เมือเวลา .  น. วนัที  พ.ย.  พ.ต.อ.อนนัต ์ภู่ระหงษ ์ผกก.สภ.พลูตาหลวง อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี ไดรั้บแจง้มีหญิง
สาวถูกทาํร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ ทีริมถนนสายเขาชีจรรย-์ยทุธศาสตร์โคราช-สตัหีบ ( ) เขตรอยต่อ
ระหวา่งพืนทีรับผดิชอบของ สภ.หว้ยใหญ่ และสภ.พลูตาหลวง หลงัรับแจง้จึงสนธิกาํลงัตาํรวจ และอาสาสมคัรทงั  
โรงพกั เดินทางไปตรวจสอบทีเกิดเหตุพบ น.ส.แหม่ม (นามสมมติ) อาย ุ  ปี นกัศึกษาชนั ปวช.ปี  ของ
สถาบนัการศึกษาแห่งหนึงใน อ.สตัหีบ ยนืรอเจา้หนา้ทีอยู ่พร้อมใหก้ารวา่ ก่อนเกิดเหตุขณะตนขีรถ จยย. เดินทาง
กลบับา้นพกั ทีบา้นกม.  ต.พลูตาหลวง อ.สตัหีบ โดยใชเ้สน้ทางสายเขาชีจรรย ์มุ่งหนา้ไปทางถนนสาย  ซึง
ค่อนขา้งเปลียว ระหวา่งนนัสงัเกตเห็นมีชายไทย อายปุระมาณ -  ปี สวมเสือยดืสีดาํแถบแดง คลา้ยเสือสโมสร
ฟตุบอลชือดงั นุ่งกางเกงขาสามส่วน ขีรถจยย. ไล่ติดตามมาอยา่งกระชนัชิด 

นกัศึกษาสาวผูเ้สียหาย กล่าวอีกวา่ คนร้ายไดบิ้ดคนัเร่งแซงขึนมาปาดหนา้ พร้อมกบัชกัอาวธุมีดออกมาจี
บงัคบัใหต้นขึนรถ จยย.ของคนร้าย โดยทิงรถของตนไวที้จุดเกิดเหตุ แลว้ขีพามุ่งหนา้ออกไปทางถนนสาย  ก่อน
เลียวเขา้ไปในป่าละเมาะขา้งทางซึงเป็นทีเปลียว และลงมือขืนใจจนสาํเร็จความใคร่ไป  ครัง จากนนัคนร้ายไดพ้า
กลบัมาส่งยงัจุดทีรถ จยย. ของตนจอดอยู ่แลว้ขีหลบหนีไปอยา่งรวดเร็ว จึงโทรศพัทแ์จง้ตาํรวจดงักล่าว 
หลงัทราบขอ้มูลเจา้หนา้ทีตาํรวจจึงวทิยแุจง้รูปพรรณสณัฐานของคนร้าย ใหส้ายตรวจตามเขตต่างๆ ไดท้ราบเพือสกดั
จบัแต่ก็ไร้วแีวว อยา่งไรก็ตาม ไดป้ระสานไปยงัชุดสืบสวนลงพืนทีหาข่าวและสอบปากคาํพยานแวดลอ้ม เพือติดตาม
จบักมุผูต้อ้งหารายนีมาดาํเนินคดีใหไ้ดต้่อ
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ใบงานที  

แผนผงัความคดิ (Mind  Mapping  ข่าวทีเกยีวกบัสถานการณ์คับขัน 
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ชือ-นามสกุล...................................... เลขที ............................................ ชนั .................................. 
วนัที ...................... เดือน ................................................... พ.ศ. .................. 
คําชีแจง  ใหน้กัเรียนบนัทึกสรุปผลการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้นี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร หลงัจากทีเรียนหน่วยการเรียนรู้นีแลว้ 

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

นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจเรืองใดอีกบา้งทีเกียวกบัหน่วยการเรียนรู้นี ซึงตอ้งการใหค้รูอธิบายเพิมเติม 

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

นกัเรียนไดรั้บความรู้เรืองใดบา้งจากหน่วยการเรียนรู้นี 

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

นกัเรียนจะสามารถนาํความรู้  ความเขา้ใจจากหน่วยการเรียนรู้นีไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งไรบา้ง 

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

ผลงานทีนกัเรียนชอบและตอ้งการคดัเลือกเป็นผลงานดีเด่น จากหน่วยการเรียนรู้นีคือผลงานใดบา้ง 

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

แบบบันทกึสรุปผลการเรียนรู้สําหรับผู้เรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที ........ 
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แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

 
ชือ.............................................................นามสกุล.....................................................ชัน ........  เลขที..... 
 

คําชีแจง : ใหค้รู สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แลว้ขีด  ลงในช่องทีตรงกบัระดบัคะแนน 

 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยยีม 

(3) 
ดี 

(2) 
ผา่น 

(1) 
มผ. 
(0) 

.  ความสามารถ
ในการคิด 

.   มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์     

.   มีทกัษะในการคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์     

.   สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ     
2.4  มีความสามารถในการคิดอยา่งมีระบบ     
2.5  ตดัสินใจแกปั้ญหาเกียวกบัตนเองได ้     

สรุปผลการประเมิน     
 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ  

ดีเยยีม -   พฤติกรรมทีปฏิบติัชดัเจนและสมาํเสมอ ให ้ 3  คะแนน   
ดี  -   พฤติกรรมทีปฏิบติัชดัเจนและบ่อยครัง ให ้ 2  คะแนน   
ผ่าน -   พฤติกรรมทีปฏิบติับางครัง   ให ้   คะแนน   
ไม่ผ่าน -   ไม่เคยปฏิบติัพฤติกรรม   ให ้ 0  คะแนน   

 

เกณฑ์การสรุปผล 

ดีเยยีม -   13-15   คะแนน   
ดี  -   9-12     คะแนน   
ผ่าน -   1-8       คะแนน   
ไม่ผ่าน -   0          คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

 
ชือ..........................................................นามสกุล................................................ชัน ........  เลขท.ี.... 

คําชีแจง : ใหค้รู สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แลว้ขีด  ลงในช่องทีตรงกบัระดบัคะแนน 

 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยยีม 

(3) 
ดี 

(2) 
ผา่น 

(1) 
มผ. 
(0) 

3. ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา 

3.1  สามารถแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีเผชิญ
ได ้

    

3.2  ใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา     
3.3  เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลงใน
สังคม 

    

3.4  แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้น 

      การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
    

3.5  สามารถตดัสินใจไดเ้หมาะสมตามวยั     
สรุปผลการประเมิน     

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดบัคุณภาพ  

ดเียยีม -   พฤติกรรมทีปฏิบติัชดัเจนและสมาํเสมอ  ให ้ 3  คะแนน   
ด ี  -   พฤติกรรมทีปฏิบติัชดัเจนและบ่อยครัง  ให ้ 2  คะแนน   
ผ่าน -   พฤติกรรมทีปฏิบติับางครัง   ให ้   คะแนน   
ไม่ผ่าน -   ไม่เคยปฏิบติัพฤติกรรม   ให ้ 0  คะแนน   

เกณฑ์การสรุปผล 

ดเียยีม -   13-15   คะแนน   
ด ี  -   9-12     คะแนน   
ผ่าน  -   1-8       คะแนน   

ไม่ผ่าน -   0          คะแนน 
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แบบสังเกต (Observation) 

เพอืประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

ชนั....................โรงเรียน..........................................ภาคเรียน..................ปีการศึกษา.................. 
 

ข้อที  ๔  ใฝ่เรียนรู้  

คําชีแจง  ใส่ผลการประเมินพฤติกรรมสาํคญัของนกัเรียน ลงในช่องทีทาํการประเมิน 

 

ลงชือ....................................................ผูป้ระเมิน 

(..............................................)    

ที ชือ สกุล 

ตัวชีวดัท ี๔.๑ ตัวชีวดัท ี๔.๒ สรุปผล
การ

ประเมิน 
๑ ๒ ๓ สรุป ๑ ๒ ๓ สรุป 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           
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หมายเหตุ 

๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครังทีประเมิน 

๒. ใหน้าํผลการประเมินจากแบบบนัทึกพฤติกรรมบ่งชีมาบนัทึกในตงัชีวดัที  ๔.๑ – ๔.๒ 

๓.  สรุปรายตัวชีวดั 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดบัคุณภาพ ดีเยยีม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดบัคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดบัคุณภาพ ผา่น  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดบัคุณภาพ ไม่ผา่น  (๐) 
 

๔. สรุปผลการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์การพจิารณา 
ดีเยยีม  (๓) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยยีมทุกตวัชีวดั 

ดี (๒) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยยีม จาํนวน ๑ ตวัชีวดัและระดบัดี 

       จาํนวน ๑ ตวัชีวดั หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีทุกตวัชีวดั 

ผา่น (๑) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่นทุกตวัชีวดั หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินตงัแต่ระดบัดีขึนไป จาํนวน ๑ ตวัชีวดั และ 

       ระดบัผา่น จาํนวน ๑ ตวัชีวดั 

ไม่ผา่น (๐)   ไดผ้ลการประเมินระดบัไม่ผา่น ตงัแต่ ๑ ตวัชีวดัขึนไป 
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แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ข้อที ๔ ใฝ่เรียนรู้ 

นิยาม 

ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงความตงัใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน 

ผู้ทใีฝ่เรียนรู้ คือ ผูที้มีลกัษณะซึงแสดงออกถึงความตงัใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน อยา่งสมาํเสมอ ดว้ย
การเลือกใชสื้ออยา่งเหมาะสม บนัทึกความรู้ วเิคราะห์ สรุปเป็นองคค์วามรู้ แลกเปลียนเรียนรู้ ถ่ายทอด 

เผยแพร่ และนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 

ตัวชีวดั  

๔.๑ ตงัใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน ดว้ยการเลือกใช้
สืออยา่งเหมาะสม สรุปเป็นองคค์วามรู้ และสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 

ตัวชีวดัและพฤติกรรมบ่งชี 

 

ตวัชีวดั พฤตกิรรมบ่งชี 

๔.๑ ตงัใจ เพียรพยายาม ในการเรียน    
         และเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

๔.๑.๑ ตงัใจเรียน 

๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 

๔.๑.๓ สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

๔.๒ แสวงหาความรู้จากทงัภายใน  
          และภายนอกโรงเรียน ดว้ยการ 
          เลือกใชสื้ออยา่งเหมาะสม สรุป 

          เป็นองคค์วามรู้ และสามารถ 
          นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

๔.๒.๑ ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือ เอกสาร สิงพิมพ ์ 
สือเทคโนโลยตี่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทงัภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใชสื้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๔.๒.๒ บนัทึกความรู้ วเิคราะห์ตรวจสอบ จากสิงทีเรียนรู้ สรุป
เป็นองคค์วามรู้ 

๔.๒.๓ แลกเปลียนความรู้ ดว้ยวธีิการต่าง ๆ และนาํไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

 

 

 



 

208 

เกณฑ์การให้คะแนน     ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๓) 
ตัวชีวดัท ี๔.๑ ตงัใจ เพยีรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม กจิกรรม 

พฤตกิรรมบ่งชี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ด ี(๒) ดเียยีม (๓) 

๔.๑.๑   ตงัใจเรียน 

๔.๑.๒  เอาใจใส่และมี
ความเพียร
พยายาม ในการ
เรียนรู้ 

๔.๑.๓  สนใจเขา้ร่วม 

กิจกรรม 
             การเรียนรู้ต่าง ๆ 

ไม่ตงัใจเรียน เขา้เรียนตรงเวลา 
ตงัใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน มี
ส่วนร่วมใน 

การเรียนรู้ และ
เขา้ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ 

เป็นบางครัง 

เขา้เรียนตรงเวลา 
ตงัใจเรียน เอาใจใส่ 

และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้
มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ บ่อยครัง 

เขา้เรียนตรงเวลา 
ตงัใจเรียน เอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามในการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ทงัภายใน และภาย นอก
โรงเรียนเป็นประจาํ 

 

ตัวชีวดัท ี๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลอืก ใช้
สืออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวนัได้ 

พฤตกิรรมบ่งชี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ด ี(๒) ดเียยีม (๓) 

๔.๒.๑ ศึกษาคน้ควา้หา ความรู้ 

จากหนงัสือ เอกสาร สิงพิมพ ์

สือเทคโนโลยตี่างๆแหล่ง
เรียนรู้ทงัภายใน และภายนอก
โรงเรียน และ เลือกใชสื้อได ้

อยา่งเหมาะสม 

๔.๒.๒ บนัทึกความรู้
วเิคราะห์ ขอ้มูลจากสิงที
เรียนรู้สรุปเป็น องคค์วามรู้ 

๔.๒.๓ แลกเปลียนเรียนรู้ 

ดว้ย วธีิการต่าง ๆและ
นาํไปใชใ้น  ชีวติประจาํวนั 

ไม่ศึกษา
คน้ควา้หา
ความรู้ 

ศึกษาคน้ควา้
ความรู้จาก
หนงัสือเอกสาร 

สิงพิมพ ์สือ
เทคโนโลย ี

แหล่ง เรียนรู้ 

ทงัภายในและ
ภาย นอก
โรงเรียน
เลือกใชสื้อได้
อยา่งเหมาะสม 

และมีการ
บนัทึกความรู้ 

ศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้จากหนงัสือ
เอกสาร สิงพิมพ ์สือ
เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้ ทงัภายใน
และภายนอก
โรงเรียน  และ
เลือกใชสื้อไดอ้ยา่ง
เหมาะสมมีการ
บนัทึกความรู้
วเิคราะห์ขอ้มูล 

สรุป เป็นองค์
ความรู้ และ
แลกเปลียนเรียนรู้
กบัผูอื้นได ้ 

ศึกษาคน้ควา้หา 
ความรู้จากหนงัสือ 

เอกสาร สิงพิมพ ์สือ
เทคโนโลย ีและ
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
ทงัภายใน และภาย นอก
โรงเรียน เลือกใชสื้อได้
อยา่งเหมาะสม มีการ 
บนัทึกความรู้วเิคราะห์
ขอ้มูล 

สรุปเป็นองคค์วามรู้ และ
แลก เปลียนเรียนรู้ ดว้ย
วธีิการทีหลาก หลาย และ
นาํไป ใชใ้นชีวติ 
ประจาํวนัได ้
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ข้อที ๖ มุ่งมันในการทาํงาน 

นิยาม 

มุ่งมันในการทาํงาน หมายถึง คุณลกัษณะทีแสดงออกถึงความตงัใจและรับผิดชอบ ในการทาํ
หนา้ทีการงาน ดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพือใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 

ผู้ทมุ่ีงมันในการทาํงาน คือ ผูที้มีลกัษณะซึงแสดงออกถึงความตงัใจปฏิบติัหนา้ทีที ไดรั้บ
มอบหมายดว้ยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจ ในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ให ้สาํเร็จลุล่วง 

ตามเป้าหมายทีกาํหนดดว้ยความรับผดิชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

 

ตัวชีวดั  

๖.๑ ตงัใจและรับผดิชอบในหนา้ทีการงาน 

๖.๒ ทาํงานดว้ย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพือใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 

ตัวชีวดัและพฤติกรรมบ่งชี 

ตัวชีวดั พฤติกรรมบ่งชี 

๖.๑  ตงัใจและรับผดิชอบใน
หนา้ทีการงาน 

 

๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 

๖.๑.๒ ตงัใจและรับผดิชอบในการทาํงานใหส้าํเร็จ 

๖.๑.๓ ปรับปรุงและพฒันาการทาํงานดว้ยตนเอง 

๖.๒ ทาํงานดว้ย ความเพียร
พยายาม และ  
          อดทนเพือใหง้านสาํเร็จ
ตามเป้าหมาย 

 

๖.๒.๑ ทุ่มเททาํงาน อดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและ
อุปสรรค 
           ในการทาํงาน 

๖.๒.๒ พยายามแกปั้ญหาและอุปสรรคในการทาํงานให้
สาํเร็จ 
๖.๒.๓ ชืนชมผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
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เกณฑ์การให้คะแนน                   ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๓) 
 

ตัวชีวดัท ี๖.๑ ตงัใจและรับผดิชอบในหน้าทกีารงาน 

พฤติกรรมบ่งชี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยยีม (๓) 

๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อการ 

ปฏิบติัหนา้ทีทีไดรั้บ
มอบหมาย 

๖.๑.๒ ตงัใจและรับผดิชอบ  
ในการทาํงานให้ สาํเร็จ 

๖.๑.๓ ปรับปรุงและ
พฒันาการทาํงานดว้ยตนเอง 

ไม่ตงัใจปฏิบติั
หนา้ทีการงาน 

ตงัใจและรับ
ผดิ ชอบ ใน
การปฏิบติั
หนา้ทีที 

ไดรั้บ
มอบหมายให้
สาํเร็จ มีการ
ปรับปรุง การ
ทาํงานใหดี้ขึน 

ตงัใจและ
รับผดิชอบ 

ในการปฏิบติั
หนา้ทีทีไดรั้บ
มอบหมายให้ 
สาํเร็จ มีการ
ปรับปรุง และ
พฒันาการ 

ทาํงานใหดี้ขึน 

ตงัใจและ 

รับผดิชอบใน
การ 

ปฏิบติัหนา้ทีที 

ไดรั้บ
มอบหมาย 

ใหส้าํเร็จ มี
การปรับปรุง
และ 

พฒันาการ
ทาํงาน 

ใหดี้ขึนดว้ย
ตนเอง 
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ตัวชีวดัท ี๖.๒ ทาํงานดว้ย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพือใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยยีม (๓) 

๖.๒.๑  ทุ่มเท
ทาํงานอดทน  

ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหา 
และอุปสรรคใน
การทาํงาน 

๖.๒.๒  พยายาม
แกปั้ญหาและ
อุปสรรคในการ
ทาํงานใหส้าํเร็จ 

๖.๒.๓ ชืนชม
ผลงานดว้ยความ
ภาคภูมิใจ 

ไม่ขยนั อดทน 

ในการทาํงาน 

ทาํงานดว้ยความ
ขยนัอดทน และ
พยายาม ใหง้าน
สาํเร็จตาม
เป้าหมาย และ 

ชืนชม ผลงาน
ดว้ยความ 

ภาคภูมิใจ 

ทาํงานดว้ยความ
ขยนัอดทน และ
พยายาม ใหง้าน
สาํเร็จตาม 

เป้าหมาย ไม่ยอ่
ทอ้  ต่อปัญหาใน
การทาํงาน และ
ชืนชม ผลงาน
ดว้ยความ 

ภาคภูมิใจ 

ทาํงานดว้ย
ความ 

ขยนัอดทน และ 

พยายามใหง้าน 

สาํเร็จตาม 

เป้าหมาย
ภายใน 

เวลาทีกาํหนด 

ไม่ยอ่ทอ้ต่อ
ปัญหา 
แกปั้ญหา
อุปสรรค ใน
การทาํงาน และ 
ชืนชมผลงาน
ดว้ย 

ความภาคภูมิใจ 
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แบบสังเกต (Observation) 

เพอืประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

ชนั....................................โรงเรียน...................................ภาคเรียน.............ปีการศึกษา.................. 
 

