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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาประเทศจําเปนตองมีแนวทางในการพัฒนา ดวยการมีวิสัยทัศนรวมกันของคน

ทั้งประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มีแนวทาง
ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญใหมีคุณภาพในทุกดาน โดยเฉพาะ 
การเสริมสรางใหคนมีความรู มีภูมิปญญารูเทาทันโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ ทั้งนี้เพราะการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-
2544) ดานคุณภาพของการศึกษายังไมกาวหนาเทาที่ควร จากผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการซึ่งเปน
ดัชนีระดับนานาชาติตัวหนึ่งที่สามารถบงชี้ถึงระดับคุณภาพการศึกษาของชวงป พ.ศ. 2538-2542 
เมื่อเปรียบเทียบผลการแขงขันเปนรายวิชากับประเทศจีน ไตหวัน เกาหลี สิงคโปร เวียดนาม  
ผลการแขงขันในรายวิชา คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และคอมพิวเตอร ตลอดระยะเวลา 5 ป ประเทศ
ไทยอยูในอันดับต่ําที่สุดในกลุมประเทศนี้ สวนวิชาชีววิทยา ประเทศไทยมีผลการแขงขันอยูใน
อันดับที่ 3 จาก 4 ประเทศที่เขารวมแขงขัน และเมื่อสรุปรวมทุกวิชา ประเทศไทยมีผลการแขงขันอยู
ในอันดับสุดทายใน 6 ประเทศที่เขารวมแขงขัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 :  
2-3) ผลดังกลาวชี้ใหเห็นวา ในรายวิชาที่เปนพื้นฐานดานระบบการใชความคิด วิเคราะห  นักเรียน
ไทยยังมีคุณภาพการศึกษาต่ํา และเปนปญหาที่จําเปนจะตองแกไขอยางเรงดวน

จากรายงานปฏิรูปการศึกษาตอประชาชน (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2544 : 5) ไดเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับความออนดอยในคุณภาพการศึกษาสรุปไดวา ตั้งแตชั้นประถมศึกษาถึง 
อุดมศึกษามีเพียงรอยละ 30 ที่ผานเกณฑการพัฒนาดานสติปญญา ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษามี 
ผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร อีกทั้งการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ยังไมดีพอ ผูที่สําเร็จอาชีวศึกษาขาดทักษะสําหรับปฏิบัติงาน สําหรับผูที่จบอุดมศึกษานอกจากขาด
ทักษะสําหรับการประกอบอาชีพแลวยังขาดทักษะที่สําคัญและจําเปน คือ ทักษะในการเรียนรู และ
การเขาถึงความรูดวยตนเอง การวิจัย ทักษะทางภาษาตางประเทศ ซ่ึงเปนพื้นฐานที่สําคัญตอ 
การพัฒนาตนเอง

ปญหาในดานคุณภาพการศึกษาที่ยังดอยอยูทุกวันนี้ เปนเพราะระบบการเรียนการสอน
ในโรงเรียนปจจุบัน  ยังไมไดสอนใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็น และ 
แสวงหาความรูดวยตนเอง นักเรียนจะทองจําจากเนื้อหาที่มีอยูในตํารา เพื่อทดสอบวา ใครจะจําได
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มากนอยเพียงใด การประเมินผลใชขอสอบที่เปนปรนัย ใหนักเรียนสามารถเลือกตอบโดย 
ไมตองเรียบเรียงความคิดวิเคราะหแตอยางใด ทําใหผูเรียนขาดลักษณะที่พึงประสงคที่สังคม
ตองการ คือ คุณลักษณะที่ใฝเรียน ใฝรู แสวงหาคําตอบ หรือสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง

นอกจากนั้น ครูซ่ึงมีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนใหญยังใชตํารา
เปนหลัก สอนความรูเทาที่มีอยูในตํารา เพื่อใหนักเรียนจด และบอกสิ่งที่ตองการใหจํา เพื่อทองจํา 
ครูไมมีการพัฒนาตนเอง ทั้งในดานความรูและการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อใหได
คุณภาพของผูเรียนตามที่สังคมตองการ