ข้อที  ๖  มุ่งมันในการทาํงาน  

 

คาํชีแจง  ใส่ผลการประเมินพฤติกรรมสาํคญัของนกัเรียน ลงในช่องทีทาํการประเมิน 

 

ลงชือ....................................................ผูป้ระเมิน 

(..............................................)    
 

ที ชือ สกลุ 
ตวัชีวดัท ี๖.๑ ตวัชีวดัท ี๖.๒ สรุปผลการประเมนิ 

๑ ๒ ๓ สรุป ๑ ๒ ๓ สรุป 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           
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หมายเหตุ 

๑.  ๑ , ๒, ๓ หมายถึง ครังทีประเมิน 

๒. ใหน้าํผลการประเมินจากแบบบนัทึกพฤติกรรมบ่งชีมาบนัทึกในตงัชีวดัที  ๖.๑ – ๖.๒ 

๓.  สรุปรายตัวชีวดั 

คะแนน  ๒.๕ – ๓.๐ ระดบัคุณภาพ ดีเยยีม  (๓) 
คะแนน  ๑.๕ – ๒.๔ ระดบัคุณภาพ ดี  (๒) 
คะแนน  ๑.๐– ๑.๔ ระดบัคุณภาพ ผา่น  (๑) 
คะแนน  ๐– ๐.๙  ระดบัคุณภาพ ไม่ผา่น  (๐) 

๔. สรุปผลการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์การพจิารณา 
ดีเยยีม  (๓) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยยีมทุกตวัชีวดั 

ดี (๒) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยยีม จาํนวน ๑ ตวัชีวดัและระดบัดี 

จาํนวน ๑ ตวัชีวดั หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดบัดีทุกตวัชีวดั หรือ 

ผา่น (๑) ๑. ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่นทุกตวัชีวดั หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินตงัแต่ระดบัดีขึนไป จาํนวน ๑ ตวัชีวดั 

และระดบัผา่น จาํนวน ๑ ตวัชีวดั 

ไม่ผา่น (๐)   ไดผ้ลการประเมินระดบัไม่ผา่น ตงัแต่ ๑ ตวัชีวดั ขึนไป 
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กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา  รายวชิาพืนฐาน รหสัวชิา  พ 22102    ชนัมธัยมศึกษาปีที  
****************************************************************************** 
คําชีแจง 

 . แบบทดสอบฉบบันีเป็นแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ  มีจาํนวน 3  ขอ้ๆ ละ  คะแนน 
รวม 3  คะแนน ใชเ้วลา 9  นาที 

  แบ่งออกเป็น 2 ตอน  
ตอนที1 มี20 ขอ้ 1-20 เป็นการวดัผลการเรียนรู้เรือง ความปลอดภยัในชีวติ ของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ตามตวัชีวดั พ 5.1 ม.2/1 พ 5.  ม.2/2 พ 5.  ม.2/3 

ตอนที2 มี10ขอ้ 21-30 เป็นการวดัผลการเรียนรู้เรือง การทาํโครงงาน 
 2. ใหน้กัเรียนพิจารณาเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียงขอ้เดียวจากตวัเลือก ก ข ค ง แลว้ทาํ
เครืองหมาย  ลงในช่องวา่งของกระดาษคาํตอบใหต้รงกบัตวัเลือกทีตอ้งการ นกัเรียนอยา่ขีดเขียน
เครืองหมายใดๆลงในแบบทดสอบ 

 3.หลงัจากทาํขอ้สอบเสร็จแลว้/หมดเวลา ใหส่้งแบบทดสอบฉบบันีแก่ครู 

 
ตวัชีวดั พ 5.1 ม.2/1 ระบุวธีิการ ปัจจยั และแหล่งทีช่วยเหลือฟืนฟูผูติ้ดสารเสพติด 
1. ขอ้ใดมีความสัมพนัธ์กบัการบาํบดัรักษาประเภทผูป่้วยนอกของกระทรวงสาธารณสุข 
 ก. การไปรักษาทีศูนยบ์าํบดัและอยูป่ระจาํทีนนั   

 ข. การเขา้รับการรักษาประจาํในโรงพยาบาล 
 ค. การนดัผูป่้วยมารับยาไปรับประทาน 

 ง. การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนยบ์าํบดัตลอดเวลา 
2. ขอ้ใด ไม่ใช่ ระยะการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติดประเภทผูป่้วยในของกระทรวงสาธารณสุข 
 ก. ระยะเตรียมการก่อนรักษา  

ข. ระยะใหพ้ิษยาออกฤทธิ 
 ค. ระยะฟืนฟูสมรรถภาพ 

ง. ระยะติดตามหลงัการบาํบดัรักษา 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

เรือง   ความปลอดภยัในชีวติ และการเรียนรู้เรืองโครงงาน 
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3. ขอ้ใดเป็นการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติดทีถูกตอ้ง 
 ก. เมือเลิกสารเสพติดใหม่ ๆ ก็ไม่ไปพบแพทยอี์ก   

ข. ลดปริมาณการใชส้ารเสพติด แต่ก็ยงัเสพทุกวนั 
 ค. ไปพบแพทยที์ศูนยบ์าํบดัรักษาตามนดัอยา่งสมาํเสมอ 

ง. พยายามเลิกสารเสพติดโดยการซือยามารับประทานเอง 
4. บุคคลในขอ้ใดรู้จกัสร้างคุณค่าในตนเองหลงัจากรับการบาํบดัรักษาสารเสพติด 

ก. อาริยานอนอยูบ่า้นเฉย ๆ เพราะอายผูอื้น  
 ข. สิริมาตาํหนิตนเองเสมอทีติดสารเสพติด 
 ค. กฤติกาทาํงานโดยไปรับจา้งเป็นเด็กเสิร์ฟทีร้านอาหาร 
 ง. อิสราวดีกลบัวยัรุ่นรวมตวักนัคิดจดักิจกรรมทีสร้างประโยชน์แก่สังคม 
5. ถา้ A = ผูติ้ดสารเสพติด C = ศูนยใ์หค้าํปรึกษาบาํบดัผูติ้ดสารเสพติด  

ดงันนั B  ควรเป็นขอ้ใด 

ก. สือ     ข. โรงเรียน 
 ค. สถานีตาํรวจ    ง. ครอบครัว 

6. ขอ้ใดไม่ใช่การช่วยเหลือฟืนฟูหลงัการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด 
 ก. ไม่อยากเขา้ไปคุยกบัเพือนทีเพิงเลิกสารเสพติด 
 ข. พาเพือนทีเลิกสารเสพติดไปออกกาํลงักายเป็นประจาํ 
 ค. พยายามใหเ้วลาดูแลเอาใจใส่ นอ้งชายทีเพิงเลิกสารเสพติด 
 ง. จดักิจกรรมประกวดเตน้แอโรบิกใหก้บักลุ่มเพือน ๆ ทีเลิกสารเสพติดแลว้ 
7. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกียวกบัแหล่งบาํบดัรักษาและฟืนฟูผูติ้ดสารเสพติด 
 ก. เป็นหน่วยงานบาํบดัรักษาทางจิตโดยเฉพาะ 
 ข. เป็นหน่วยงานของรัฐทีเกียวกบัการแกปั้ญหาผูค้า้สารเสพติด 
 ค. เป็นหน่วยงานทีใหบ้ริการดา้นสุขภาพแก่ประชาชนทวั ๆ ไป 
 ง. เป็นหน่วยงานทีใหก้ารบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติดต่าง ๆ  
ตัวชีวดั  พ 5.  ม.2/2  อธิบายวธีิการหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง 

8. เมือเพือนชกัชวนใหท้ดลองสูบบุหรี การปฏิบติัตามขอ้ใดเหมาะสมทีสุด 
ก. บอกเพือนวา่ไวโ้อกาสหนา้ 

 ข. ด่าวา่เพือนโดยใชถ้อ้ยคาํทีรุนแรง 
 ค. ปฏิเสธและบอกเพือนวา่เป็นสิงไม่ดี 

A B C 
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 ง. ต่อวา่และเลิกคบเพือนคนนนั 
9. พฤติกรรมในขอ้ใดอาจนาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์มากทีสุด 

ก. การแต่งกายล่อแหลม 
ข. การคบเพือนต่างเพศ 

 ค. การอยูก่บัเพือนต่างเพศสองต่อสองในทีรโหฐาน 
 ง. การยอมใหเ้พือนต่างเพศถูกเนือตอ้งตวัได ้
10. นกัเรียนควรปฏิบติัตามขอ้ใดเพือหลีกเลียงอบายมุข 
 ก. ทา้เล่นเกมแข่งกบัเพือน 

ข. นงัดูเพือนเล่นการพนนัเป็นประจาํ 
 ค. คบกบัเพือนทีชอบเล่นการพนนับอล 

ง. รู้จกัปฏิเสธและไม่คบเพือนทีเล่นการพนนั 
11. ขอ้ใดเป็นผลกระทบของการทะเลาะววิาท 
 ก. ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 ข. ทาํใหเ้กิดความสามคัคีกนั 
 ค. ทาํใหร่้างกายไดรั้บบาดเจ็บ 
 ง. สถาบนัการศึกษาเสียชือเสียง 

12. ถา้มีคนเมายาบา้จีนกัเรียนเป็นตวัประกนั นกัเรียนควรปฏิบติัตนอยา่งไร 
 ก. ขดัขืน และต่อสู้สุดความสามารถ 
 ข. ด่าคนร้ายดว้ยวาจาหยาบคายเสียงดงั 
 ค. พดูโนม้นา้วคนร้ายดว้ยเหตุผลทีน่าเชือถือ 
 ง. ร้องตะโกนเพือขอความช่วยเหลือจากคนบริเวณนนั 
13. ขนัแรกของกระบวนการคิดสาํหรับการดาํรงชีวิตในสังคมคืออะไร 
 ก. การสรุปและประเมินผลปฏิบติั 

ข. การรวบรวมขอ้มูลเพือการตดัสินใจ 
 ค. การปฏิบติัและตรวจสอบผลเป็นระยะ 
 ง. การวเิคราะห์ใคร่ครวญสาเหตุของปัญหา 
14. ขอ้ใดเป็นการนาํทกัษะชีวติมาใชใ้นสถานการณ์เสียงทีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนั 

ก. ปฏิบติัตามความพอใจของตน 
 ข. รู้จกัตนเองวา่กาํลงัทาํอะไรอยู ่
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 ค. คบกบัเพือนทีชอบเล่นการพนนับอล 
 ง. รู้จกัปฏิเสธและไม่คบเพือนทีเล่นการพนนั 

ตัวชีวดั  พ 5.  ม.2/3 ใชท้กัษะชีวติในการป้องกนัตนเองและหลีกเลียงสถานการณ์คบัขนัทีอาจนาํไปสู่
อนัตราย  
15. ถา้นกัเรียนถูกคนร้ายจบัเป็นตวัประกนั ควรปฏิบติัอยา่งไรเป็นอนัดบัแรก 

ก. เจรจาต่อรองดว้ยคาํพดูทีสุภาพ นุ่มนวล 
 ข. อยูเ่ฉย ๆ รอเจา้หนา้ทีตาํรวจมาช่วย 
 ค. ขดัขืนผูร้้ายอยา่งเตม็ที 
 ง. ต่อสู้กบัคนร้ายทนัที 

16. สถานการณ์คบัขนัในขอ้ใด ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นมากทีสุด 
ก. ถูกคนร้ายจี 
ข. เกิดไฟไหมบ้า้น 

 ค. รถจกัรยานยนตล์ม้ 
 ง. เหนือยหอบจากการออกกาํลงักาย 
17. ขอ้ใดกล่าวเกียวกบัแนวทางการปฏิบติัเมืออยูใ่นสถานการณ์คบัขนัไดถู้กตอ้ง 
 ก. เมือตกใจร้องโวยวายเสียงดงั    

ข. เก็บทรัพยสิ์นมีค่าใหไ้ดม้ากทีสุด 
 ค. ตงัสติใหดี้ แลว้คิดหาทางแกไ้ข  

ง. ต่อสู้กบัคนร้ายดว้ยตนเองทนัที 
18. หากตอ้งต่อสู้กบัคนร้ายจุดอ่อนในร่างกายขอ้ใดทีทาํใหห้ยดุคนร้ายไดผ้ลดีทีสุด 

ก. ทา้ยทอย 
 ข. ตน้แขน 
 ค. หวัเข่า 
 ง. เทา้ 
19. ถา้นกัเรียนอยูใ่นเหตุการณ์ลมพายแุละฝนฟ้าคะนอง ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
 ก. หลบอยูใ่นทีมนัคง แขง็แรง 

ข. หลบใตป้้ายโฆษณาอนัใหญ่ 
 ค. หลบอยูใ่ตต้น้ไมใ้หญ่ 
 ง. อยูใ่นทีโล่งแจง้ 
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20. ขอ้ใดเป็นการปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมเมือเล่นนาํตก 
ก. ไปเล่นในบริเวณทีไม่มีคนเล่นเพือไม่วุน่วาย 

 ข. รีบขึนจากนาํเมือนาํตกมีสีเปลียนไป 
 ค. ลงเล่นนาํในบริเวณทีมีนาํลึก 
 ง. ลงไปเล่นนาํขณะฝนตก 

ตอนท ี2 การเรียนรู้เรืองโครงงาน 

21. การจดัทาํโครงงานทีดี นกัเรียนตอ้งทาํอยา่งไร   
ก.  เป็นโครงงานทีไปดูมาจากโครงงานอืน 

ข.  เป็นโครงงานทีมีอาจารยที์ปรึกษาเก่ง ๆ 

ค. เป็นโครงงานทีเราคิดเอง ทาํเอง แกปั้ญหาเอง นาํเสนอเองอยา่งมีรูปแบบขนัตอน  

ง. เป็นโครงงานที ส่งเขา้ประกวดไดร้างวลั    
22. ในการทีจะไดม้าศึกษาหวัเรืองของโครงงาน ควรจะไดม้าจากทีใด เป็นอนัดบัแรก 

ก.  สังเกตสาํรวจสิงแวดลอ้มรอบตวั 

ข.  ไปศึกษา แนวคิดของโครงงานอืน 

ค.  ไปศึกษานอกสถานที 

ง.  ปรึกษาอาจารยที์ปรึกษาโครงงาน  
23. ขอ้ใดเป็นความหมายของโครงงานทีชดัเจนทีสุด  

ก. การนาํความรู้และความสนใจมาถ่ายทอดใหผู้อื้นทราบ 

ข. งานทุกอยา่งทีเป็นการสร้างสิงใหม่ ๆ ทียงัไม่มีผูใ้ด คิดทาํมาก่อน 

ค. การศึกษา คน้ควา้ เพือตอบคาํถามทีสงสัย 

ง. วธีิทาํงานทีเป็นระบบ เป็นขนัตอน เพือทาํงานชินใด ชินหนึงใหส้าํเร็จ 
24. ขอ้ใดเป็นสิงสาํคญัอนัดบัแรกของการตดัสินใจเลือกหวัขอ้ทีจะนาํมาพฒันาโครงงาน  

ก. สามารถจดัหาสือ และอุปกรณ์ เพือส่งเสริมสุขภาพได ้

ข. มีงบประมาณเพียงพอ 

ค. มีเวลาเพียงพอ 

ง. มีความรู้และทกัษะพืนฐานอยา่งเพียงพอในหวัขอ้เรืองทีจะศึกษา 
25. จากทงั 6 ขนัตอนต่อไปนี ขอ้ใดเรียงลาํดบัขนัตอนการพฒันาโครงงานไดถู้กตอ้งทีสุด 1) ขนั
การศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูล 2) ขนัการคดัเลือกหวัขอ้โครงงาน 3) ขนัการลงมือทาํโครงงาน 4) ขนั
การจดัทาํขอ้เสนอโครงงาน 5) ขนัการนาํเสนอโครงงาน 6) ขนัการเขียนรายงาน  
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ก. 1- 2-3-4-5-6  ข. 2-1-3-5-4-6 

ค. 2-1-4-3-6-5  ง. 1-2-4-5-3-6 

 26. ถา้การทาํโครงงานเปรียบเหมือนการเดินทางไปบนถนน เพือไปสู่จุดหมายปลายทางทีตอ้งการ ใน
การจะไปใหถึ้งผูเ้ดินทางตอ้งรู้ในขอ้ใด  

ก. ปลายทางจะไปถึงคืออะไร  

ข. ใครจะเป็นคนนาํเราไป  

ค. รู้ไดอ้ยา่งไรวา่เดินไปถูกทาง  

ง. ถูกเฉพาะขอ้ ก. และ ขอ้ ค. 
27. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งถึงเหตุผลทีตอ้งเขียนอา้งอิงและบรรณานุกรม 

ก.แสดงมารยาททางวชิาการ 

ข. ใหเ้กียรติแก่เจา้ของผลงาน  

ค. เพือใหผู้ที้สนใจติดตามความรู้เพิมเติมจากแหล่งขอ้มูลได ้ 

ง. เพือนาํเสนอขอ้มูลอยา่งชดัเจน  
28. หวัขอ้ในการประเมินโครงงาน ขอ้ใดสาํคญัทีสุด  

ก. รู้และเขา้ใจหลกัการทาํโครงงาน  

ข. ปฏิบติังานตามแผนทีวางไว ้แกปั้ญหา ทาํงานใหดี้ขึนอยูเ่สมอ  

ค. ทาํงานดว้ยความตงัใจ  

ง. ประโยชน์ของผลงาน  
29. การทาํโครงงานประเภททดลอง ขนัตอนใด ทีมีผลต่อการทดลองมากทีสุด 

ก. การตงัสมมติฐาน 

ข. การออกแบบการทดลอง 

ค. การรวบรวมผลการทดลอง 

ง. การสรุปการทดลอง 
30. ขอ้ใดเป็นคุณค่าของการทาํโครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา 

ก. สร้างความสาํนึกและรับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้ 

ข. เป็นกิจกรรมทีเกียวกบัสุขภาพ 

ค. เป็นกิจกรรมทีใชก้ระบวนการในการคน้ควา้ 
ง. นกัเรียนเป็นผูศึ้กษาคน้ควา้ 

#################################################################################################################  
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เฉลยแบบทดสอบ 

 เรือง ความปลอดภัยในชีวติ และความรู้เรืองโครงงาน 

 

 

 

 

 

ข้อที เฉลย ประเภทคําถาม ข้อที เฉลย ประเภทคําถาม 

 ค การวเิคราะห์  ข ประเมินค่า 
 ข ความรู้ -ความจํา  ค สร้างสรรค์ 
 ค ความเข้าใจ  ก ความจํา 
 ง การวเิคราะห์  ก ความเข้าใจ 

 ง ประเมินค่า  ข การวเิคราะห์ 

 ก การวเิคราะห์  ค ความเข้าใจ 

 ง ความเข้าใจ  ก ความเข้าใจ 

 ค ประเมินค่า  ง ความเข้าใจ 

 ค ความเข้าใจ  ง การวเิคราะห์ 

 ง ประเมินค่า  ค ความจํา 
 ค ความเข้าใจ  ง ประเมินค่า 
 ค การวเิคราะห์  ง ความเข้าใจ 
 ง การวเิคราะห์  ข ประเมินค่า 
 ข ประเมินค่า  ค ความเข้าใจ 

 ก การวเิคราะห์  ข ประเมินค่า 
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ความปลอดภัยในชีวติ 

การช่วยเหลอืฟืนฟูผู้ติดสานเสพติด 

 วธีิการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด 

 การบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด   หมายถึง  การดาํเนินงานเพือแกไ้ขสภาพร่างกายและจิตใจ
ของผูติ้ดสารเสพติดใหเ้ลิกจากการเสพ  และสามารถกลบัไปดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข 

การบําบัดรักษาตามขันตอนของกระทรวงสาธารณะสุข 

 การบาํบดัรักษาตามขนัตอนของกระทรวงสาธารณะสุขดาํเนินการเป็น    ประเภท ดงันี 

             . การบาํบดัรักษาประเภทผูป่้วยนอก  ผูป่้วยสามารถเขา้ไปรับการบาํบดัรักษาในโรงพยาบาล
แบบผูป่้วยนอก  เป็นผูป่้วยทีสมคัรใจเขา้รับการรักษาโดยการรับยาไปรับประทานทุกๆ  วนั รวม  
ครัง  การนดัผูป่้วยมารับยา  พยาบาลจะสังเกตและประเมินอาการ  บนัทึกอาการและพฤติกรรมต่างๆลง
ในทะเบียนประวติัของผูป่้วย   ตลอดจนการให้คาํปรึกษา  แนะแนวเป็นกลุ่มและรายบุคคลกบัผูป่้วย
และญาติ  เพือให้ความเขา้ใจถึงการปฏิบติัตน  การปรับเปลียนความคิด  และให้ความรู้เกียวกบัการ
ป้องกนัการกลบัไปติดซาํของผูป่้วย 

              . การบาํบดัรักษาประเภทผูป่้วยใน    เป็นการรับผูป่้วยเขา้รับการรักษาไวใ้นโรงพยาบาล  โดย
แบ่งระยะของการบาํบดัรักษาออกเป็น  ระยะ ดงันี 

                   .  ระยะเตรียมการก่อนการรักษา (Pre-admission)เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัผูป่้วย
ก่อนการบาํบดัรักษา  โดยเจา้หน้าทีของโรงพยาบาล  ไดแ้ก่  แพทย ์ พยาบาล   นักสังคมสงเคราะห์  
หรือนกัจิตวิทยา  ช่วยชกัจูงแนะนาํให้ผูป่้วยเต็มใจเขา้รับการบาํบดัรักษา  ยอมรับในสภาพการติดสาร
เสพติดของตน  มีความตงัใจทีอยากจะเลิกเสพ  และสามารถเขา้รับการรักษาอย่างต่อเนืองจนครบทุก
ขนัตอน  นอกจากนียงัมีการเตรียมความพร้อมให้กบัครอบครัวของผูป่้วย  เพือให้เขา้มามีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาและใหก้าํลงัใจแก่ผูป่้วย  ในระยะเตรียมการนีจะมีการสัมภาษณ์ประวติัการติดสารเสพ
ติด  เพือทาํความรู้จกัและเขา้ใจผูป่้วยให้ดียงิขึน  การตรวจร่างกายเพือตรวจสภาพร่างกายวา่ทรุดโทรม
มากน้อยเพียงใด  มีการตรวจสภาพจิตใจ   ตรวจร่างกาย  เอกซเรย์   ตรวจเลือด  ตรวจปัสสาวะ  
ตลอดจนการให้คาํปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ  ระยะเตรียมการก่อนการรักษานีจะใช้เวลาประมาณ -  
วนั 

                  .  ระยะถอนพิษยา (Detoxification)เป็นระยะทีเนน้การบาํบดัรักษาอาการทางร่างกายทีเกิด
จากการใช้สารเสพติดดว้ยการใช้ยาอืนทดแทน  เช่น เมทาโดน (Methadone)เพือช่วยระงบัความอยาก
หรือความตอ้การ  ระยะถอนพิษนีจะใช้เวลาประมาณ -  วนั  ถา้ผูป่้วยยอมเขา้รับการบาํบดัรักษา
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ตามกรรมวิธีนีจนครบกาํหนดหรือระยะเวลา  จะสามารถถอนพิษยาไดทุ้กราย  การถอนพิษยานีจะเร็ว
หรือชา้ขึนอยูก่บัสภาพร่างกายและความหนกัเบาในการติดสารเสพติดของผูป่้วย 

                   .  ระยะฟืนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) เป็นระยะทีสําคญัทีสุดในการบาํบดัรักษา  เป็น
การทาํใหผู้ป่้วยเลิกเสพไดอ้ยา่งแทจ้ริง  เป็นการเสริมสร้างกาํลงัใจให้มีกาํลงัจิตใจทีเขม้แข็งพอทีจะละ
เวน้การใชส้ารเสพติดและสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข  ระยะฟืนฟูสมรรถภาพนีจะใช้
เวลาประมาณ -  เดือน  ระยะนีจะสามารถสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ขึน  ปรับปรุงนิสัยและความ
ประพฤติทีจะไม่ไปยุ่งเกียวกับสารเสพติดอีก โดยมีเจา้ทีให้การบาํบดัรักษาหลายฝ่าย ได้แก่ แพทย ์ 
พยาบาล  นกัสังคมสงเคราะห์  นกัจิตวิทยา  ครูอาชีวบาํบดั  พระภิกษุ  โดยจดักิจกรรมในรูปแบบของ
กลุ่มบาํบดั   ชุมชนบาํบดั  อาชีวบาํบดั    ศาสนบาํบดั  จะเห็นไดว้่าระยะฟืนฟูสมรรถภาพนี   ใช้เวลา
ค่อนขา้งนานและมุ่งเน้นทางดา้นจิตใจ  ถา้ผูป่้วยเขา้รับการบาํบดัรักษาตามกรรมวิธีนีจนครบกาํหนด  
จะทาํให้เลิกเสพไดค้่อนขา้งยงัยืน  แต่ก็ยงัมีปัจจยัอืนอีกทีอาจทาํให้ความเขม้แข็งทางจิตใจของผูบ้าํบดั
ลดลงและหนัไปใชส้ารเสพติดอีก  เช่น กลุ่มเพือนทีเสพ  สภาพแวดลอ้ม  ปัญหาส่วนตวัของเขา เป็นตน้ 

                   .  ระยะติดตามหลงัการบาํบดัรักษา (Followup  orAfter  care) ระยะนีจะใชเ้วลา -  ปี ซึง
วธีิการติดตามหลงัการบาํบดัรักษาสามารถทาํได ้  รูปแบบ  ดงันี 

  .การติดตามทางตรง โดยติดตามผลกบัผูป่้วยโดยตรง  ทาํให้สามารถซักถามผลได้
ละเอียด  พร้อมกับตรวจหาสารเสพติดได้  และให้คาํแนะนําช่วยแก้ปัญหาได้โดยตรงการติดตาม
ทางตรงสามารถทาํได ้  รูปแบบ คือ 

  แพทยน์ดัผูป่้วยมาพบทีโรงพยาบาลเป็นระยะๆแต่มกัพบวา่ผูป่้วยไม่มาตามนดั 

  แพทย์หรือพยาบาลไปเยียมผูป่้วยทีบ้าน  อานัดหมายล่วงหน้าหรือไม่นัดหมาย
ล่วงหนา้ก็ได ้จะทาํใหเ้ห็นสภาพทีแทจ้ริงของผูป่้วย  แต่วธีิจะสินเปลืองงบประมาณ บุคลากร  และเวลา 
  . การติดตามทางออ้ม  โดยผูติ้ดตามผลไม่ไดพ้บกบัผูป่้วยโดยตรง   ผูป่้วยจะไดรั้บส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์ การพูดคุยทางโทรศัพท์  การติดต่อผา่นบุคคลทีสามแต่มกัจะไดข้อ้มูลไม่
ครบถว้น และไม่สามารถใหป้รึกษาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
รูปแบบการรักษาผู้ป่วยสารเสพติด 

 การให้บาํบดัผูติ้ดสารเสพติด  แบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ  คือการบาํบดัรักษาทางกายและการ
บาํบดัรักษาทางจิตใจ 

 
1. การบําบัดรักษาทางกาย สามารถทาํได ้   รูปแบบ คือ 
 1.1 แบบแผนปัจจุบนั  ทาํได ้  วธีิคือ 
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  1.1.1. การใช้ยาทดแทน โดยการให้ยาผูป่้วยเพือให้รู้สึกไม่อยากเสพสารเสพติดเช่น 
เสพมอร์ฟีนและเฮโรอีน  แพทยจ์ะให้เมทาโดนเป็นยาทดแทน  ถา้เสพยาบา้    กญัชา เหลา้  บุหรี  สาร
ระเหย  ก็จะใหก้ารบาํบดัดว้ยยาตามอาการและรักษาโรคแทรกซอ้นทีเกิดขึน 

  1.1.2. การใชย้าตา้นฤทธิสารเสพติด ยาตา้นฤทธินีจะไปห้ามฤทธิของสารเสพติดจึงทาํ
ใหอ้าการอยากเสพค่อยๆหายไป  ยาตา้นฤทธินี  คือ นาลเทรกโซน (Naltrexone) ผูป่้วยทีจะรับนาลเทรก
โซนจะตอ้งไดรั้บการถอนพิษยาดว้ยเมทาโดนก่อน  และหยุดใช้มาประมาณ  วนั ซึงจะตอ้งใช้ยานี
ติดต่อกนัเป็นเวลา  เดือน ในระหวา่งการรักษา ผูป่้วยจะตอ้งตรวจร่างกายเพือหาอาการขาดสารเสพติด
ทุกสัปดาห์ 

  1.1. . การรักษาให้คงสภาพการติดยา  วิธีนีคือ การให้สารเสพติดแก่ผูป่้วยภายใตก้าร
ควบคุมของแพทย ์เช่น การให้เมทาโดนระยะยาวเพือให้ผูป่้วยมาติดเมทาโดนแทน  ซึงเมทาโดนเป็น
สารเสพติดทีสามารถนาํมาใชใ้นการบาํบดัรักษาไดภ้ายใตก้ารควบคุมของกฎหมาย  การให้เมทาโดน
ระยะยาวนีเป็นการใช้เมทาโดนทีพอเหมาะ จ่ายให้ผูป่้วยแต่ระราย แทนการเสพสารเสพติดของผูป่้วย
วนัละ  ครัง เมือผูป่้วยมีความคิดทีจะเลิกเสพยา  และตอ้งการลดเมทาโดนลงแพทยก์็จะลดจาํนวนการ
ให้ลงและตลอดเวลาทีลดเมทาโดนนีผูป่้วยจะไดรั้บคาํปรึกษาและเสริมกาํลงัใจอย่างสมาํเสมอ  เพือ
ผูป่้วยหลุดพน้จากวงจรการใชส้ารเสพติด 

 1.   แบบแผนโบราณ  คือ จะใชว้ิธีการใชย้าสมุนไพรในการบาํบดัรักษาในประเทศไทยมีการ
นาํสมุนไพรจากพืช  อาจนาํมาจากใบไม ้ ราก   เปลือก  ตน้  กิง  แก่น  ของตน้ไมม้าดดัแปลงเป็นยาเพือ
บาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติดหรือผูป่้วย  โดยการนาํสมุนไพรมาให้ผูป่้วยรับประทานเพือลา้งพิษ  จะทาํ
ใหผู้ป่้วยอาเจียนและถ่าย  นอกจากนนัจะใหก้ารอบไอนาํซึงมีการใชส้มุนไพรในการอบไอนาํนีดว้ยเพือ
ทาํใหเ้กิดการขบัถ่ายของเสียทางรูขมุขนและเกิดความสดชืนจากไอระเหยของสมุนไพรและไอของนาํ 
 1.3  การรักษาด้วยคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าอุปกรณ์ทีใช้ได้แก่เครืองกระตุ้นไฟฟ้าสายไฟพร้อม
ขวัไฟฟ้าของเครืองกระตุน้ไฟฟ้า  กระดาษชาํระพนัทบกนั ตดัเป็นชินเล็กๆ ขนาดประมาณ . x .  ซ.
ม. ชุบนาํให้เปียกเพือเป็นสือนาํไฟฟ้าและเทปกาวทีใช้ติดขวัไฟฟ้ากบัผิวหนังเมือเปิดเครืองกระตุน้
ไฟฟ้าจะทาํใหแ้ม่เหล็กไฟฟ้าเขา้ไปกระตุน้ร่างกายทาํให้ผูป่้วยงดหรือหยุดสารเสพติดทีเคยเสพได ้ การ
บาํบดัดว้ยวธีินียงัไม่แพร่หลายนกั 

 

. การบําบัดรักษาทางจิตใจสามารถทาํได้    รูปแบบ คือ 

 จิตบาํบดัสภาพโดยทวัไปของผูติ้ดสารเสพติด  มกัจะเกิดจากจิตใจทีอ่อนไหว และมกัหนีปัญหา 
เช่น ปัญหาครอบครัวปัญหาส่วนตวั ปัญหาการเงิน  จึงหันมาใช้สารเสพติดเพือแกปั้ญหาต่างๆ ดงันนั
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การบาํบดัรักษาจึงจาํเป็นต้องอาศยัวิธีการทางจิตบาํบดั เพือการฟืนฟูสภาพทางจิตใจของผูป่้วยให้เขม้
เขง็และสามารถแกปั้ญหาทีเกิดขึนโดยไม่ตอ้งพึงพาสารเสพติด 

 ผูที้ติดสารเสพติดส่วนใหญ่ไม่ได้เจ็บป่วยเป็นโรคจิตเพียงแต่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม
ความคิดความรู้สึกและจิตใจทีอ่อนแอการให้คาํปรึกษาสามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้วิธีการให้
คาํปรึกษาทีนาํมาใชใ้นการฟืนฟูสภาพจิตใจของผูติ้ดสารเสพติดทีนิยมใชมี้  วธีิคือ 

  1. การให้คาํปรึกษารายบุคคลเป็นวิธีฟืนฟูสภาพทางจิตใจเพือให้ผูป่้วยไดรู้้จกัตนเอง
รู้จกัแกไ้ขปัญหาในทางทีถูกตอ้งและมีจิตใจทีเขม้แขง็สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดโ้ดยไม่พึงพาสาร
เสพติดใหผู้ป่้วยรู้จกัป้องกนัปัญหา  รู้จกัแกไ้ขปัญหาและรู้จกัส่งเสริมพฒันาตนเอง 

  2. การให้คาํปรึกษาแบบกลุ่มเป็นวิธีการฟืนฟูสภาพจิตใจผูป่้วยโดยอาศยักระบานการ
ทีบุคลในกลุ่ม  ซึงประกอบด้วยผูที้ให้คาํปรึกษา และผูรั้บคาํปรึกษา  หรือสมาชิกในกลุ่มทีมีความ
ตอ้งการทีจะปรับปรุงตนเองในเรืองการเลิกใชส้ารเสพติด  บุคคลในกลุ่มจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ทีดีต่อมี
บรรยากาศทีอบอุ่นเพือให้สมาชิกสบายใจพร้อมทีจะพูดถึงปัญหาและการให้ความร่วมมือในการ
ปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาตนเอง 

  . การให้คาํปรึกษาครอบครัวเป็นวิธีการทีจะให้บุคคลในครอบครัวของผูป่้วยไดร่้วม
ปรึกษาหารือกนั มีผูใ้ห้คาํปรึกษาเป็นผูด้าํเนินการทุกคนในครอบครัวจะตอ้งใช้ศกัยภาพในการแกไ้ข
ปัญหา เมือมีสมาชิกในครอบครัวติดสารเสพติด  โดยร่วมกนัวิเคราะห์สาเหตุแนวทางแก้ไขปัญหา
เพือใหก้ารช่วยเหลือทีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 2.1 วิธีทางศาสนาหรือศาสนบาํบดั  เป็นการบาํบดัรักษาทางจิตใจทีตอ้งอาศยัความเลือมใส
ความศรัทธาในสาสนาทีตนเองนบัถือ 

  2.1.1.พระพุทธศาสนา ในประเทศไทยมีหลายวดัทีบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด  เพราะ
วดัเป็นสถานทีสงบร่มเยน็  เหมาะทีจะเป็นสถานทีฟืนฟูสภาพทางจิตใจ  โดยมีพระสงฆท์าํหนา้ทีให้การ
ช่วยเหลือ  โดยนาํหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้มาช่วยขดัเกลาจิตใจแก่ผูติ้ดสารเสพติด  เพือให้มี
จิตใจเขม้แขง็  ใฝ่ดี  ดาํเนินชีวติในทางทีถูกตอ้ง ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้น กิจวตัรประจาํวนัทีปฏิบติั
ในวดั  เช่นการสวดมนต ์ ฝึกสมาธิ  อบรมดว้ยธรรมะ  การช่วยเหลือกิจกรรมของวดั  การรักษาศีลและ
อาจมีการใชส้มุนไพรเขา้มารักษาร่วมดว้ย 

  2.1.2. ศาสนาคริสต์  คริสตจกัรหลายแห่งไดเ้ขา้มาดาํเนินการจดัตงัศูนยบ์าํบดัรักษา
และฟืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดสารเสพติดขึนในประเทศไทย  โดยดาํเนินการบาํบดัรักษาและฟืนฟูสมรรถผู ้
ทีติดสารเสพติดทีไม่ใช้ยาทดแทนแต่จะเน้นการให้การรักษาทางร่างกาย  จิตใจ และจิตวิญญาณจะใช้
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การถือมนัในพระศาสดามีความศรัทธาในพระเจา้มีระเบียบวินยัมีความมนัคงทางจิตใจโดยใชกิ้จกรรม
เช่น กาอธิษฐานเดียว อธิษฐานร่วมกนัการอ่านพระคมัภีร์การนมสัการร่วมกนั 

  2.1.3. ศาสนาอิสลามการจดัตงัศูนยบ์าํบดัรักษาและฟืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดสารเสพติด
จะใช้หลกัทางศาสนาในการทางจิตใจ  ร่วมกบัรักษาอาการทางร่างกายโดยใชย้าทดแทนให้การฟืนฟู
ความสาํนึกทางจริยธรรมและศีลธรรมดว้ยการบรรยายและปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอ  โดยมีการละหมาดวนั
ละ  เวลา การคมัภีร์อลักุรอานการปฏิบติักิจทางศาสนาอยา่งเคร่งครัด 