จากสภาพปญหาที่พบในดานคุณภาพการศึกษา ทั้งผลการเรียนของนักเรียน และคุณภาพ
ของครู แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ปญหาดังกลาว จึงวางแนวทางแกปญหาโดยกําหนดเปาหมายเรงสรางสังคมใหเขมแข็งขึ้นดวยกัน 3 
ดานคือ สังคมแหงคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทร
ตอกัน

ในการสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ที่ 9 (2545-2549) วางแนวทางไวดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ 2544 : 14)

สังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรูที่สรางโอกาสใหคนไทยทุกคนคิดเปน  
ทําเปน มีเหตุผล สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตพรอมกับการเปลี่ยนแปลง มีการเสริมสรางฐานทาง 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี มีนวัตกรรมและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางรูทันโลก 
และสามารถรักษาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสม ควบคูกับการสืบสานประเพณี  
วัฒนธรรม และศาสนา

จะเห็นไดวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) ไดกําหนด
วัตถุประสงคและแนวทางในการพัฒนา  โดยการพัฒนาคนใหมีคุณภาพและรู เทาทันตอ  
ความเปลี่ยนแปลง เพราะปจจุบันประเทศไทยไดกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตนอยูในสังคมของโลกที่ 
ไรพรมแดน การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆเปนไปอยางรวดเร็ว ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจึงมุงหวัง
ใหการศึกษาเปนไปเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ตองมีการปฏิรูประบบครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยมุงพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครู สนับสนุนใหครูไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง สงเสริมครูที่มี
ผลงานดีเดน ปฏิรูปแนวการจัดการศึกษา ปฏิรูปหลักสูตร เนื้อหาสาระ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู 
กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุดอยางชัดเจน เพื่อ
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี 
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สารสนเทศที่เผยแพรขอมูลตางๆไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองพัฒนาผูเรียนใหเปน 
ผูแสวงหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงจะนําไปสูการเปนผูรูจักคิด วิเคราะห กล่ันกรอง เลือกรับขอมูล 
ขาวสารตางๆอยางรูเทาทัน

ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงถือเปนแนวปฏิบัติของการปฏิรูป
การศึกษา จึงใหความสําคัญในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาสาระ
และกระบวนการเรียนรูใหเปนพื้นฐานสําหรับสังคมแหงการเรียนรูที่เขมแข็ง ซ่ึงในการสรางนิสัย
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต มีแนวทางที่ครูผูสอนสามารถปฏิบัติได คือ การปลูกฝงใหผูเรียนมีนิสัยรัก
การเรียนรู และสามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดเวลา โดยใชทักษะการสื่อสารในทุกๆดาน เชน 
การปลูกฝงนิสัยรักการอาน การคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ใชทักษะการฟงขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ไดแก วิทยุ ใชทักษะการดูขอมูลจากคอมพิวเตอร 
อินเตอรเน็ต และสื่อมัลติมีเดีย ใชทักษะการพูด การรวบรวมขอมูลความรู โดยการซักถาม 
การสัมภาษณจากผูรู และการรวบรวมขอมูล เรียบเรียง ถายทอดความคิด ดวยทักษะการเขียน 
คุณลักษณะดังกลาว ถาผูสอนสามารถปลูกฝงใหผูเรียนไดก็เทากับผูสอนสามารถพัฒนาผูเรียนได
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในมาตรา 22 ที่กลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา 
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2542 : 12)

สวนในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการดังตอไปนี้ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด  
ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกตความรูมาใช ใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ คิดเปน ทําเปน รักการอาน เรียนรูอยางตอเนื่อง โดย
ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม จัดบรรยากาศสภาพ
ส่ิงแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวก ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมทั้งใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนโดยมีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา 
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 
2542 : 13 – 14)

จะเห็นไดวาในการแสวงหาความรูตามแนวทางของพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 
มุงใหผูเรียนตองพึ่งตนเอง เรียนรูดวยตนเอง รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ผูเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาควรจะไดรับการฝกทักษะในการพึ่งตนเองดานการศึกษาและแสวงหาความรู 
เพราะการเรียนรูภายในหองเรียนแตเพียงอยางเดียว นักเรียนไมสามารถนําไปใชการแกปญหาใน
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ชีวิตได ผูเรียนจะตองมีทักษะและความพรอมที่จะแสวงหาความรูดวยตนเอง และสถานศึกษาจะ
ตองมีบทบาทในการสงเสริมและฝกใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2542 : 14) กลาววา

รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุด 
ประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ศูนยการศึกษาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่นอยางเพียงพอและมี 
ประสิทธิภาพ

ดวยเหตุที่การแสวงหาความรูมีความสําคัญและเพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยใฝรู  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดกําหนดสาระที่ 1 
การอานและสาระที่ 2 การเขียน (กรมวิชาการ 2545 : 17) ดังมีรายละเอียด คือ

สาระที่ 1 การอาน
มาตรฐาน ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิดไปใชในการตัดสินใจ 

แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี 
ประสิทธิภาพ

เมื่อพิจารณาจากสาระทั้ง 2 นี้ ความสามารถในการใชภาษาของนักเรียนที่แสดงใหเห็น
ประสิทธิภาพของการเรียนรูประการหนึ่งคือการเขียนรายงานการศึกษาคนควา เพราะการเขียน
รายงานการศึกษาคนควาจะทําใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน การคนควา การรวบรวมขอมูล จําเปนที่
จะตองอานจากหนังสือตางๆ ทําใหมีความรูกวางขวางขึ้น นอกจากนั้นทําใหผูเรียนมีทักษะใน
การเขียนเรียบเรียงความคิด การใชขอมูลหลักฐานอางอิง การทํารายงานจากการทํางานกลุม จะ
ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบและชวยเหลือกันภายในกลุม สงผลใหผูเรียนตองปรับตัวใหเขากับ
คนอื่นใหไดและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ดังนั้นการเขียนรายงานการศึกษาคนควาจึง
สามารถที่จะตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 ขอ 3 
ที่กลาววา  สถานศึกษาและหนวยงานที่ เกี่ยวของตองจัดกิจกรรมใหผู เ รียนไดเ รียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง

ในดานการแสวงหาความรู การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรูภาษาไทย และใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้นกระบวนการที่จะชวยให
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ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยดีนั้น ครูผูสอนจะตองศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และกระบวนการ
เกี่ยวกับการเรียนรู กระบวนการที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรูจะทําใหเกิดการเรียนรูไดดี ในขณะที่
ทฤษฎีการเรียนรูบรรยายถึงปรากฏการณของการเรียนรู แตทฤษฎีการสอนจะมีลักษณะเปนการให
แนวทางหรือกระบวนการในการจัดกระบวนการเรียนรู ซ่ึงผูสอนจะจัดกระบวนการเรียนรูที่ดีไดก็
ตองอาศัยความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูซ่ึงมีหลากหลายทั้งลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ
เชนเดียวกับกระบวนการสอนที่มีลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะวิชา ในการจัดกระบวนการสอน
นอกจากจะตองคํานึงถึงกระบวนการเรียนรูแลวผูสอนจะตองคํานึงองคประกอบอื่นๆที่เกี่ยวของ 
เชน สภาพผูเรียน เนื้อหาสาระ สภาพแวดลอม และยังตองอาศัยรูปแบบการสอน วิธีสอน และ
เทคนิคการสอนที่หลากหลายอีกดวย จึงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามวัตถุประสงค ดัง
แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางการเรียนรูกับการสอน ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี 2546 : 8-11)

ผูเรียน ผูสอน

การเรียนรู การสอน

ทฤษฎี / หลักการ / แนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู
• Descriptive
• Substantive

ทฤษฎี / หลักการ / แนวคิด
เกี่ยวกับการสอน

•       Prescriptive
• Methodological

กระบวนการเรียนรู
(Learning Process)
• Generic
• Specific

กระบวนการสอน
(Instruction Process)
• Generic

• Specific

สาระการเรียนรู
(Content)

รูปแบบการสอน
(Model)

วิธีการสอน
(Method)

เทคนิคการสอน
(Technique)