 2.2 อาชีวบาํบดั  เป็นการฟืนฟูสมรรถภาพทีมกัใชร่้วมกบัวิธีอืนเพือให้ผูป่้วยไดใ้ชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  เห็นคุณค่าของการทาํงาน  และใหใ้ชเ้วลาหมดไปกบัการทาํงาน  จะไดไ้ม่มีเวลาคิดเรือง
อืน  หรือคิดเรืองการใชส้ารเสพติด  อาชีวบาํบดัมี  รูปแบบ คือ 

  2.2. . งานบาํบดั  มีจุดมุ่งหมายเพือสร้างความรับผิดชอบ  ฝึกความอดทน  และสร้าง
เจตคติที ดี ต่อการทํางาน   โดยจะมอบหมายงานต่างๆ   ให้ทํา เ ช่น  งานบ้าน  งานครัว   งาน
สาธารณประโยชน์ 

  2.2. . การฝึกอาชีพ มกัจะเป็นขนัตอนสุดทา้ยของการฟืนฟูสมรรถภาพ  เพือให้ผูรั้บ
การบาํบดัมีทกัษะในการประกอบอาชีพหลังจากเสร็จสินขนัตอนของการบาํบดัรักษาแล้ว  โดยมี
ระยะเวลาในการฝึกทีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  การฝึกอาชีพระยะสัน  การฝึกอาชีพระยะกลาง   และการฝึก
อาชีพระยะยาว  อาชีพต่างๆทีจดัฝึกให ้ เช่น การทาํอาหาร  การทาํขนม  งานตดัเยบ็เสือผา้  ช่างไม ้ ช่าง
โลหะ  ช่างทาํเฟอร์นิเจอร์  ช่างเหล็ก 

 .3 ชุมชนบาํบดั  เป็นรูปแบบหนึงของการบาํบดัรักษาในขนัฟืนฟูสมรรถภาพทีจะทาํให้ผูรั้บ
การบาํบดัได้พฒันาตนเอง  โดยการสร้างครอบครัวจาํลองขนาดใหญ่ให้ผูป่้วยได้มีโอกาสปรับปรุง
เปลียนแปลง   และฝึกฝนตนเองในชุมชนเล็กๆ ซึงเป็นสถานทีทีปลอดภัยจากสารเสพติดและมี
สิงแวดล้อมทีมีความอบอุ่นทาํให้เกิดการฟืนฟูทางสภาพร่างกายและจิตใจ  ชุมชนบาํบดัจะเน้นการ
แกปั้ญหาทางจิตใจเป็นสาํคญั  โดยมีหลกั    ประการ  คือ 

  2.3. . การเลียนแบบพฤติกรรมทีดีเมือผูบ้าํบดัเห็นผูอื้นทีเคยติดสารเสพติดสามารถเลิก
ไดก้็จะเป็นแรงบนัดาลใจใหมี้ความเขม้แขง็  รู้จกัปรับปรุงแกไ้ขตนเอง  และเลิกเสพได ้

  2.3. . การอยูร่่วมกนัเหมือนครอบครัวเดียวกนั  จะสร้างความรัก  ความผกูพนั  ความ
ห่วงใยใหเ้กิดขึน  นาํไปสู่การรักตนเองและรักผูอื้น 

  2.3. . การใช้อิทธิพลกลุ่ม  เพือเป็นแรงเสริมในการเปลียนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไป
ในทางทีเหมาะสมโดยกลุ่มเพือนจะเป็นผูส้ร้างความเปลียนแปลงนนั ๆ 
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  ขอ้หา้มในชุมชนบาํบดั  ซึงถือเป็นกฎตอ้งหา้มของชุมชนและผูอ้ยูใ่นชุมชนตอ้งปฏิบติั
ได้  คือ  ไม่มีสารเสพติด  ไม่ก่อเรืองทะเลาะวิวาท  และไม่มีเพศสัมพนัธ์  นอกจากนียงัจะต้องยึด
อุดมการณ์อันได้แก่  ความซือสัตย์  ความรับผิดชอบ  ความรัก  ความห่วงใย และการทาํตัวเป็น
แบบอยา่งทีดี 

   ขนัตอนการดาํเนินงานของชุมชนบาํบดั  แบ่งออกเป็น    ระยะ คือ 

   . ระยะจูงใจ  ใช้ระยะเวลาไม่เกิน  วนั  เป็นระยะทีเตรียมความพร้อมให้ผู ้
เขา้รับการฟืนฟูสมรรถภาพ  สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอื้นได ้ โดยเจา้หนา้ทีจะให้การปฐมนิเทศเกียวกบั
การเป็นสมาชิกของศูนยแ์ละกฎระเบียบต่างๆ 

   . ระยะบาํบดัรักษา  ใช้เวลาประมาณ  ถึง  ปีครึง  เป็นระยะทีสําคญัมาก  
ในระยะนีจะมีการใช้กฎระเบียบ  และตารางกิจวตัรประจาํวนัควบคุมอย่างรัดกุมเคร่งครัด  สมาชิก
จะตอ้งทาํตวัเป็นผูมี้ความสาํรวมทงัการ  วาจา  ใจ  เป็นสังคมในอุดมคติทีสมาชิกทุกๆคนตอ้งประพฤติ
ดี  หากมีพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์จะมีการลงโทษ  ซึงมีความมุ่งหมายทีตอ้งให้สมาชิกได้เรียนรู้
ความผิดและหาทางแกไ้ขให้ถูกตอ้งเหมาะสมมากกว่าทีจะลงโทษให้หลาบจาํหรือเจ็บชาํทางร่างกาย
และจิตใจ 

   . ระยะกลบัสู่สังคม  ใชเ้วลาประมาณ -  ปี  ระยะนีไดเ้ปิดโอกาสให้สมาชิก
ไดท้ดลองกลบัไปใช้ชีวิตในสังคมจริง  โดยเริมจากให้ไปทาํงานนอกศูนย ์ และมาพกัคา้งในศูนย ์ แต่
สมาชิกยงัตอ้งกลบัมาเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มทีศูนยส์ัปดาห์ละ -  ครัง  และเมือสมาชิกสามารถดาํรงชีวิต
อยูไ่ดโ้ดยไม่ใชส้ารเสพติด ก็ถือวา่การบาํบดัรักษาจบลง 

ปัจจัยช่วยเหลอืฟืนฟูหลงัการบําบัดรักษาผู้ตดิสารเสพติด 

 ผูที้เขา้รับการบาํบดัรักษาจนครบทุกระยะหรือทุกขนัตอนครบแลว้หนักลบัไปใชส้ารเสพติดอีก
มีจาํนวนมาก  ปัจจยัสาํคญัทีจะช่วยเหลือฟืนฟูหลงับาํบดัรักษา   เพือมิใหผู้ป่้วยกลบัไปเสพซาํอีก มีดงันี 

 . การใชเ้วลาวา่งใหพ้น้ภยัสารเสพติด 

 การมีเวลาว่างมากอาจทาํให้ผูป่้วยเกิดความเบือหน่าย  เหงา  คิดว่าตนเองไร้ค่า  ทาํให้เกิด
ความคิดฟุ้งซ่าน  หาทางออกใหต้นเองไปในทางทีไม่ถูกตอ้ง  โดยการกลบัไปเสพสารเสพติดอีก  ดงันนั
จึงควรเวลาวา่งทาํกิจกรรมต่างๆใหเ้หมือนเป็นส่วนหนึงของการดาํเนินชีวิต ดงันี 

  .  การออกกาํลงักายอยา่งสมาํเสมอโดยอาจทาํร่วมกบัเพือนๆคนในครอบครัว  หรือ
ทาํคนเดียวด้วยการเดิน  วิง  บริหารร่างกาย  เพือให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใส  คลาย
เครียด 
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  .  การเล่นกีฬาทีชอบเป็นประจาํ โยเป็นกีฬาทีเล่นไดไ้ม่ยาก  การเล่นกีฬาจะทาํให้
จิตใจเขม้แข็ง  รู้จกัอดทน  รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั  สร้างเสริมความมีนาํใจนกักีฬาร่างกายแข็งแรง  มีความ
ตา้นทานโรค 

  .  การทาํงานอดิเรกจะทาํให้รู้สึกเพลิดเพลินและไดรั้บประโยชน์จากสิงทีทาํ เช่น 
ปลูกตน้ไม ้ รดนาํตน้ไม ้ตดัแต่งตน้ไม ้ ทาํความสะอาดบา้น  ทาํอาหาร 

  .  การทาํกิจกรรมนนัทนาการ  เช่น การดูหนงัฟังเพลง  ร้องเพลง  ไปเทียว  โดยอาจ
ทาํร่วมกบัเพือน  หรือคนในครอบครัว 

  .  ทาํกิจกรรมร่วมกบัครอบครัวตามเวลา  เช่น  รับประทานอาหารร่วมกนั  ไปธุระ
ดว้ยกนั  ซึงจะช่วยสร้างบรรยากาศและความอบอุ่น  ครอบครัวมีความสุข  ตนเองเกิดความสบายใจ 

 . ฝึกการเผชิญปัญหาและแกไ้ขปัญหา 
 ผูที้ผ่านการบาํบดัรักษามาแล้ว  จะตอ้งฝึกให้เกิดทกัษะ  เผชิญปัญหาและแกไ้ขปัญหา  การ
ปฏิเสธการใชส้ารเสพติด    การอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคม  การสือสารกบัคนในครอบครัวและในสังคม   
การเผชิญและแกไ้ขปัญหาของตนเองในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัอย่างถูกตอ้งดว้ยจิตใจทีเขม้แข็ง  จะ
ทาํใหส้ามารถดาํเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข  ไม่ตอ้งพึงพาสารเสพติด 

 .การหลีกเลียงปัจจยัส่งเสริมการเสพติดซาํ  ดงันี 

  .  การอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมซึงมีความเสียงสูง  เพราะยงัมีผูค้ ้าผูเ้สพอยู่ใกล้ๆ
ดงันนัควรไปอยูใ่นสภาพแวดลอ้มใหม่  แต่ถา้จาํเป็นตอ้งอยู่ในสภาพแวดลอ้มเดิม  จะตอ้งทาํจิตใจให้
เขม้แขง็ 

  .  หลีกเลียงการประกอบอาชีพทีเสียงต่อการใช้สารเสพติด  เช่น ทาํงานในสถาน
บนัเทิง  พนกังานขบัรถ 

  .  หลีกเลียงการอยู่คนเดียวในบา้น  เพราะอาจคิดฟุ้งซ่านได ้ ดงันนัควรมีคนมาอยู่
ดว้ยหรือไปหางานทาํ 
  .  เมือมีเพือนทีเคยเสพดว้ยกนัมาชกัชวนตอ้งปฏิเสธอยา่งจริงจงัอยา่เกรงใจ หรือใจ
อ่อนเป็นอนัขาด 

  .  ไม่ควรพกเงินมาก  เพราะอาจนาํไปซือสารเสพติดทีเคยเสพได้  จึงควรบงัคบั
ตนเองดว้ยการพกเงินแต่นอ้ยพอใชต้ามความจาํเป็น 

  .  ควรกาํหนดตารางกิจกรรมในแต่ละวนั  เพือไม่ให้มีเวลาว่างมาก  และต้องทาํ
กิจกรรมตามตารางกิจกรรมทีวางไวด้ว้ย 
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 .การสร้างบุคลิกภาพใหเ้กิดความเชือมนัในตนเอง 

 การเสพสารเสพติดทาํให้เสียบุคลิกภาพ  และความเชือมันในตนเอง  ดังนันจึงควรสร้าง
บุคลิกภาพเพือใหเ้กิดความเชือในตนเองดงันี 

  . วางท่าทางให้ดูดี  ด้วยการฝึกท่าทาง  การยืน  เดิน  นงั  และการพูด  รวมถึงการ
รับประทานอาหาร  การหวัเราะ  การยมิ  เพือใหมี้บุคลิกภาพทีดี 

  . แต่งกายให้ดูดีเหมาะสมกบัรูปร่าง  เสือผา้ตอ้งสะอาด  เรียบร้อย  เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

  . ใชค้าํพดูทีมีความหมายทีดี  นิมนวล  สุภาพไม่หยาบคาย 

  . ประพฤติตนอยูใ่นกรอบ  กฎ  ระเบียบของสังคม  ศีลธรรม  และกฎหมาย 

.การสร้างคุณค่าในตนเอง 

 เกิดจากการรู้คุณค่าในตนเองหรือการประเมินคุณค่าของตนเอง  ซึงแบ่งเป็น  ลกัษณะ  คือ การ
ประเมินคุณค่าตนเอง และการประเมินคุณค่าตนเองตาํ 
  .  ถา้ประเมินคุณค่าตนเองสูง  ผูป่้วยจะรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง  รู้สึกวา่ตนเองเป็นที
ยอมรับของผูอื้น  รู้สึกมันใจในตนเอง  รู้สึกมีคนรักคนชอบ  มองโลกในแง่ดีหรือคิดในเชิงบวก  
สามารถทาํงานสาํเร็จได ้ สามารถเรียนรู้สิงใหม่ๆ และมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

  .  ถา้ประเมินคุณค่าของตนเองตาํ ผูป่้วยจะขาดความภูมิใจในตนเอง คิดวา่คนอืนไม่
ยอมรับตนเอง คิดวา่ตนเองไม่ดีพอ ขาดความมนัใจในตนเอง กลวัคนอืนไม่รัก กลวัถูกทอดทิง มองโลก
ในแง่ร้าย หรือคิด ในเชิงลบ ทาํงานไม่สาํเร็จ ตอ้งพึงพาคนอืนเสมอ และไม่มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

  การทีรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  มีคนทีรัก  ครอบครัวและสังคมยอมรับ  ก็จะเกิดความ
ภาคภูมิใจส่งเสริมให้กระทาํแต่สิงทีทีถูกตอ้งต่อไป  เพราะรู้ว่าถา้ทาํไม่ดีเมือใด  คุณค่าของตนเองจะ
ตกตาํลงเมือนนั  การสร้างคุณค่าในตนเองจึงเป็นแรงตา้นทาน  และเป็นเกราะคุม้กนัในการไม่เขา้ไปยุง่
เกียวกบัสารเสพติด 

 .การมุ่งอนาคตและสามารถควบคุมตน 

 การมุ่งอนาคต หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกลและมองเห็นผลดี  และผลเสียที
เกิดขึนในอนาคต  สามารถวางแผนเพือรับผลดีหรือป้องกนัผลเสียทีจะเกิดขึนในอนาคต 

 การควบคุมตนเอง หมายถึง  ความสามารถในการละเวน้การกระทาํบางอยา่งหรือความสามารถ
ในการกระทาํ  พฤติกรรมทีตอ้งเสียสละอดทนเป็นเวลานานทีจะนาํไปสู่ผลทีตอ้งการในอนาคต 

 การเป็นผูมี้ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนเองจะเป็นผูที้มองเห็นความสาํคญัของอนาคตและ
สามารถตดัสินใจได้ดี  รู้จกัวางแผนดาํเนินการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพือเป้าหมาย  รู้จกัการ
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อดทนรอ  มีความรับผดิชอบสูง  ควบคุมตนเองได ้ สามารถละเวน้การกระทาํทีจะทาํให้ตนเองและผูอื้น
เดือดร้อน  มีความมนัใจในตนเอง  สามารถปรับตวัไดดี้  จึงดาํเนินชีวิตและเผชิญกบัการเปลียนแปลง
ของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึงผูที้เคยได้รับการบาํบดัตอ้งฝึกเองให้มีคุณลกัษณะของการมุ่ง
อนาคตและสามารถควบคุมตนเองได ้ เพือไม่กลบัไปใชส้ารเสพติดอีก 

 .การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด 

 อารมณ์เป็นภาวะจิตใจทีเกิดขึนตามธรรมชาติ  ทุกคนสามารถเลือกตอบสนองอารมณ์ในทางที
เหมาะสม  โดยตอ้งรู้เท่าทนัอารมณ์  ไม่ปล่อยให้อารมณ์เป็นตวักระตุน้นาํไปสู่การตดัสินใจผิดพลาด  
และกลบัไปใชส้ารเสพติดอีก  การจดัการกบัอารมณ์และความเครียดทาํไดโ้ดยการพกัผอ่นดว้ยการทาํ
กิจกรรมทีช่วยผอ่นคลายอารมณ์  ผอ่นคลายกลา้มเนือ  ออกกาํลงักายสมาํเสมอ  เมือมีความเครียด  ควร
พูดคุยปรับทุกข์กบัคนอืนทาํกิจกรรมทีสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  เพือไม่ให้นึกถึงสารเสพติดและคิด
กลบัไปเสพอีก 

แหล่งช่วยเหลอื บําบัดรักษา และฟืนฟูผู้ติดสารเสพติด 

 หน่วยงานทีช่วยเหลือบาํบดัรักษาและฟืนฟูผูติ้ดสารเสพติดอยูห่ลายแหล่ง เช่น 

 . สถาบนัธัญญารักษ์ ทีตงั  ถ.พหลโยธิน  ต.ประชาธิปัตย  ์ อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  
โทร. - - -  ให้บริการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติดทุกประเภทแบบสมคัรใจ มีทงัผูป่้วยนอก
และผูป่้วยใน 

 .โรงพยาบาลอานนัทมหิดล  ทีตงั  ม.   ต.เขาสามร้อยยอด  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  โทร. -
- -  เป็นโรงพยาบาลทีรักษาโรคทวัไปและรักษาผูติ้ดสารเสพติดทุกประเภททาํหนา้ทีให้การ

บาํบัดรักษาทหารประจําและทหารเกณฑ์ทีติดสารเสพติดทีส่งมาจากหน่วยรักษาพยาบาลของ
กองทพับกทวัประเทศรวมทงัใหบ้ริการแก่พลเรือนในเขตจงัหวดัลพบุรีและจงัหวดัใกลเ้คียงดว้ย 

 . ศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดภาคเหนือ  ทีตงั กม.   ถ.เชียงใหม่-ฝาง  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 
 โทร. - - - , - -  ให้บริการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติดทงัแบบผูป่้วยนอกและ

ผูป่้วยใน 

. ศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ทีตงั  ม.  บา้นชานเมือง  ต.ปางหมู  อ.
เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. - -  ให้บริการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด  โดยเฉพาะผูติ้ด
สารเสพติดในพืนทีสูง ทงัแบบผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 

 . ศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดภาคใต ้ ทีตงั  ต.เกาะแตว้ อ.เมือง จ.สงขลา  โทร. -
- , - -  ใหบ้ริการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติดทงัแบบผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 
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 . ศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดจงัหวดัปัตตานี  ทีตงั  ม.   ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 
 โทร. - - , - -  ให้บริการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติดทงัแบบผูป่้วยนอกและ