ผลการเรียนรู ผลการสอน

แผนภูมิที่ 1  ความสัมพันธระหวางการเรียนรูกับการสอน
ที่มา: ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร, 2546), 10-
11.
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การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนไดเรียนรูดวยการแสวงหาความรูดวยตนเองนั้น สามารถ
จัดไดหลายรูปแบบและหลายวิธีการ เชน 1. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนกลุม 
(Group Investigation Model) 2. วิธีสอนและเทคนิคการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามหลัก 
CIPPA 3. วิธีการสอนแบบศูนยการเรียน (Learning Center) 4. วิธีการสอนแบบโครงงาน (Project) 
ซ่ึงแตละวิธีการจะมีรายละเอียดของขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูเปนกลุม มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นเสนอปญหาใหผูเรียนคิดหาคําตอบ ขั้นพิจารณา
ปญหา โดยผูเรียนรวมกันศึกษาคนควาขอมูลเพื่อหาคําตอบ แกไขปญหา ขั้นวางแผน โดย
การวางแผนการทํางาน ขั้นลงมือปฏิบัติงานโดยปฏิบัติตามแผนที่ไดวางไว ขั้นรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลและเสนอผลงาน โดยผูเรียนหาขอสรุปเพื่อเตรียมนําเสนอตอที่ประชุม ขั้นทบทวน
และเชื่อมโยงปญหาใหมโดยผูเรียนสรุปเชื่อมโยงการศึกษาคนควาตอเนื่อง (สุวิทย มูลคํา และคณะ 
2545 : 149-150) 2. วิธีสอนและเทคนิคการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนตามหลัก CIPPA ซ่ึงมี 
ขั้นตอนตางๆ คือ ขั้นที่ 1 ผูสอนสํารวจความรูเดิม ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรียนรูใหม  
ขั้นที่ 2 ผูเรียนแสวงหาความรู ขั้นที่ 3 ผูเรียนศึกษาขอมูลสรางความรู ความเขาใจดวยตนเอง ขั้นที่ 4 
ผูเรียนแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ขั้นที่ 5 ผูเรียนจัดระเบียบความรู และวิเคราะหการเรียนรู ขั้นที่ 6 
แสดงความรู ผลงาน ขั้นที่ 7 ผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช (ทิศนา แขมมณี 2546 : 23-31)  
3. วิธีการสอนแบบศูนยการเรียน มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นเตรียมการ คือข้ันที่ผูสอนเตรียมขอมูลและ 
รายละเอียดตางๆในการเรียน ขั้นสอน ช้ีแจงกระบวนการเรียนรูแบบศูนยการเรียนใหผูเรียนรับรู
และมีขอตกลงรวมกัน แบงนักเรียนตามความสามารถ ความสนใจ ผูเรียนทํากิจกรรมในแตละศูนย 
และขั้นสุดทายมีการประเมินผลผูเรียน (สุวิทย มูลคํา และคณะ 2545 : 30-31) 4. วิธีการสอนโดย 
วิธีโครงงาน  มีขั้นตอนสําคัญดังนี้ การเลือกหัวขอเร่ืองหรือปญหาที่จะศึกษา การวางแผนลงมือ
ปฏิบัติ การเขียนรายงาน และนําเสนอผลงาน (สุวิทย มูลคํา และคณะ 2545 : 88)

จากรูปแบบตางๆดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยเห็นวาการเรียนรูโดยวิธีโครงงานเปนวิธีฝกให
นักเรียนแกปญหาอยางเปนระบบ โดยเนนใหผูเรียนรวมกันสืบสวน ใชทักษะตางๆในการเรียนรู 
สามารถปลูกฝงนิสัยรักการเรียนรู เรียนรูดวยตนเอง รักการอาน การคนควาขอมูลตางๆ ทํางาน 
รวมกับผูอ่ืนได และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การเรียนรูโดยวิธีโครงงานมี
กระบวนการเชนเดียวกับการเรียนรูจากการวิจัยซ่ึงไดกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ตามพระราชบัญญัติการศึกษามาตรา 24 (5) (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2542 : 
14) ที่กลาววา
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สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวย
ความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ 
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ

ลัดดา ภูเกียรติ (2544:18) บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2544:3) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญ
ของการเรียนรูจากโครงงาน สรุปไดดังนี้

การเรียนจากการทําโครงงานเปนการเรียนรูที่เริ่มตนจากปญหาที่นักเรียนสนใจและ
ตองการหาคําตอบดวยการแสวงหาความรู คนหาขอมูล และใชทักษะตางๆ ไดแก ทักษะการอาน 
การฟง การสัมภาษณผูรู การดูขอมูลจากอินเตอรเน็ต และนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อสรุปผลดวย
ทักษะการเขียน นําเสนอผลงานดวยการรายงาน ซ่ึงตองใชทักษะการพูด นอกจากนั้นยังตองใช
ทกัษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ซ่ึงกระบวนการและขั้นตอนเหลานั้นที่นักเรียนไดรับการปลูกฝงนิสัย 
การเรียนรูและสามารถนํามาใชไดในชีวิตจริง จึงอาจกลาวไดวาโครงงานสามารถปฏิรูปเด็กยุคใหม
ในสังคมไทยใหรูจักสรางวัฒนธรรมการเรียนรูดวยตนเองใหยั่งยืนที่เรียกวาเปนการศึกษาตลอดชีวิต 
(Life-Long Education)

จึงอาจกลาวไดวากิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่สามารถที่จะฝกใหผูเรียนมีนิสัยรัก 
การเรียนรู เขาถึงแหลงการเรียนรูดวยการใชทักษะตางๆ สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต การเรียนรูจาก
การทําโครงงานจึงเปนการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนได 
บูรณาการความรูและทักษะตางๆมาใชในชีวิตจริง ไดแก ทักษะการสืบคนหาความรู ทักษะการอาน 
การฟง การตั้งคําถาม จดบันทึก เขียน อธิบายสรุป ทักษะการพูดส่ือสาร ทักษะกระบวนการคิด 
เปรียบเทียบ วิเคราะห สังเคราะห และทักษะการวิจัย ทักษะการทํางานกับคนอื่นๆ จึงทําใหนักเรียน
ไดพัฒนาทักษะทั้งทางปญญาและทางความเปนจริงของชีวิต

ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยวิธีโครงงานจึงเปนวิธีการที่สามารถตอบสนองแนวทาง 
ในการปฏิรูปการศึกษาดานการเรียนรูอยางชัดเจนวาการจัดการศึกษาจะเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกับ 
ผูอ่ืนอยางมีความสุข โดยที่กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีโครงงานสามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มี
ความรับผิดชอบตอตนเอง เปนคนเกง สามารถเรียนรู ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

ดวยเหตุที่โครงงานเปนวิธีการเรียนรูจากประสบการณตรงซึ่งมีความสําคัญ หลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไดกําหนดการจัดกิจกรรมโครงงานไวในกระบวนการ 
จัดการเรียนรูวา ใหผูสอนตองเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
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ผูเรียน เชน การสืบคนภูมิปญญาทองถ่ิน การปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียน โดยให 
ผูเรียนจัดทําโครงงาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนปฏิบัติโครงงานอยางนอย 1 โครงงาน ใหผูเรียน
รูจักวิธีการวางแผน คิดวิเคราะห ประเมินผลการปฏิบัติงานได (กรมวิชาการ 2545 : 106)

จากความสําคัญและประโยชนที่นักเรียนจะไดรับในการปฏิบัติโครงงานดังกลาว ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาโดยวิธีโครงงาน
และการเรียนรูโดยใชคูมือครูกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียน 
รายงานการศึกษาคนควาวาแตกตางกันหรือไม ซ่ึงจะเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูโดยวิธีโครงงานและเรียนรูโดยใชคูมือครู
2. เพื่อศึกษาผลปฏิสัมพันธที่เกิดจากระดับความสามารถพื้นฐานที่ตางกันในการเขียน 