ผูป่้วยใน 

 . ศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทีตงั  ถ.มะลิวลัย ์ต.ศิลา  อ.เมือง จ.
ขอนแก่น  โทร. - -  ให้บริการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติดทงัแบบผูป่้วยนอกและผูป่้วย
ใน 

 .โรงพยาบาลอินทร์บุรี ทีตงั /   ต.ทบัยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี   โทร. - -  
ให้บริการบาํบดัรักษาและฟืนฟูสมรรถภาพทงัประชาชนทวัไป และนักเรียนทีมีปัญหาสารเสพติด  
จดัตงัเป็นคลินิกสุขภาพจิตโรงเรียน 

 . ศูนยแ์สงทองส่องใจ  โรงพยาบาลแกง้คร้อ  ทีตงั  อ.แกง้คร้อ จ.ชยัภูมิ  โทร. - -
, - -  ใหบ้ริการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติดทุกประเภทแบบผูป่้วยนอก 

 . สถานฟืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดสารเสพติดแขวงประเวศ(บา้นพิชิตใจ) ทีตงั /  ซ.อ่อนนุช  
แขวงประเวศ กรุงเทพฯ  โทร. - - , - -  ให้บริการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด
เพศชาย อายุระหว่าง -  ปี มีญาติหรือผูป้กครองรับรอง  ไม่อยู่ในระหวา่งดาํเนินคดี  ผ่านขนัตอน
การถอนพิษยาแลว้หรือกาํลงัรักษาอยู ่ หรือไม่เคยบาํบดัรักษาเลยแต่มีความตงัใจจริงทีจะเลิกเสพ 

 . ศูนยใ์ห้คาํปรึกษาและฟืนฟูสมรรถภาพผูมี้ปัญหาเกียวกบัยาเสพติด  ราชดาํริ ทีตงั สถาน
บริการสาธารณสุข ราชดาํริ (ชนั ) ถ.บางกอก-บาซาร์ เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ  โทร. - -  
บริการใหค้าํปรึกษาและฟืนฟูสมรรถภาพผูที้มีปัญหาเกียวกบัสารเสพติด 

 . ศูนยเ์กิดใหม่(ชาย)ทีตงั   ม.  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  โทร. - - -  ให้บริการ
ผูติ้ดสารเสพติดเพศชาย อายไุม่เกิน  ปี 

 . ศูนยเ์กิดใหม่(หญิง)ทีตงั  ถ.มิซซงั-อุทิศ ใกลโ้รงเรียนดาราจรัส ต.บางคลา้ อ.บางคลา้ จ.
ฉะเชิงเทรา  โทร. - -  ให้บริการผูติ้ดสารเสพติดเพศหญิง อายุ -  ปี ทีถอนพิษยาแลว้
และสมคัรใจเขา้รับการบาํบดัรักษา 
 . ศูนย์เบิกอรุณในประเทศไทย ทีตงั หมู่บ้านเล่าฟู ต.ป่าตึง อ.แม่จนั จ.เชียงราย  
ให้บริการบาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติดทุกประเภทไม่จาํกดัเชือชาติศาสนาแต่ยึดมนัคาํสอนของพระเยซู
เจา้เป็นหลกัในการบาํบดัรักษา โดยบาํบดัรักษาในระยะทีกาํหนด(  เดือน)หรือมากกว่านันแล้วแต่
สมคัรใจ 
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 . บา้นสันติสุข ทีตงั  บา้นเนินลี ม.  ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  โทร. - -
 รับการฟืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดสารเสพติดเพศชาย อาย ุ -  ปี ทีผา่นการถอนพิษยาแลว้ ดว้ยความ

สมคัรใจและมีญาติหรือผูป้กครองรับรอง 

 . ศูนย์ฟืนฟูสมรรถภาพอาํเภอตากใบ(บา้นชีวิตใหม่) ทีตงั อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  
ใหบ้ริการฟืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดสารเสพติดในจงัหวดันราธิวาสและจงัหวดัใกลเ้คียง 

 . ศูนยแ์สงธรรมนาํทางชีวิต ทีตงัมี  แห่ง ไดแ้ก่ วดัป่าเป่า อ.เหล่าเสือโกก้ จ.อุบลราชธานี   
วดัยางลุ่ม ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   สํานักสงฆ์ป่าดอนหมาก ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี ใหก้ารบาํบดัฟืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดสารเสพติด โดยมีหน่วยงานของรัฐให้การส่งเสริมและ
สนบัสนุน มีพระเป็นผูอ้าํนวยการ 

 . ศูนยพ์ฒันาคุณธรรม มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลยั ทีตงั  ม.  ต.สนบัทึบ อ.วงัน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา ให้บริการถอนพิษยาในวนัแรก จากนันจะเป็นกระบวนการการฟืนฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจในวนัต่อๆไปซึงมีรูปแบบต่างๆทีจะเนน้กระบวนการจิตวทิยาและศาสนาเป็นหลกั 

 . สํานักสงฆ์ถาํกระบอก ทีตงั ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี  ให้บริการ
บาํบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติดดว้ยวธีิแผนโบราณ ใชส้มุนไพรในการบาํบดัรักษา 
 .โรงเรียนวิวฒัน์พลเมืองกองทพัเรือ  ทีตงั ศูนยฝึ์กทหารใหม่ กรมยุทธการทหารเรือ ต.บาง
เสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ให้การบาํบดัรักษาและฟืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดสารเสพติด แบบควบคุมตวั
ไม่เขม้งวดตามนโยบายรัฐบาล 

การหลกีเลยีงพฤติกรรมเสียง และสถานการณ์เสียง 

 ความจําเป็นในการหลกีเลยีงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง 

พฤติกรรมเสียงเป็นการกระทาํของบุคคลทีมีโอกาสทีจะทาํให้เกิดอนัตรายต่อตนเองหรือผูอื้น
ไดม้าก เช่น การขบัรถเร็ว  การหลบัใน  การเมาแลว้ขบั  เป็นพฤติกรรมเสียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ  การ
ยอมใหโ้อบกอด  สัมผสัร่างกายเป็นพฤติกรรมเสียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์ 

              สถานการณ์เสียงเป็นเหตุการณ์ทีมีโอกาสจะนาํไปสู่การเกิดอนัตรายต่อตนเอง หรือผูอื้นไดม้าก 
เช่น การอยู่ในเหตุการณ์ทีมีการทะเลาะวิวาท  อาจถูกลูกหลงจนบาดเจ็บ  พิการหรือเสียชีวิต  การ
เดินทางทางเรือขา้มไปยงัเกาะขณะมีลมพาย ุ เรืออาจล่มได ้

               เราตอ้งรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมและสถานการณ์ต่างๆทีจะนาํไปสู่อนัตราย  ทงันีเพือความ
ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น เพราะมีบุคคลจาํนวนมากทีตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์น  บาดเจ็บ พิการ หรือ
เสียชีวิต  อนัเนืองมาจากพฤติกรรมเสียงของตนเองหรือของผูอื้น  และเขา้ไปอยู่ในสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ทีเสียงต่อความไม่ปลอดภยั 
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พฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง 

 . การมัวสุม 

การมวัสุมเป็นการรวมกลุ่มกนัทาํในสิงทีไม่พงึประสงค ์ซึงการมวัสุมของวยัรุ่น  มีลกัษณะ ดงันี 

 .  การมัวสุมเสพสารเสพติด ส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่นชาย  แต่อาจมีวยัรุ่นหญิงอยูด่ว้ย โดยมีการมวั
สุมกนัสูบบุหรี  ดืมสุรา  เบียร์  หรือเสพสารเสพติดอืนๆแหล่งมวัสุม เช่น บา้นหรือหอพกัของเพือนใน
กลุ่มสถานเริงรมย ์ ร้านคา้  สถานทีสาธารณะ 

 วธีิการหลีกเลียงจากการมวัสุมเสพสารเสพติด 

  .ไม่หลงเชือคาํชกัชวนของเพือน เมือเพือนชวนไปทดลองสารเสพติด เช่น บุหรี หรือ
เครืองดืมทีมีแอลกอฮอล ์เพราะเป็นบ่อเกิดของการติดสารเสพติดทีเป็นอนัตรายเพิมมากขึน 

  . รู้จกัหลีกเลียงการคบหาคนทีติดสารเสพติดเพราะอาจชกันาํใหเ้ราใชส้ารเสพติดได ้

  .ไม่หลงเชือคนแปลกหนา้ทีเขา้มาพดูคุยกบัเรา 
  .ไม่ทดลองเสพสารเสพติดเพราะอาจทาํให้เกิดการติดได้  เพราะส่วนใหญ่คนทีได้
ทดลองใชค้รังแรกมกัจะติดใจและใชส้ารเสพติดต่อไปเรือย ๆ 

 1.2 การมัวสุมเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ร้านอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งมัวสุมของวยัรุ่นทีสําคัญ 
นกัเรียนบางคนหนีเรียนไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์  บางคนเล่นหลงัเลิกเรียนจนมืด  ทาํให้เสียเวลา เสียเงิน 
และไม่สนใจการเรียน ทาํใหผ้ลการเรียนตกตาํ 
 .  การมัวสุมในเรืองเพศ โดยจะไปเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่  สถานทีมวัสุมจะเป็นทีบา้น  หอพกั
หรือโรงแรม  โดยอาจเป็นการสมยอมกนัทงัสองฝ่ายหรือถูกล่อลวงไป  ซึงเรืองนีอาจนาํไปสู่ปัญหาการ
ติด โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  โรคเอดส์  การตงัครรภโ์ดยไม่พึงประสงค ์ และการทาํแทง้ในทีสุด  ใน
สังคมพบว่าผูห้ญิงไม่คาํนึงความเป็นกุลสตรี  และคุณค่าของความบริสุทธิของตน  ส่วนผูช้ายก็ขาด
ความเป็นสุภาพบุรุษมากขึน 

              วธีิการหลีกเลียงและป้องกนัการมวัสุมเรืองเพศสัมพนัธ์ 

                 . การสัมผสัร่างกายอาจเริมจากการจบัมือไปจนถึงการสัมผสัส่วนอืนๆของร่างกาย 
ถือเป็นการเสียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์มาก เพราะอาจมีการล่วงเกินมากขึนหรือสถานการณ์เอืออาํนวย  
เช่น อยู่ในทีลบัตาคนสองต่อสอง  อาจมีโอกาสถึงขนัมีเพศสัมพนัธ์ได้  โดยเฉพาะผูห้ญิงไม่ควรเปิด
โอกาสใหผู้ช้ายไดส้ัมผสัร่างกายได ้

                 . ไม่อยู่ในทีรโหฐานตามลาํพงั  การอยู่ในทีรโหฐานตามลาํพงั  นบัว่าเป็นการเสียง
มาก  เพราะอาจมีอะไรทีไม่คาดคิดเกิดขึน เช่น การมีเพศสัมพนัธ์  โดยเฉพาะคู่รักไม่ควรอยู่กนัตาม
ลาํพงั  ในหอพกั หรือทีบา้น  ซึงไม่มีใครอยู ่ซึงเป็นสถานทีทีมีโอกาสเสียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์ 
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                    . หลีกเลียงการดูสือยวัยุอารมณ์ทางเพศกบัเพศตรงขา้ม  การดูสือยวัยุอารมณ์ทางเพศ
จะทาํใหเ้กิดอารมณ์  ซึงนาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ไดจึ้งควรหลีกเลียงแมจ้ะเป็นญาติหรือเพือนก็ตาม 

                      . หลีกเลียงการเสพของมึนเมาหรือสารเสพติด  การเสพของมึนเมาจะทาํให้ขาดสติ  
และสารเสพติดบางชนิดจะออกฤทธิกระตุน้อารมณ์ทางเพศ  โดยเฉพาะงานเลียงสังสรรคใ์นกลุ่มเพือน
ทีอาจมีการใช้สารเสพติด เช่น “ปาร์ตียาอี” ซึงจะนาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์กนั  จึงควรหลีกเลียงและ
เลือกคบเพือนทีดี 

       .  การมัวสุมเพอืยกพวกตีกนั โดยรวมตวักนัทีบา้นหรือแหล่งนดัพบ  แลว้จึงยกพวกไปตีกนั 

       .  การมัวสุมในทีสาธารณะ เช่น ตามถนน ร้านคา้ ศูนยก์ารคา้ สถานทีสาธารณะอืนๆ การมวั
สุมลกัษณะนีถึงแมว้า่จะยงัไม่มีเรืองเสียหาย  แต่ก็เป็นเหตุให้วยัรุ่นเกิดความคึกคะนองเมือรวมเป็นกลุ่ม
ใหญ่หรืออีกฝ่ายหนึงมาเห็นแลว้เกิดความหมนัไส้ เขม่นกนั จึงอาจนาํไปสู่การทะเลาะววิาทได ้

       .  การมัวสุมในห้องนําของโรงเรียน  หอ้งนาํของโรงเรียนเป็นสถานทีทีนกัเรียนมาสูบบุหรีกนั
มากและอาจเป็นแหล่งมวัสุมในการเสพสารติดอืนๆอีกดว้ย 

 . การมัวสุมตามงานต่างๆ เช่น งานวนัเกิดเพือน  งานเลียงปีใหม่  การมวัสุมในงานเช่นนี  อาจ
มีเรืองเพศและเรืองสารเสพติดแทรกเขา้มา  หากไม่ไดอ้ยูใ่นสายตาและการดูแลของผูป้กครอง 

.การทะเลาะววิาท 

 . การทะเลาะววิาทในกลุ่มเพอืน 

 สาเหตุ 

  . ความคิดเห็นขดัแยง้กนั 

  . เกิดการกระทบกระทงักนั ทงัโดยเจตนาและไม่เจตนา 
  . เล่นกีฬาทีใชค้วามรุนแรงต่อกนั 

  . เกิดการขดัผลประโยชน์บางอยา่ง 

  . มีเรืองขดัใจกนั 

  . หยอกลอ้และแกลง้กนั 

 ผลกระทบ 

               . ทาํใหเ้กิดความบาดหมางและเลิกคบกนัได ้

  . ทาํใหเ้กิดการทาํร้ายร่างกายจนไดรั้บบาดเจบ็ หรืออาจถึงขนัเสียชีวติ 

  . ผูป้กครองเดือดร้อนและตนเองก็เดือดร้อน 

  . อาจมีการดึงคนภายนอกเขา้มาร่วมทะเลาะววิาทดว้ย 

 .  การทะเลาะววิาทในกลุ่มของคนทอียู่สถาบันเดียวกนั 
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 สาเหตุ 

  . เกิดการเขม่นกนั เมือมองแลว้ไม่ชอบหนา้กนั หมนัไส้กนั 

  . เกิดความหึงหวงกนั ผูก่้อเหตุอาจเป็นชายหรือหญิงก็ได ้

  . แกแ้คน้แทนเพือน 

  . มีนิสัยชอบหาเรือง 

 ผลกระทบ 

  . เกิดการบาดเจบ็หรือเสียชีวติ 

  . การทะเลาะววิาทอาจขยายไปสู่คนอืนๆ 

  . เกิดความบาดหมางกนั 

  . ผูป้กครองเดือดร้อน 

  . เกิดความวุน่วายในสถานศึกษา 
 .  การทะเลาะววิาทในกลุ่มของคนต่างสถาบนั 

 สาเหตุ 

  . เกิดการเขม่นกบันกัเรียนต่างโรงเรียน 

  . แกแ้คน้แทนเพือนสถานบนัเดียวกนั 

  . แสดงความยงิใหญ่ หรือศกัยภาพในทางทีผดิ 

  . มองเห็นคนต่างสถาบนัเป็นศตัรูไปหมด 

  . เป็นคนหรือกลุ่มคนทีชอบหาเรืองจดัวา่เป็นกลุ่มอนัธพาล 

  . มีคนพาไปทาํร้ายนกัเรียนต่างโรงเรียน 

  . มีการแสดงดนตรีทีเร่งเร้าทาํให้นักเรียนคึกคะนองฮึกเหิม อนันาํไปสู่การทะเลาะ
ววิาท หรือการกระทบกระทงักนั 

  . ความคึกคะนองของกลุ่มทีทาํใหไ้ม่กลวัใครและอยากมีเรือง 

 ผลกระทบ 

  . ทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็เนืองจากถูกทาํร้าย 

  . ทาํใหพ้ิการเนืองจากถูกทาํร้ายดว้ยอาวธุหรือถูกรุมทาํร้าย 

  . ทาํใหเ้สียชีวติเนืองจากถูกยงิ แทงฟัน ตี อยา่งแรง 

  . เจา้หนา้ทีตาํรวจตอ้งทาํงานมากขึน 

  . ประชาชนทีอยู่ใกลเ้หตุการณ์อาจถูกลูกหลง  โดยเฉพาะการใช้อาวุธปืนยิงกนัหรือ
ใชร้ะเบิด ผูที้ไม่เกียวขอ้งอาจไดรั้บบาดเจบ็ พิการ หรือเสียชีวติได ้
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 .การเข้าไปในแหล่งอบายมุข 

 การป้องกนัตนเองในสถานการณ์เสียงต่อการทะเลาะววิาท 

 .ไม่เขา้ไปอยูใ่นสถานทีก่อใหเ้กิดอนัตราย เช่น สถานการณ์คนกาํลงัทะเลาะววิาทกนั 

 . พยายามฝึกทกัษะความอดทน  โดยการบริหารจิตของตนเองใหเ้กิดความเป็นนิสัย 

 . เมือเพือนชกัชวนหรือยวัยใุหเ้ขา้กลุ่มเพือแสดงความรุนแรง  นกัเรียนควรหลีกเลียงทนัที 

 .ไม่พดูจายวัยใุหเ้กิดความรุนแรงขึน เช่น พดูจาลอ้เลียน หรือพดูกา้วร้าว 

 . เมือเกิดความรุนแรงหรือเราอยูใ่นสถานการณ์เสียง เราสามารถขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่
หรือผูป้กครองใหเ้กิดความเขา้ใจดว้ยความถูกตอ้ง 

 . ขอความช่วยเหลือทางโทรศพัท ์ โดยอาจใชห้มายเลข  หรือแจง้หน่วยงานทีเกียวขอ้งได ้

 . ตดัสินใจแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ทีอาจก่อใหเ้กิดความรุนแรงได ้เพือนชกัชวนไปเราอาจปฏิเสธ
ดว้ยความนุ่มนวลได ้

 อบายมุขเป็นประตูเขา้ไปสู่ความชวั หรือความเสือมทรัพยด์บัชีวิต  ในทางพระพุทธศาสนาได้
กาํหนดไว ้   ประการ ดงันี 

  .  การดืมสุรา สุรานนัหมายถึง เบียร์ ไวน์ กระแช่ อุ วิสกี  ซึงมีแอลกอฮอล์ เมือดืม
แลว้เกิดความมึนเมา  ขาดสติสัมปชญัญะ  ขาดความยงัคิดอนัจะนาํมาซึงการเกิดปัญหาต่างๆ เช่น การ
ข่มขืน การทะเลาะแบะแวง้ อุบติัเหตุ บนทอ้งถนน ซึงผูที้ดืมสุรานนัทาํให้เกิดอุบติัเหตุมากมายจนมี
กฎหมายหา้มดืมสุรา  ขบัรถเพราะจะเป็นอนัตรายต่อตนเองในถนนอืนๆ  นอกจากนียงัทาํให้เสียทรัพย ์ 
เสียสุขภาพ  เกิดโรคภยัไขเจบ็ต่างๆ  เสียบูดคิกภาพทาํใหค้รอบครัวและสังคมแบบมีความสุข 

 วยัรุ่นมกัรวมตวักนัไปดืมสุรา  ทีหอพกั  ในร้านอาหาร  สถานเริงรมย ์หรือทีอืน ๆ   ซึ ง
นบัว่าเป็นสิงทีไม่ดี  เพราะนอกจากจะทาํให้เสียการเรียนหยงัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและทาํให้เกิด
อุบติัเหตุ 

  .   การเทียวกลางคืน การเทียวกลางคืนตามสถาบนัต่างๆ  นอกจากนีจะทาํให้เสีย
ค่าใชจ่้าย  เสียการเรียนเสียสุขภาพ  เพราะไม่ไดพ้กัผอ่นแลว้ยงันาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่คาดคิด
และอาจทาํใหเ้กิดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์โรคเอดส์  การตงัคนัอนัไม่พึงประสงคไ์ด ้

 วยัรุ่นมกัพากนัไปเทียวตามผบัตามแหล่งทีวยัรุ่นนิยมเทียว กนัถึงแมว้่ากฎหมายจะห้ามผูที้มี
อายุตาํกว่า เข้าไปแต่ก็ยงัคงมีวยัรุ่นอายุตาํกว่า  ปีเข้าไปเทียวเนืองจากทางบเจ้าของสถาน
ประกอบการอนุยาติถึงแมจ้ะรู้วา่ผดิกฎหมายนอกจากสถานการทีดงักล่าวแลว้วยัรุ่นมกัพากนัไปเทียวที
ต่างๆซึงเป็นทีสาธารณะ แต่เทียวจนดึกเกินไปไม่ห่วงสวสัดีภาพของตนเอง  เม่อกบับา้นดึกบางรายไม่
กบับา้นเลยผูป้กครองก็เป็นห่วงซึงเราไม่ควรกระทาํไดอ้ยา่งยงิ 
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  .  การดูการเล่น  เช่น  ภาพยนตร์  ดูการแสดงคอนเสิร์ต  หรือการแสดงอืนการเขา้ชม
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายซึงวยัรุ่นยงัหาเงินใชเ้องไม่ได ้ ตอ้งขอเงินจากผูป้กครองซึงไม่ควรใชจ่้ายอยา่งฟูมเฟือย
ในเรืองนีและสถานทีดูบางแห่งกไม่ปลอดภยั  อาจมีการจีชิงทรัพย ์ ทาํร้ายร่างกายทะเลาะเบาะแวง้กนัมี
การร่วงเกินทางเพศ  และการยงิถา้ไปดูเรืองเหล่านีในเวลาคาํคืนอนัตรายก็ยงิมีมากขึน 

  .  การเล่นการพนัน  เป็นสิงทีไม่ดี  ทาํให้คนสินเนือประดาตวัเอง  ขอ้มูลสุขภาพคน
ไทยในปี   ของสาํนกักองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)  ไดร้ะบุวา่วยัรุ่นไทย  ใน 
ของวยัรุ่นไทยเล่นการพนนัโดยมากกวา่วาครึงหนึงเป็นการเล่นไพ่ และอีก ใน  เป็นการเล่นพนนับอล 
การลกัขโมย  การขู่กนัโชคทรัพยเ์พือรีดไถเงิน  และการค่าประเวณี  วยัรุ่นอาจเล่นการพนนัเลกๆนอ้ยๆ  
เช่น เล่นไพ ่ ปันแปะ  เปิดหนงัสือ  เล่นฟุตบอลในโรงเรียน  มกัเล่นกนัสนุกๆ  ไดเ้สียกนัเล็กนอ้ยๆ  แต่
ก็เป็นสิงไม่ดี  เพราะเป็นการเล่นบ่มเพราะนิสัย  ทีไม่ดีให้แก่ตนเอง  เมือโตขึนอาจเล่นมากกวา่นี  เมือมี
รายไดเ้ป็นของตวัเอง  แต่ก็มีวยัรุ่นบางคนไม่เล่นการพนนัแบบทีผูใ้หญ่เล่นกนั เช่น  เล่น หวย  เล่นพนนั
ฟุตบอล  มีการได้-เสียจาํนวนมาก  ถ้าไม่จ่ายอาจถูกข่มขู่หรือถูกทาํร้ายร่างกายได้ ซึงถือว่าเป็นความ
เสียงต่อความปลดอภยัเหมือนกนั 

  . การคบคนชัวเป็นมิตร  ถา้มีเพือนไม่ดีมกันาํทางเราไปสู่ทางทีดีดว้ย  บางครังก็ทาํ
ไห้เราเกดความไม่ปลอดภยัได้ เช่น พวกชอบขบัรถจกัรยานยนต์ด้วยความเร็ว อาจทาํให้เราได้รับ
อุบติัเหตุได้คบตนทีชอบมีเรืองทะเลาะวิวาท  เราอามีเรืองและถูกทาํร้ายร่างกายได้ เราควรจึงคบแต่
เพือนทีดี เพือนาํพาเราไปสู่ในทางทีดีและเพือความปลอดภยัในชีวติอีกดว้ย 

  .  ความเกียจคร้าน  คนขีเกียจจะทาํให้การเรียนไม่ดีอาจเรียนไม่จบ  การทาํตนให้
เป็นคนขีเกียวคร้านจะทาํใหชี้วติลม้เหลวไม่เจริญ  ทาํอะไรก็ไม่ไดดี้ 

 วธีิการหลีกเลียงการเขา้ไปในแหล่งอบายมุข 

  1. ไม่หลงเชือคาํสักชวนของเพือนท่ชกัชวนใหเ้ขา้ไปยุง่เกียวกบัอบายมุข 

  . รู้จกัรปฏิเสธและต่อรองอยา่งสมาํเสมอ 

  . ใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์ในการทาํกิจกรรมอืนๆ  ทีน่าสนใจ  เช่น   เล่นดนตรี  
วาดรูป  เล่นกีฬา 
  . เลือกคบเพือนทีดีไม่มวัสุมในทางทีผดิ 

  . หากมีปัญหาความเครียดควรปรึกษาคนในครอบครัว  พอ่ แม่ อาจารย ์

 . การแข่งขันรถจักรยานยนต์บนท้องถนน 

 ทงัๆ ทีการแข่งขนัรถจกัรยานยนต์บนทอ้งถนนเป็นการเสียงต่อการถูกตาํรวจจบัแต่ทาํไมยงั
วยัรุ่นไปแข่งขนัอยูเ่ป็นประจาํ 
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 จากขอ้มูลสถิติเอกดจากอุบติัเหตุทางถนนช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม  ตงัแต่  พ. ศ. -   
ของศูนยอ์าํนวยการความปลอดภยัทางถนนโดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักระทรวงหาดไทย 
พบวา่สาเหตุสาํคญัทีเกิดจากอุบติัเหตุทางถนนมากทีสุดก็คือ  การขบัรถเร็วเกิดอตัราทีกาํหนด รองลงมา
คือ  การขบัโดยประมาท(ตดัหน้ากระชนัชิด) การขบัรถชนทา้ย  การแซงรถอย่างผิดกฎหมายรวมทงั
พฤติกรรมเสียงสําคัญทีทําให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนคือการขับรถในขณะมึนเมาและหลับโดย
รถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะทีประสบอุบติัเหตุมากทีสุด  โดยเพาะการแข่งขนัจกัรยานยนตบ์นทอ้งถนน
มกันาํไปสู่อุบติัเหตุซึงเกิดกบัผูข้บัขีเอง  และผูใ้ช้รถในถนนคนอืนดว้ย  ซึงสาเหตุทีวยัรุ่นตอ้งใช้ทอ้ง
ถนนเป็นสถานทีแข่งขนัรถจกัรยานยนตมี์ดงันี 

  1. วยัรุ่นชอบความเร็วและความแรงของรถ  และตอ้งการแสดงความสามารถโชวค์น
อืน 

  2. วยัรุ่นมีความคึกคะนอง  ชอบความตืนเตน้  ทา้ทาย  ขาดความสํานึกในเรืองความ
ปลอดภยัและตอ้งการเอาชนะ 

  3. อิทธิพลของเพือนทีไดช้วนกนัมา  หรือเป็นตวัอย่างให้เห็น และตอ้งการเป็นแบบ
เพือนจึงเรียนแบบ 

  4. อิทธิพลของสือโฆษณาขายรถจกัรยานยนตที์ใชค้วามเร็วและความแรง  ตลอดจนผู้
โฆษณาสินคา้เป็นบุคคลชืนชอบ 

  5. ตอ้งการหาจุดเด่นใหแ้ก่ตนเองจึงคิดวา่การขบัขีรถจกัรยานยนตแ์ข่งขนัเป็นจุดเด่น 

 วธีิการหลีกเลียงพฤติกรรมการแข่งขนัรถจกัรยานยนตบ์นทอ้งถนน 

  . ไม่เขา้ไปคุยในสถาการณ์ทีมีการแข่งขนัรถจกัรยานยนต์  เพาะเสียงต่อดารเขา้รวม
การแข่งขนัและอาจนาํไปสู่การเกียวขอ้งกบัยาเสพติดได ้

  . คิดพิจารนาให้ระเอียดก่อนตดัสินใจทาํสิงใดตามคาํชวนของเพือน รู้จกัปฏิเสธและ
ต่อรอง 

  . ใชเ้วลาวางใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น การเล่นดนตรี  การเล่นกีฬา  อ่านหนงัสือ 

  . หากมีความเครียดหรือปัญหาควรปรึกษาพ่อแม่ ครูอาจารยเ์พือร่วมกนัช่วยเหลือ
หาทางออก 

 

 .การเขาไปยงัฝูงชน 

 การเขา้ไปในฝงูชนมีหลายสถานการณ์ เช่น  การชุมนุมประทว้ง  การเขา้ชมกีฬาออโดยเฉพาะ
ฟุตบอลนดัสาํคญัจะมีผูค้นเขา้ไปดูเยอะมากการเขา้ชมผลงานต่างๆ  ซึงมีผูเ้ขา้ชมมาก 
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ซึงสถานการณ์ดงักล่าวอาจไม่ปบอดภยัได้และมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึนมาแล้ว  เช่น  การประทะกัน
ระหวา่งเจา้หนา้ทีกบัผูป้ระทว้งการเหยยีบกนัตายเพือแยง้เขา้ประตูฟุตบอล  การตีกนัในงานคอนเสิร์ต 

 วธีิหลีกเลียงการเขา้ไปในฝงูชน 

 ควรหลีกเลียงการเขา้ไปในฝงูชนหรือถา้หลีกเลียงไม่ไดก้็ควรอยูริ่มๆของกลุ่มไม่ควรเขา้ไปใน
ส่วนกลางของฝงูชนเพราะถา้เกิดเหตุการณ์ทีไม่หน้าไวใ้จจะหนีไดล้าํบากการ  หรืออาจถูกเบียดเสียด
หกล้มแล้วถูกเหยียบจนถึงแก่ชีวิตได้ในขณะทีอยู่ในฝูงชนควรวางแผนหาทางหนีทีไรไวเ้พือว่ามี
เหตุร้ายเดขึนจะไดแ้กไ้ขสถานการณ์นนัไดแ้ละถา้มีการวางระเบิดตามทีมีผูค้นเขา้ไปรวมตวัเป็นฝงูชนก็
ไม่ควรเสียงในสถานทีเหล่านนั 

กระบวนการกป้องกนัการหลกีเลยีงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียง 

 1.กระบวนการคิด 

 กระบวนการคิด หมายถึง กระบวนการคิดดาํรงชีวิตในสังคมทีสําคญั  การใช้เหตุผลอย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม และตดัสินใจอย่างมีเป่าหมายทีดีในแต่ละสถานการณ์ของชีวิต  ซึงกระบวนการคิด
สามารถดาํเนินการตามลาํดบัขนั  ดงันี 

  1. การวเิคราะห์ใคร่ครวญสาเหตุของปัญหา 
  2. การรวบรวมผสมผสานขอ้มูล  ทงัดา้นตนเอง  ดา้นสังคม  ดา้นสิงแวดลอ้ม และดา้น
หลกัวชิาการ แลว้จดัทางช่วยเพือช่วยในการตดัสินใจเลือกใช ้

  3. การตดัสินใจ เลือกแนวทางการแกปั้ญหาอยา่งมีเป่าหมายทีดี 

  4. การปฏิบติัและตรวจสอบผลเป็นระยะ  หากไม่พอใจสามารถกลบัไปเริมทบทวน
กระบวนการใหม่ไดอี้กครังหนึง 

  5. การสรุปและประเมินผลการปฏิบติั  เพือวางแผนและพฒันาต่อไป 

การรู้จกัการใชก้ระบวนการคิดทาํใหส้ามารถป้องกนัและหลีกเลียงสถานการณ์เสียงต่อการเกดอนัตราย
ต่างๆ 

 2. ทกัษะชีวติ 

 ทกัษะชีวิหมายถึงความสามารถทางสติปัญญาทีทุกคนตอ้งใช้ในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆที
เกิดขึนในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถพฒันาขึนไดอี้กโดยการฝึกการทาํซาํๆจน
เป็นทกัษะนิสัย  ทกัษะชีวิตประกอบดว้ยทกัษะต่างๆ  เช่นการรู้จกัตวัเอง  การเข่าใจตนเอง  การรู้จกัคิด
อยา่งมีจิตรวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค ์ การรู้จกัตดัสินใจและรู้จกัการแกปั้ญหา  และใชก้ารสือสาร  
และการสร้างสัมพนัธภาพกับผูอื้น  การจดัการกับอารมณ์  ความเครียด  การปรับตวัทามกลางการ
เปลียนแปลง 
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 การมีทกัษะชีวิตช่วยป้องกนัและหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงและสถานการณ์ต่อตนเองไดเ้ป็น
อยา่งดีและชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 3. การคาดคะเน 

 การคาดคะเนหมายถึงการคาดเหตุการณ์ร่วงหนา้วา่จะเกิดอะไรขึนถา้คาดคะเนแลว้จะเป็นการ
เสียงต่ออนัตรายและไม่ปลอดภยัก็ควรทีจะหลีกเลียง เช่น เพือนชวนไปเทียวกลางคืนคาดคะเนว่ามนั
อาจไม่ปลอดภยัก็ไม่ควรไปรุ่นพีชวนเขา้กลลุ่มจะพาไปตีกบัโรงเรียนอืน  คาดคะเนวา่ทาํให้เกิดอนัตราย
ต่อร่างกายและโดนตาํรวจจบัก็ไม่ไป 

 4. การต่อรอง 

 การต่อรองหมายถึงการเจรจาทีไห้สถานการณ์คบัขนัดีขึนหรือเจรจาเพือหลีกเลียงเหตุการณ์ที
เสียง การใช้ทกัษะต่อรองเช่นเมือมีคนเมายาบ้า  คนทีเครียดจดัคือโจรผูร้้ายมีการจีตวัประกันทาง
เจา้หนา้ทีก็จะใชก้ารเจราต่อรอง  อาจผอ่นหนกัเป็นเบาไดห้รืออาจยืดเวลาออกไปเพือให้สถานการณ์ที
เสียงนันลดลง  หรือแมแ้ตเ้ป็นคู่รักกนั  แล้วฝ่ายชายขอมีอะไรกบัฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็อาจใช้วิธีการ
ต่อรองเพือเอาตวัรอดหรือเสียงจากสถานการณ์ทีเสียงนนัได ้

 การมีทกัษะในการต่อรองทีดีจะสามารถป้องกนัและหลีกเลียงปัจจยัเสียงต่อความปลอดภยัหรือ
เป็นการผอ่นหนกัเป็นเบาได ้

 5. การปฏิเสธ 

 การปฏิเสธ  เป็นทกัษะในการเอาตวัรอด  หรือหลีกเลียงสถานการณ์เลวร้ายทีจะเขามาในชีวิต
ทกัษะปฏิเสธนีสามารถใชไ้ดใ้นทุกเรืองทีพบในชีวติประจาํวนั  เช่น  การปฏิเสธการใชส้ารเสพติด  การ
ปฏิเสธทีจะเล่นการพนนั  การปฏิเสธทีอยู่ในสถานการณ์ทีเสียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์ซึงเป็นสิงทีไม่
ถูกตอ้งและไม่เหมาะสม  ทกัษะการปฏิเสธนนัจะตอ้งมีการฝึกการปฏิเสธตงัแต่ระดบัทีนุ่มนวลไปจนถึง
เด็ดขาดซึงปฏิเสธระดบัใดนนัก็ขึนอยูก่บีัปัจจยัหลายประการเช่นความรุนแรงทีตอ้งปฏิเสธตวัผูช้กัชวน  
ทกัษะของการชักชวนเรืองทีชักชวนการมีทักษะการปฏิเสธทีดีจะสามารถป้องกันและหลีกเลียง
พฤติกรรมเสียงและสถานการณ์เสียงต่อความปลอดภยัไดอ้ยา่งดี 

 

การป้องกนั และหลกีเลยีงสถานการณ์ขับขัน 

. ความหมายและและอนัตรายของสถานการณ์คับขัน 

 สถานการณ์ขบัขนั    หมายถึง  ภววะหรือเหตุการณ์ประสบอยู ่ ณ   เวลานนั  ซึงก่อให้เกิด
อนัตรายหรือไม่ปลอดภยั  จาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยหรือแกไ้ขอยา่งเร้งด่วนเพือระงบัเหตุร้ายทีเกิดขึน  
เพือลดระดบัความรุนแรงทีจะเกิดขึน  อนัตรายของสถานการณ์ขบัขนัมีดงันี 
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 .  เกิดความสูญเสียทางร่างกาย  ทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็  พิการ  หรือเสียชีวติ 

 .  เกดความสูญเสียทางจิตใจ  ซึงเป็นผลเสียมาจากทางดา้นร่างกาย  ทรัพยสิ์นพ่อแม่และญาติ
พีนอ้ง 

 .  เกิดความสูญเสียทางครอบครัวและสังคม   ถา้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คบัขนัเป็นกาํลงัสําคญั
ของครอบครัวหรือสังคม  ก็ทาํใหค้รอบครัวตอ้งรับราระหนกั  สังคมขาดคนทาํงาน 