รายงานการศึกษาคนควากับวิธีการเรียนรู

สมมติฐานในการวิจัย
1. พัฒนาการของความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรูโดยวิธีโครงงานและเรียนรูโดยใชคูมือครูแตกตางกัน
2. ผลปฏิสัมพันธที่เกิดจากระดับความสามารถพื้นฐานที่ตางกันในการเขียนรายงาน 

การศึกษาคนควา และวิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงานและใชคูมือครูมีรูปแบบที่แตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของ 

การวิจัยไวดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรี 

ศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่เรียนรายวิชา ท 402 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 
จํานวน 8 หองเรียน รวมนักเรียน 400 คน
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กลุมตัวอยาง
1.2 กลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร ที่เรียนรายวิชา ท 402 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 ไดมาโดยการเจาะจง
เลือก (Purposive Sampling) จํานวน 2 หองเรียน จาก 8 หองเรียนโดยมีวิธีการดังนี้

1. เลือกจากนักเรียน 2 หองเรียน ที่มีความรูความสามารถใกลเคียงกันคือนักเรียน
สายวิทยคณิต ซ่ึงนักเรียนทั้ง 2 หองนี้ ทางโรงเรียนไดเรียงลําดับคะแนนไวแลวกอนขึ้นมาเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังนั้นทั้ง 2 หองเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่ใกลเคียง
กัน

2. นํานักเรียนทั้ง 2 หองมาทดสอบความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษา
คนควากอนทดลอง (Pretest) เมื่อตรวจใหคะแนนตามเกณฑประเมินการเขียนรายงานการศึกษา 
คนควาเรียบรอยแลว นําคะแนนมาเรียงลําดับจากต่ําสุดไปหาสูงสุด แบงชวงคะแนนเปน 3 ชวง 
คะแนนใดที่ซํ้ากันใหตัดออกเหลือเปนชวงคะแนนละ 10 คน โดยเรียงลําดับคะแนนต่ํา กลาง สูง ทั้ง 
2 หองเรียน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 60 คน

2. ตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม มีรายละเอียด 

ดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ  (Independent Variables) คือ

2.1.1 วิธีการเรียนรู จําแนกออกเปน 2 วิธี คือ วิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงาน และ
วิธีการเรียนรูโดยใชคูมือครู
 2.1.2 ความสามารถพื้นฐานในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาจําแนกเปน 3 
ระดับ คือ กลุมต่ํา กลาง สูง

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พัฒนาการของความสามารถในการเขียน
รายงานการศึกษาคนควา

3. เนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรู คือ หลักการเขียนรายงานการศึกษาคนควาที่ระบุอยู

ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยกําหนดหัวขอเรื่อง เอกลักษณไทยใน 
วรรณคดีอิเหนา จากหนังสือเรียนวรรณสารวิจักษณ เลม 2
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นิยามศัพทเฉพาะ
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงนิยามศัพทเฉพาะสําหรับการวิจัยดังนี้

โครงงาน หมายถึง การสรางสรรคผลงานลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยนักเรียนเปน 
ผูวางแผน ลงมือปฏิบัติ และเสนอผลงานดวยตนเอง มีครูหรือผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา

การเรียนรูโดยวิธีโครงงาน หมายถึงการเรียนรูโดยจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดศึกษา 
คนควา และลงมือปฏิบัติตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง ซ่ึงอาศัย 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือกระบวนการอื่นๆที่เปนระบบไปศึกษาหาคําตอบในเรื่องนั้นๆ 
โดยครูผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา

การเรียนรูโดยใชคูมือครู หมายถึง การเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมซึ่งครูใชวิธีการบรรยาย
ใหนักเรียนเขาใจขั้นตอนของการเขียนรายงานการศึกษาคนควา และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง

การเขียนรายงานการศึกษาคนควา หมายถึง การทํารายงานตามหัวขอที่กําหนด โดยมี 
หัวขอที่ตองเขียน ดังนี้

1. การเลือกหรือกําหนดหัวขอ
2. การเขียนโครงเรื่อง
3. การเรียบเรียงเขียนรายงาน
4. การอางอิงในเนื้อหา
5. การเขียนบรรณานุกรมและรายการอางอิง
ความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควา หมายถึง ความสามารถในการเขียน

จากการศึกษาคนควา สํารวจ เร่ืองทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางละเอียดและมีเหตุผล แลวนํามา
เรียบเรียงตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว ตามขั้นตอนในการเขียนรายงานการศึกษาคนควา

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควา  หมายถึง   
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา สํารวจ เร่ืองทางวิชาการ 
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางละเอียดและมีเหตุผล แลวนํามาเรียบเรียงตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว 
ตามขั้นตอนในการเขียนรายงานการศึกษาคนควา โดยกําหนดองคประกอบในการตรวจใหคะแนน
ดังนี้ การตั้งชื่อเร่ือง การศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล เนื้อหา สวนประกอบของรายงาน 
การศึกษาคนควา การอางอิง และการใชภาษา

พัฒนาการความสามารถด านการ เขียนรายงานการศึกษาคนคว า  หมายถึง   
ความสามารถที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่นักเรียนเรียนรูดวยวิธีการสอนทั้ง 2 วิธี คือ วิธีการเรียนรูโดย 
โครงงานและวิธีการเรียนรูโดยใชคูมือครู โดยพิจารณาจากผลตางระหวางคะแนนทดสอบหลัง 
การทดลอง (Posttest) กับทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)
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ความสามารถพื้นฐานของการเขียนรายงานการศึกษาคนควา หมายถึง ความสามารถหรือ
ประสบการณเดิมเกี่ยวกับการเขียนรายงานการศึกษาคนควาที่นักเรียนไดเรียนมาในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตน

กลุมตัวอยางต่ํา กลาง สูง หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไดมาจากคะแนนทดสอบวัด 
ความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควากอนการทดลอง โดยเรียงลําดับจากคะแนนต่ําสุด
ถึงสูงสุด และแบงชวงคะแนนเปน 3 ชวง คะแนนใดที่ซํ้ากันใหตัดออก เหลือเปนชวงคะแนนละ 10 
คน รวม 30 คน โดยเรียงลําดับคะแนนตามต่ํา กลาง สูง ทั้ง 2 หองเรียน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน 
กลุมควบคุม 30 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 60 คน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2
เอกสารที่เก่ียวของกับงานวิจัย

การศึกษาเรื่อง “พัฒนาการความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาที่เรียนรู
โดยวิธีโครงงานและเรียนรูโดยใชคูมือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับทฤษฎี หลักการ เพื่อประกอบการวิจัย โดยกําหนดประเด็นดังนี้

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1.1 คุณภาพของผูเรียน
1.2 สาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1.3 สาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1.4 แนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1.5 การวัดและประเมินผล

2. โครงงาน
2.1 ความหมายของโครงงาน
2.2 แนวคิดที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชโครงงาน
2.3 ประเภทของโครงงาน
2.4  ลําดับขั้นตอนการทําโครงงาน
2.5 การประเมินผลโครงงาน
2.6 โครงงานภาษาไทย
2.7 ประเภทของโครงงานภาษาไทย

3. การเขียนรายงานการศึกษาคนควา
3.1 ความหมายของการเขียนรายงานการศึกษาคนควา
3.2 ขั้นตอนการเขียนรายงานการศึกษาคนควา
3.3 สวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 งานวิจัยภายในประเทศ
4.2 งานวิจัยตางประเทศ
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1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดพัฒนาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษา พุทธศักราช 2542 กําหนดใหจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมดังนี้

1.1 คุณภาพของผูเรียน
กรมวิชาการ (2545 : 9-13) ไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทยไวดังนี้
1. สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี
2. สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล และคิดเปนระบบ
4. มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรู และใชภาษาในการพัฒนาตน และ

สรางสรรคงานอาชีพ
5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษา และความเปนไทย ภูมิใจและชื่นชมใน

วรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย
6. สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ถูกตองตามสถานการณและบุคคล
7. มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย
8. มีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน โลกทรรศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง
นอกจากนี้ยังไดกําหนดคุณภาพผูเรียนเมื่อจบแตละชวงชั้นไวดวย โดยชวงชั้นที่ 4 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนไวดังนี้
1. อานอยางมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ
2. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง วิเคราะหวิจารณ  