 .  เกิดความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจ 
 .  เกิดความสูญเสียทรัพยย์ากรบุคคล  หากทีบุคคลมีความสามารถ 

.  แนวปฏิบัตทิอียู่ใสถานการณ์คับขัน 

 .  ตงัสติใหดี้แลว้คิดหาทางวา่จะทาํไงดี 

 .  ถา้ถูกบุคคลจบั  บงัคบั  หรือจะทาํร้าย  ให้ใชว้ิธีต่อรอง และการเจรจาเพือให้สถานการณ์ดี
ขึน 

 .  ถา้เป็นอุบติัเหตุทีไดรั้บบาดเจบ็ใหป้ฐมพยาบาลเพือลดความรุแรงชองอาการบาดเจบ็ 

 .  ควรห่วงชีวติตนเองมมากกวา่ทรัพยสิ์น  เช่น  การเกิดเพลิงไหมค้วรเอาชีวิตรอดก่อนเมือถูก
ปลน้หรือจีควรยอมสูญเสียทรัพยสิ์นดีกวา่ต่อสู้จนบาดเจบ็หรือเสียชีวติ 

 .  สังเกตและจดจาํเหตุการณ์ทีเกิดขึนให้ไดม้ากทีสุดเพือเป็นประโยชน์ในการติดตามคนร้าย
หรือการช่วยเหลือของหน่อยงานหรือบุคคลทีช่วยเหลือ 

 .  ร้องขอความช่วยหรือหรืตะโกนการใชโ้ทรศพัทห์รือวธีิการอืนๆ  เท่าทีจะทาํได ้

.การป้องกนัและหลกีเลยีงถาการณ์คับขันทอีาจนําไปสู่อนัตราย 

 .  ภัยจากบุคล 

  .  ถูกคนร้ายจบัเป็นตวัประกนั  ตอ้งตงัสติ  ใชก้ารเจรจาหรือคาํพูดทีต่อรองดว้ยคาํพูด
ทีโน้มน้าวจิตใจใช้คาํพูดทีสุภาพ  อย่าทาํให้คนร้ายโกรธ  รอเจา้หน้าทีตาํรวจมาช่วยเหลือหลีกเหลีก
เลียงไดไ้ม่เขา้ใกลค้นทีมีลกัษณะอากาศแปลกๆ  และขณะเดินลาํพงัตอ้งดูรอบตวัอยา่งระมดัระวงั  ไม่
เหม่อลอย 

  . ถูกคนร้ายจีหรือปลน้  อย่าต่อสู้หรือเสียดายทรัพย ์  ควรจดจาํลกัษณะของคนร้าย
เพือแจง้เจา้หนา้ทีตาํรวจ 

  การเหลียกเลียงทาํไดโ้ดยเก็บเงินและของมีค่าใหมิ้ดชิด  ไม่สวมเครืองประดบัหรือของ
มีค่าการถือกระเป๋า คารพยายามเอาไวด้า้นหนา้และไม่ความเดินในทีเปลียวตามลาํพงั 

  . ถูกบงัคบัและพยายามข่มขืนพยายามถ่วงเวลาใชท้กัษะการสือสาสรดว้ยคาํพูดสุภาพ 
นุมนวนอ่อนหวานกบัคนร้ายคาํพูดเพือให้คนร้ายใจอ่อน  ไม่ควรต่อสู้เพราะอาจถูกทาํร้ายร่างกายหาก
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จาํเป็นตอ้งต่อสู้ควรหารโอกาสทีเหมาะสมและพยายามสังเกตจาํรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายให้ไดม้าก
ทีสุดเพือแจง้วามต่อเจา้หนา้ทีตาํรวจ 

  การเหลียกเลียงทาํไดโ้ดย  ไม่ไวใ้จคนมากเกินไป  แต่งกายให้มิดชิดไม่เทียวกลางคืน
ไม่เดินในทีเปลียวตามลาํลงั  หากจาํเป็นตอ้งไปคนเดียวตอ้งระมดัระวงัตวั 

  . ถูกหาเรืองหรือทะเลาะวิวาทกบัอืน  ควรมีความอดทนอดกลนัใจเย็นใช้คาํพูดที
สุภาพ  พยายามหาทางหลบหลีกจากบริเวณนนัโดยเร็วก่อนเรืองจะรุกรามจนเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึน 

  การเหลีกเลียงทาํไดโ้ดยไม่แสดงกริมยาดูถูกผูอื้น  พูดจาสุภาพกบัผูอื้นมีความอดทน
อดกลนั 

  . อยู่ในเหตุการณ์ทีมีคนทะเลาะวิวาทกนถา้เป็นคนรู้จกักนัตอ้งห้ามปรามดว้ยคาํพูด
ก่อนหากไม่ไดผ้ลจึงใชก้าํลงัห้ามแต่ถา้เป็นคนอืนไม่รู้จกัให้รีบปลีกตวัออกจากทีนนัโดยเร็วเพราะอาจ
ถูกลูกหลงได ้

  การเหลีกเลียงทาํไดโ้ดยไม่เทียวกลาง   ไม่ดืมสุรา  
 .  ภัยจากธรรมชาติ 
  . น้าป่าไหลหลากในขณะทีเล่นนําตกหากได้ยินเสียงอืออึงมาจากต้นนําหรือนํา
เปลียนเป็นสีแดง และไดย้นิเสียงเจา้หนา้ทีเตือนภยั  ตอ้งเลิกเล่นนาํตก และรีบขึนทีสูงโดยเร็ว 

  การหลีกเลียงภยัจากนาํป่าไหลหลากขณะเล่นนาํตกทาํไดโ้ดยไม่เล่นนาํตกในขณะทีมี
ฝนตก 

  . ลมพายุ  ควรหลบอยู่ในทีมนัคงเขม้แข็งไม่ควรอยู่ในทีโลงแจงและไม่ควรอยู่ไต้
ตน้ไมใ้หญ่เพราะอาจหกัโคนมาทบัเราได ้  ถา้ไมฝ้นฟ้าคะนองตอ้งระวงัฟ้าผา่โดยหลบเขาทีกาํบงัและ
ถอนเครืองประดบัต่างๆออกจากร่างกายเพราะเป็นสือนาํไฟฟ้าทาํใหฟ้้าผา่ได ้

  การหลีกเลียงภยัจากพายุ  ทาํไดโ้ดยฟังข่าวเรืองฝนฟ้าอากาศ  ถา้เห็นวา่อาจเกิดภยัจาก
พายคุวรไปพกัอยูใ่นทีปลอดภยั 

  . สึนามิเป็นคลืนยกัษ์ทีเกิดจากการเคลือนตวัของแผนดินใตท้ะเล  ก่อให้เกิดความ
เสียหายมาก  ถา้เห็นนาํทะเลลงมากผิดปกติ  หรือได้ยินสัญญาณเตือนภยัให้รีบหนีขึนทีสูงโดยเร็วถ้า
ลอยเรืออยูก่ลางทะเลก็อยา่เขา้ฝังอยา่งเด็ดขาด 

  การเหลียกเลียงภยัจากคลืนยกัษ์จากสินามิทาํได้โดยฟังข่าวจากพยากรณ์อากาศเป็น
ประจาํหากมีประกาศเตือนวา่ไม่ควรไปเทียวชายทะเล  ก็อยา่ไปเด็จขาด 

  .โคลนถล่ม  มกัเกิดบริเวณทีใกลภู้เขา  ลาํหว้ย  โดยหาก ได้ยินเสียงอืออึงหรือนํา
เปลียนเป็นสีแดใหรี้ออกจากทีนนัโดยเร็ว  
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  การหลีกเลียงภยัจากดินโคลนถล่มไดโ้ดยฟังข่าวจากพยากรณ์อากาศเป็นประจาํหาก
เห็นวา่มีเหตุการณ์ดินโคลนถล่มควรไปพกัอยูใ่นทีปลอดภยั 

  . แผนดินไหว  ให้รีบออกจากอาคารสูงแต่ถา้ยงัอยู่ในอาคารแต่ถา้ยงัอยู่ในอาคารให้
ยืนอยู่ตรงทีมีโครงสร้างแข็งแรงทีสุดและสามารถรับนําหนักได้มากบริเวณใต้ต้นเสา  คาน  ผนัง
คอนกรีต  หรือหลบอยูใ่ตโ้ตะ๊ทีมีความแขง็แรงและไม่ควรใชลิ้ฟตห์รือขบัรถขณะแผนดินไหว 

  การหลีกเลียงภยัจากแผนไหวทาํไดโ้ดยฟังข่าวหรือหรือประกาศเตือนเรืองผิดดินไหว
และเตรียมตวัใหพ้ร้อม  เกิดแผนดินไหวไม่ควรอยูใ่นรถหรืออยูใ่นอาคาร  ควรอยูใ่นทีโล่งแจง้ 

 .   ภัยอนื ๆ 
  . ไฟไหม้ต้องหนีออกมาโดยเร็วและควรห่วงตนเองมากกว่าทรัพย์สิน ถ้ามีควนั
ออกมาไหค้ลานตาํๆเพือป้องกนัการสาํรักควนัไฟ 

  การหลีกเลียงภยัจากไฟไหมใ้นบา้นทาํไดโ้ดยระมดัระวงัการจุดไฟการใชแ้ก๊สการใช้
ไฟฟ้าในสถานการทีอืนและควรระวงัหาทางหนีไฟก่อนถา้เกิดเหตุไฟไหมขึ้น 

  . อยูใ่นระวางขู่ระเบิดใหอ้อกนอกบริเวณนนัโดยเร็ว  ถา้มีกล่องหรือวตัถุทีนา้สงสัยวา่
มีระเบิดใหรี้บแจง้เจา้หนา้ทีไหม้ากูร้ะเบิด  และไม่ควรขาไปมุงดูควรหลบไปอยูใ่นทีปลอดภยั 

  การหลีกเลียงภยัจากการวางระเบิดทาํไดโ้ดยไม่เขา้ไปอยูใ่นทีทีมีการขู่วางระเบิดถึงแม้
แน่ใจวา่จะไม่เกิดเหตุร้าย 

  . ไฟฟ้าชอร์ต  เมือเกิดไฟฟ้าชอร์ตหรือกดูคน  ให้รีบยกสะพานไฟลง  หรืใชว้สัดุแห้ง
คลอ้งตวัหรืองดัออกกจากทีเกิดเหตุไม่จบัตวัผูถู้กไฟฟ้าดูดโดยตรง 

 การหลีกเลียงจากการถูกไฟชอร์ต  ทาํไดโ้ดยทาํไดโ้ดยไม่ซ่อมเครืองใชไ้ฟฟ้าดว้ยตนเองถา้ตวั
เปียกหรือมือเปียกไม่ควรเสียบปักหรือจบัสายไฟฟ้า  
  . ป้ายสูงใหญ่ลมทบัเมือเกิดลมแรงป้ายโฆษนาขนาดใหญ่อาจลม้ลงทบับา้นเรือนหรือ
ยานพาหนะหรือหทาํใหผู้ค้นเกิดความเสียหายการหลีกเลียงจากการถูกป้ายใหญ่ลม้ทบัทาํไดโ้ดยเมือเกิด
ลมแรงอยา่เขา้ใกลป้้ายสูงใหญ่ 

  . เล่นกีฬาแลว้แลว้มีอาการเหนือยมากผิดปกติหรือแน่นหนา้อก  ให้พกัผอ่นทนัที  ถา้
มีอากาศไม่ดีขึนใหน้าํส่งแพทยโ์ดยเร็ว 

 การหลีกเลียงการเหนือยผิดปกติหรือแน่นหน้าอกขนาดเล่นกีฬาทาํไดโ้ดยไม่เล่มกีฬาหกัโหม  
ถา้รู้สึกเหนือยมากควรหยดุเล่น  และนงัพกัโดยเฉพาะผูที้มีโรคประจาํตวัตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ  ควร
ตรวจสอบร่างกายและควรขอคาํแนะจาํจากแพทยเ์กียวกีบเรืองการออกกาํลงักายหรือการเล่นกีฬา 

.  ทกัษะทมีีความสําคัญในการป้องกนัภัยธรรมชาติและหลกีเลยีงสถานการณ์คับขัน 



 

243 

 . ทกัษะการเจระจาต่อรอง 

 ทกัษะการเจระจาต่อรองถือเป็นทกัษะสาํคญัอยา่งหนึง  เพราะเป็นการเจรจาเพือให้สถานการณ์
ทีดีขึน  หรือเจรจาเพือหลีกเลียงสถานการณ์ทีเสียงเพือความปลอดภยัหรือผอ่นหนกัผอ่นเบา 
 . ทกัษะการปฏิเสธ 

 ทกัษะการปฏิเสธ  สามารถนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั  เช่น  การปฏิเสธการใชส้ารเสพติด  การ
ปฏิเสธการเล่นการพนนั  และการปฏิเสธทีอยูใ่นสถานการณ์ทีเสียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์  การปฏิเสธมี
หลายระดบัตงัแต่ละดบัทีนุ่มนวลไปจนขนัเด็ดขาดขึนอยูก่บัสถานการณ์ 

 . ทกัษะการต่อสู่และป้องกนัตัว 

 เป็นทกัษะทีป้องกันตนเองจากอนัตรายหรือคนร้าย  เพือหยุดคนร้ายให้ได้ผลนันเราควรรู้
จุดอ่อนในร่างกายดงันี 

 ก. บริเวณศีรษะจุดสาํคญัคือดวงตา   หู  จมูก  ขมบั   ทา้ยทอย  ปลายคาง    ซึงเราสามารถใชนิ้ว
จิม  ใชห้มดัชก  หรือใชอุ้ง้มือกระแทกบอ้งหูใชมื้อตบ จะสามารถหยดุคนร้ายได ้ 
 ข.บริเวณลาํคอ ใชห้มดัชก หรือใชส้ันมือสับไปทีลูกกระเดือก 
 ค. ลินปี  ใชว้ธีิชก  แตะ  หรือถีบ 

 ง. อวยัวะเพศชาย  ใชว้ธีิกระแทกดว้ยเข่า  หรือบิดอยา่งแรง 

ตวัอยา่งจากสถานการณ์     และการใชท้กัษะการต่อสู้และทกัษะการป้องกนัตวั 

วธีิการป้องกนัตวัดว้ยมือเปล่า เมือคนร้ายจบัมือขา้งหนึง 

. คนร้ายควา้มือคา้งขอ้มือ  ขา้งหนึงของเราไว ้

. ใชมื้ออีกขา้งจิมไปทีดวงตาของคนร้ายอยา่งแรง 

. แทงเขาไปทีอวยัวะเพศของเพศชาย  แลว้วงิหนีขอ้ความช่วยเหลือ 

. การขอความช่วยเหลอืจากสถานการณ์คับขัน 

  เมือเกิดสถานการคบัขนั  ควรรีบขอความช่วยเหลือซึงทาํไดต้งันี 

 .  ร้องตะโกนดงัๆ    เพือใหผู้อื้นไดย้นิและมาใหค้วามช่วยเหลือ 

 .  โทรศพัทข์อความช่วยเหลือ  ดงันนัจึงควรจดหมายเลขโทรศพัทที์ขอความช่วยเหลือไดเ้มือ
เกิดสถานการณ์คบัขนัพกติดตวัไว ้หรือติดไวที้โทรศพัทบ์า้น 

 .   ส่งขอ้ความขอ้ความชัวเหลือ  โดยใช้โทรศพัท์เคลือนที  หากคิดว่าการคุยโทรศพัท์เกิด
อนัตรายหรือคนร้ายรู้วา่กาํลงัติดต่อกบับุคคลภายนอก 
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 .   การเขียนข้อความหากใช้โทรศพัท์ไม่ได้  หรือถูกควบคุมตวัไว ้ ก็เขียนจดหมายหรือ
ขอ้ความแอบแฝงคนอืนไปส่งให้บุคลทีพอจะช่วยเหลือได ้ หรือส่งไปยงัเจา้หนา้ทีตาํรวจเพือมาทาํการ
ช่วยเหลือ  
.แหล่งการช่วยเหลอืเมือเกดิสถานการณ์คับขัน 

 .  สถานีตาํรวจทีอยูใ่กลที้เกิดเหตุ 

 .  สถานีดบัเพลิงทีอยูใ่กลที้เกิดเหตุ 

 .  หน่อยอาสามคัคีป้องกนัฝ่ายพลเรือน 

 .  ทีวา่การอาํเภอในพืนทีเกิดเหตุ    เมือเกิดเหตุภยัธรรมชาติ 

 .  เจา้หนา้ทีอุติยานแห่งชาติ  เมือเกิดเหตุร้ายในป่าหรือในอุทยานแห่งชาติ 

 .  หน่อยกูภ้ยัทีอยูใ่กลเ้หตุการณ์ทีสุด 

 .  แจง้เหตุด่วนร่าย  โทร   

 .  แจง้เหตุเพลิงไหม ้ โทร   

 .  แจง้เหตุตาํรวจทอ้งเทียว  โทร   

 .  แจง้เหตุตาํรวจทางหลวง  โทร   

 .  แจง้เหตุผา่นสถานีวทิย ุ สวพ.   โทร   

 .  แจง้เหตุสถานีวทิยสุ่วนรวมดว้ยช่วยกนั  โทร   
 .  แจง้เหตุผา่นสถานีวทิย ุ  จส     โทร  

.  ศูนยเ์รนทรซึงเป็นศูนยรั์บแจง้เหตุการณ์เจบ็ป่วยฉุกเฉิน  โทร   

.  หน่วยแพทยก์ูชี้วติชิรพยาบาล  โทร   
 .  ฮอตไลน์คลายเครียดของกรมสุขจิต  โทร   
 .  แจง้เหตุกลองปราบปราม  โทร   

 .  หน่อยกูภ้ยัรวมกตญั ู  โทร  - - ,0-2249-3770 

 .  หน่วยกูภ้ยัป้องกนัเตก็ตึง  โทร  - - -  

.  -รถพยาบาลฉุกเฉิน   โทร  - -  
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ชือโครงงาน............................................................................................................ชนั................. 
รายชือผูจ้ดัทาํ 

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

คําชีแจง     ใหผู้ป้ระเมินทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง ระดบัคุณภาพตามรายการประเมินมีเกณฑใ์ห้
คะแนน ดงันี 
 3   หมายถึง  สูง 2   หมายถึง   ปานกลาง 1   หมายถึง   ตาํ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

   

.กระบวนการทําโครงงานด้านการวางแผนการทาํงาน 

  . การกาํหนดเรืองทีศึกษา 
   

  . การกาํหนดปัญหาและตงัสมมติฐาน    

  . การวเิคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน    

  . การกาํหนดวสัดุอุปกรณ์และเครืองมือในการสืบคน้    

  . การแบ่งภาระหนา้ทีใหส้มาชิก    

.กระบวนการทําโครงงานด้านกระบวนการทาํงาน 

  . การกาํหนดวธีิการและขนัตอนการดาํเนินงาน 

   

  . การปฏิบติัตามวธีิการและขนัตอนทีกาํหนด    

  . การใชว้สัดุอุปกรณ์/เครืองมือในการทาํงาน    

  . ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงประกอบการทาํโครงงาน    

  . การบนัทึกขอ้มูลและจดักระทาํขอ้มูล    

  . การสรุปและเรียบเรียงขอ้มูล    

  . การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้    

 

แบบประเมินกระบวนการทาํโครงงานของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
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รายการประเมิน 
คะแนน 

   

  . การแสดงบทบาทตามทีไดรั้บมอบหมายของสมาชิก    

  . ความมีระเบียบวนิยัในการปฏิบติังาน    

  . ทาํงานเสร็จตรงเวลา    

.กระบวนการทําโครงงานด้านผลงานและการนําเสนอ    

  . การจดัทาํรูปเล่มรายงาน    

  . ขอ้มูลทีนาํมาจดัแสดงผลงาน    

  . ความคิดสร้างสรรคข์องผลงาน    

  . ความพร้อมในการนาํเสนอโครงงาน    

  . การตอบขอ้ซกัถามในการนาํเสนอผลงาน    

 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 
ค่าเฉลีย .50- .  สูง 

ค่าเฉลีย . - .  ปานกลาง 

ค่าเฉลีย 1.00-1.49 ตาํ 
 

 

 

 

 

 

ลงชือ.................................................................ผูป้ระเมิน 

(.............................................................) 

.................../.................../.................. 
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ส่วนท ี  กระบวนการทาํโครงงานด้านการวางแผนการทาํงาน (  คะแนน) 

รายการประเมิน 
คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

สูง( ) ปานกลาง( ) ตํา( ) 
. การกาํหนด
เรืองทีศึกษา 

ระบุความเป็นมา
ความสาํคญัของปัญหา
วตัถุประสงคช์ดัเจน
น่าสนใจ 

ระบุความเป็นมา
ความสาํคญัของปัญหา
วตัถุประสงคช์ดัเจน
บางส่วนและไม่น่าสนใจ 

ระบุความเป็นมา
ความสาํคญัของปัญหา
วตัถุประสงคไ์ม่ชดัเจน
และไม่น่าสนใจ 

. การกาํหนด
ปัญหาและ
ตงัสมมติฐาน 

ตงัสมมติฐาน
สอดคลอ้ง กบัปัญหา
และมีความสัมพนัธ์
เป็นเหตุเป็นผลชดัเจน 

ตงัสมมติฐานสอดคลอ้ง 
กบัปัญหา 

ตงัสมมติฐานไม่
สอดคลอ้ง กบัปัญหา 

. การวเิคราะห์
และวางแผนการ
ปฏิบติังาน 

การวเิคราะห์และวาง
แผนการปฏิบติังาน
เรียงลาํดบัเป็นขนัตอน
และมีรายละเอียด
ครบถว้น 

การวเิคราะห์และวาง
แผนการปฏิบติังาน
เรียงลาํดบัเป็นขนัตอน
แต่มีรายละเอียดไม่
ครบถว้น 

การวเิคราะห์และวาง
แผนการปฏิบติังานไม่
เป็นลาํดบัขนัตอนและไม่
มีรายละเอียด 

. การกาํหนด
วสัดุอุปกรณ์และ
เครืองมือในการ
สืบคน้ 

กาํหนดไดส้อดคลอ้ง
กบักระบานการสืบคน้ 

กาํหนดสอดคลอ้ง
บางส่วน 

กาํหนดไม่สอดคลอ้ง 

. การแบ่ง
ภาระหนา้ทีให้
สมาชิก 

มีการแบ่งภาระหนา้ที
ใหส้มาชิกทุกคน
ชดัเจน 

มีการแบ่งภาระหนา้ทีให้
สมาชิกไม่ครบทุกคน
และไม่ชดัเจน 

ไม่มีการแบ่งภาระหนา้ที
ใหส้มาชิก 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนกระบวนการทาํโครงงาน 
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ส่วนท ี  กระบวนการทาํโครงงานด้านกระบวนการทาํงาน (  คะแนน) 

รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดบัคุณภาพ/ระดบัคะแนน 

สูง( ) ปานกลาง( ) ตาํ( ) 
. การกาํหนด
ขนัตอนการ
ดาํเนินงาน 

กาํหนดขนัตอนการ
ดาํเนินงานชดัเจน
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

กาํหนดขนัตอนการ
ดาํเนินงานชดัเจนบางส่วน
สามารถปฏิบติัไดบ้า้ง 

กาํหนดขนัตอนการ
ดาํเนินงานไม่ชดัเจนไม่
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

. การปฏิบติัตาม
วิธีการและขนัตอน
ทีกาํหนด 

ปฏิบติัตามวิธีการและ
ขนัตอนทีกาํหนดทุก
ขนัตอนอยา่งครบถว้น 

ปฏิบติัตามวิธีการและ
ขนัตอนทีกาํหนด
ครบถว้นบางขนัตอน 

ไม่ปฏิบติัตามวิธีการและ
ขนัตอนทีกาํหนด 

. การใชว้สัดุ
อุปกรณ์/เครืองมือ
ในการทาํงานมี
ความเหมาะสม 

ใชว้สัดุอุปกรณ์/
เครืองมือในการทาํงาน
ทุกชนิดถูกตอ้งกบั
ชินงาน 

ใชว้สัดุอุปกรณ์/เครืองมือ
ในการทาํงานบางชนิด
ถกูตอ้งกบัชินงาน 

ใชว้สัดุอุปกรณ์/เครืองมือ
ในการทาํงานทุกชนิดไม่
ถกูตอ้งกบัชินงาน 

. ขอ้มลู/
ขอ้เทจ็จริง
ประกอบการทาํ
โครงงาน 

มีการศึกษาขอ้มลูหรือ
ขอ้เทจ็จริงครอบคลุมทุก
ประเดน็ทีศึกษา 

มีการศึกษาขอ้มลูหรือ
ขอ้เทจ็จริงแต่ไม่
ครอบคลุมทุกประเดน็ที
ศึกษา 

มีการศึกษาขอ้มลูหรือ
ขอ้เทจ็จริงแต่ไม่ตรงกบั 
ประเดน็ทีศึกษา 

. การบนัทึก
ขอ้มลูและจดั
กระทาํขอ้มลู 

บนัทึกขอ้มลูตรงตาม
วตัถุประสงคค์รบถว้น
และจดักระทาํขอ้มลู
อยา่งเป็นระบบถูกตอ้ง
ชดัเจน 

สรุปขอ้มลูตรงตาม
วตัถุประสงคค์รบถว้น
บางส่วน  มีการเรียบเรียง
ขอ้มลูตามลาํดบัขนัตอน
แต่สือความหมายไม่
ชดัเจน 

สรุปขอ้มลูไม่ตรงตาม
วตัถุประสงคแ์ละไม่
ครบถว้นการเรียบเรียง
ขอ้มลูไม่ตามลาํดบั
ขนัตอนและไม่สือ
ความหมาย 

. การสรุปและ
เรียบเรียงขอ้มลู 

สรุปขอ้มลูตรงตาม
วตัถุประสงคค์รบถว้น มี
การเรียบเรียงขอ้มลู
ตามลาํดบัขนัตอนสือ
ความหมายชดัเจน 

สรุปขอ้มลูตรงตาม
วตัถุประสงคค์รบถว้น
บางส่วน มีการเรียบเรียง
ขอ้มลูตามลาํดบัขนัตอน
แต่สือความหมายไม่
ชดัเจน 

สรุปขอ้มลูไม่ตรงตาม
วตัถุประสงคแ์ละไม่
ครบถว้นการเรียบเรียง
ขอ้มลูไม่ตามลาํดบั
ขนัตอนและไม่สือ
ความหมาย 
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รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดบัคุณภาพ/ระดบัคะแนน 

สูง( ) ปานกลาง( ) ตาํ( ) 
. การแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้ 

มีวิธีการแกปั้ญหาที
เกิดขึนปัจจุบนัอยา่งมี
เหตุผลเชิงสร้างสรรคไ์ด้
ชดัเจน 

มีวิธีการแกปั้ญหาทีเกิดขึน
ปัจจุบนัอยา่งมีเหตุผลเชิง
สร้างสรรคไ์ดไ้ม่ชดัเจน 

ไม่มีวิธีการแกปั้ญหาที
เกิดขึนปัจจุบนัไดต้อ้ง
ปรึกษาครู 

. การแสดงบทบาท
ทีไดรั้บมอบหมาย
ของสมาชิกกลุ่ม 

ทุกคนมีหนา้ทีและ
รับผิดชอบต่อหนา้ทีของ
ตนเองอยา่งเตม็ที 

มีสมาชิก -  คนไม่ปฏิบติั
ตามหนา้ทีและความ
รับผิดชอบของตนเอง 

มีสมาชิกมากกวา่  คน
ขึนไปไม่ปฏิบติัตาม
หนา้ทีและความ
รับผิดชอบของตนเอง 

. ความมีระเบียบ
วินยัในการ
ปฏิบติังาน 

ทุกคนใหค้วามร่วมมือ
และตงัใจทาํงานทุกคน 

มีสมาชิก -  คน ไม่ให้
ความร่วมมือและไม่ตงัใจ
ทาํงาน 

มีสมาชิกมากกวา่  คน 
ขึนไปไม่ใหค้วามร่วมมือ
และไม่ตงัใจทาํงาน 

. ทาํงานเสร็จตรง
เวลา 

ส่งชินงานภายในเวลาที
กาํหนด 

ส่งชินงานชา้กวา่เวลาที
กาํหนด  วนั 

ส่งชินงานชา้กวา่เวลาที
กาํหนด  วนั ขึนไป 

 

ส่วนท ี  กระบวนการทาํโครงงานด้านผลงานและการนําเสนอ (  คะแนน) 

รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดบัคุณภาพ/ระดบัคะแนน 

สูง( ) ปานกลาง( ) ตาํ( ) 
. การจดัทาํรูปเล่ม
รายงาน 

การจดัองคป์ระกอบรูปเล่ม
รายงาน มีปก คาํนาํ สารบญั 
การอา้งอิงและบรรณานุกรม 
ครบถว้นและมีรูปแบบถกูตอ้ง 

ขาดองคป์ระกอบใด
องคป์ระกอบหนึง 

ขาดสอง
องคป์ระกอบขึน
ไป 
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รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดบัคุณภาพ/ระดบัคะแนน 

สูง( ) ปานกลาง( ) ตาํ( ) 
. การจดัทาํ
รูปเล่มรายงาน 

การจดัองคป์ระกอบ
รูปเล่มรายงาน มีปก คาํ
นาํ สารบญั การอา้งอิง
และบรรณานุกรม 
ครบถว้นและมีรูปแบบ
ถกูตอ้ง 

ขาดองคป์ระกอบใด
องคป์ระกอบหนึง 

ขาดสององคป์ระกอบขึน
ไป 

. ขอ้มลูทีนาํมา
จดัแสดงผลงาน 

มีขอ้มลูครบถว้นการ
ลาํดบัขอ้มลูถกูตอ้ง
ชดัเจนมีสืออุปกรณ์
ครบถว้น 

มีขอ้มลูครบถว้นการ
ลาํดบัขอ้มลูถกูตอ้งแต่
ขาดความชดัเจน
บางส่วนมีสืออุปกรณ์
ประกอบ 

มีขอ้มลูไม่ครบถว้นการ
ลาํดบัขอ้มลูสบัสน ขาด
ความชดัเจนไม่มีสือ
อุปกรณ์ประกอบ 

. ความคิด
สร้างสรรค ์

โครงงานมีแนวคิด
แปลกใหม่  ไม่เคยมีใคร
ปฏิบติัมาก่อนหรือเป็น
การคิดนอกกรอบอยา่ง
สร้างสรรค ์

บางส่วนของโครงงาน
แปลกใหม่ไปจากทีมี
ผูท้าํอยูแ่ลว้ 

โครงงานคลา้ยคลึงกบัสิง
ทีเคยทาํมาแลว้ 

. ความพร้อมใน
การนาํเสนอ
โครงงาน 

นาํเสนอดว้ยท่าทาง  
นาํเสียงทีน่าสนใจมีการ
สบสายตาผูฟั้งดีมาก  
การลาํดบัขอ้มลูชดัเจน
และมีสืออุปกรณ์
ครบถว้น 

นาํเสนอดว้ยท่าทาง  
นาํเสียงค่อนขา้งน่าสนใจ
มีการสบสายตาผูฟั้งดีแต่  
การลาํดบัขอ้มลูขาด
ความชดัเจนบางส่วน
และมีสืออุปกรณ์
ประกอบบางชิน 

ท่าทาง  นาํเสียงเรียบๆไม่
น่าสนใจ มีการสบสายตา
ผูฟั้งบา้งแต่การลาํดบั
ขอ้มลูสบัสนและไม่มีสือ
อุปกรณ์ 

. การตอบคาํถาม
ในการนาํเสนอ
ผลงาน 

ตอบขอ้ซกัถามได้
ถกูตอ้งตรงประเดน็ 

ตอบขอ้ซกัถามส่วนใหญ่
ถกูตอ้ง 

ตอบขอ้ซกัถามถูกตอ้ง
บางส่วน 
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****************************************************************************** 

คําชีแจง 

       . แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบันีแบ่งคาํถามออกเป็น  ตอน ดงันี 

            ตอนที  ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัเรียนรู้แบบโครงงาน 

            ตอนที  ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 

        . ในการตอบคาํถาม คาํถามทุกขอ้จะไม่มีขอ้ถูกหรือขอ้ผดิ  ขอใหน้กัเรียนตอบตามความคิดเห็น
หรือสภาพทีเป็นจริงเพราะความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ 
         . คาํตอบของนกัเรียนจะไม่มีผลต่อผลการเรียนของนกัเรียน 

 วธีิตอบ 

 . นกัเรียนอ่านคาํอธิบายแต่ละตอนให้เขา้ใจก่อนตอบคาํถาม 

 . ขอใหน้กัเรียนตอบคาํถามทุกขอ้ใหค้รบถว้น 

 

คําชีแจง 

 แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีทงัหมด  ขอ้ โดยแต่ละขอ้
จะประกอบดว้ยขอ้ความเกียวกบัการจดัการเรียนรู้อยูท่างดา้นซา้ยมือ  ส่วนดา้นขวามือเป็นระดบัความ
คิดเห็น    ระดบั  ซึงเป็นเกณฑใ์ชใ้นการพิจารณาขอ้ความ ดงันี 

  ระดบั   หมายถึง  นกัเรียน  เห็นดว้ยมากทีสุด  กบัขอ้ความทีกาํหนดให้ 
  ระดบั   หมายถึง  นกัเรียน  เห็นดว้ยมาก           กบัขอ้ความทีกาํหนดให้ 
  ระดบั   หมายถึง  นกัเรียน  เห็นดว้ยปานกลาง  กบัขอ้ความทีกาํหนดให้ 
  ระดบั   หมายถึง  นกัเรียน  เห็นดว้ยนอ้ย           กบัขอ้ความทีกาํหนดให้ 
  ระดบั   หมายถึง  นกัเรียน  เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด   กบัขอ้ความทีกาํหนดให้ 
 

 

 

 

 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

ของนักเรียนทมีีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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ตัวอย่าง 

รายการ 

ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียน 

เห็น
ดว้ย
มาก
ทีสุด 

เห็นดว้ย
มาก 

เห็นดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็นดว้ย
ดว้ยนอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ทีสุด 

.การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานน่าสนใจทาํให้
นกัเรียนอยากเขา้ร่วมกิจกรรม 

     

.การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีกิจกรรม
การเรียนการสอนทีฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม 

     

 
ขอ้ . แสดงวา่  นกัเรียนเห็นดว้ยมากกบัขอ้ความทีวา่ “การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานน่าสนใจทาํให้
นกัเรียนอยากเขา้ร่วมกิจกรรม” 

ขอ้ . แสดงวา่   นกัเรียนเห็นดว้ยมากทีสุดกบัขอ้ความทีวา่“การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีกิจกรรม
การเรียนการสอนทีฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม” 

 

 

ตอนท ี  ความคิดเห็นของนักเรียนทมีีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

คําชีแจง 

 อ่านขอ้ความแต่ละขอ้อยา่งละเอียดแลว้พิจารณาวา่  เมือนกัเรียนเรียนเนือหาในหน่วยการ
เรียนรู้  เรืองความปลอดภยัในชีวติ จบแลว้นกัเรียนเคยปฏิบติักิจกรรมหรือมีความคิดเห็นตามขอ้ความ
เหล่านีในระดบัใดแลว้ใส่เครืองหมาย      ลงในช่องวา่งทีตรงกบัการปฏิบติัหรือความคิดเห็นทีเป็น
ความจริงของนกัเรียน 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มาก
ทสุีด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อย
ทสุีด 

.ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

   . การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
น่าสนใจทาํใหน้กัเรียนตอ้งการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

     

    1.2การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํ
ใหบ้รรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนานเป็น
กนัเองระหวา่งเพือนในห้องเรียน 

     

   . การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํให้
นกัเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ 

     

   . การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํให้
นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

     

   . การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมีสือ
ทีหลากหลาย ประกอบการเรียนการสอน 
ทาํใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ 

     

.ด้านการจัดการเรียนรู้ 

   . การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมี
กิจกรรมการเรียนการสอนทีฝึกการทาํงาน
เป็นกลุ่ม 

     

   . การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํให้
นกัเรียนกลา้คิดกลา้ตอบคาํถามและกลา้
แสดงความคิดเห็น 

     

   . การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํให้
นกัเรียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มาก
ทสุีด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อย
ทสุีด 

   . การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํให้
ฝึกปฏิบติักิจกรรมทีตนเองถนดัไปพร้อม
กบัการเรียนเนือหาสาระ 

     

   . นกัเรียนตอ้งการใหค้รูจดัการเรียนรู้
ดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบโครงงานอีกใน
เนือหาสาระอืนๆ 

     

.ด้านประโยชน์ทไีด้รับจากการเรียนรู้ 

   . การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วย
ใหน้กัเรียนสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

     

   . การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานทาํให้
นกัเรียนกลา้แลกเปลียน ความคิดเห็นกบั
เพือน 

     

   . การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วย
ใหน้กัเรียนช่วยเหลือผูอื้นมากขึน 

     

   . นกัเรียนมีความรู้สึกวา่การจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้นกัเรียน
ทาํงานไดอ้ยา่งเป็นระบบและรอบคอบ 

     

   . การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานช่วย
ใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือหาไดง่้ายและชดัเจน 
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ตอนท ี  ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นจากคําถามทกีาํหนดให้ 

    .นกัเรียนพบปัญหาใดบา้งในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

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

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

................................................................................................................................................................... 
       .นกัเรียนมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้งเกียวกบักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

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

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

................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  จ 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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