ประเมินคาเรื่องที่อาน
3. เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหลงเรียนรูไดอยางกวางขวาง เพื่อ

ประโยชนในการพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ
4. เขียนเชิงวิชาการ เขียนอธิบาย ช้ีแจง เขียนโนมนาวใจ เขียนแสดงทรรศนะ เขียน

บันเทิงคดีและสารคดี เขียนเชิงสรางสรรค
5. ตั้งประเด็นหัวขอการเขียนไดตามจุดประสงค เรียบเรียงงานเขียนโดยมีการ

อางอิงขอมูลสารสนเทศไดอยางถูกตอง
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6. นําความรูจากการฟงและดูส่ือรูปแบบตางๆ มาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ  
แกปญหา และแสดงความคิดเห็น และสามารถวิเคราะหวิจารณไดอยางมีเหตุผล

7. พูดในโอกาสตางๆทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ พูดโนมนาวจิตใจ พูดเพื่อ
ความบันเทิง พูดแสดงความคิดเห็น

8. ใชภาษาพัฒนาการเรียน การทํางาน และการประกอบอาชีพ สรางสรรคงาน 
เชิงวิชาการ และใชอยางสรางสรรคเปนประโยชน

9 .  เข า ใจการ เปลี่ ยนแปลงของภาษา  รวมทั้ ง อิท ธิพลของภาษาถิ่นและ  
ภาษาตางประเทศที่มีตอภาษาไทย

10. เขาใจประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมในแตละยุค และใชหลักการวิจารณ 
วรรณคดีเบื้องตนพิจารณาเรื่องที่อานและนําไปใชในชีวิตประจําวัน

11. แตงกาพย กลอน โคลง ฉันท และราย
12. ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะและมีคุณคา นําไปใชในการกลาวอางทั้งการพูด

และการเขียน
13. ศึกษา รวบรวมวรรณกรรมพื้นบาน ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น สํานวน

สุภาษิตที่มีในวรรณกรรมพื้นบาน และวิเคราะหคุณคาทางดานภาษาและสังคม
14. มีมารยาทการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด
15. มีนิสัยรักการอาน การเขียน
การที่จะใหผูเรียนมีคุณภาพตามที่กําหนดในแตละชวงชั้น ครูผูสอนจะตองฝกทักษะ

ตางๆอยางตอเนื่องใหเกิดกับผูเรียน
1.2  สาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ในสวนที่เปนแกนกลางไดกําหนด
จุดหมายเพื่อเปนกรอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและถือเปนมาตรฐานการศึกษาในภาพรวม 
12 ป มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นละ 3 ป ทั้ง 8 กลุมสาระ สําหรับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
กรมวิชาการ (2545 : 14-15) ไดกลาวถึงลักษณะของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสรุปได
ดังนี้

1. กําหนดสาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (Strand) ซ่ึงเปน
แกนความรูทางภาษาที่ผูสอนตองนําไปขยายรายละเอียด และจัดใหเหมาะสมกับผูเรียนและ 
สภาพแวดลอมในทองถ่ิน ประกอบดวยการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด หลัก 
การใชภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม
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2. กําหนดมาตรฐานการเรียนรู ประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา และ 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของแตละสาระ เพื่อระบุส่ิงที่ผูเรียนจะตองเรียนและส่ิงที่ผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติไดอันเปนคุณภาพของผูเรียน

3. กําหนดหลักสูตรเปนชวงชั้นทั้งมาตรฐานการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรู 
ชวงชั้น โดยแบงเปน 4 ชวงชั้น คือ ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 ช้ันประถมปที่ 4-6 ช้ันมัธยมศึกษาปที ่
1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 มีการพัฒนาทางภาษาอยางตอเนื่อง

4. กําหนดเวลาเรียนตามความเหมาะสมโดยชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1-3 กําหนดเวลาเรียนเปนรายป สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 กําหนดเวลาเปน
รายภาคและเปนหนวยกิต

หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานไดกําหนดเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โดยจัด 
เวลาเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตรประมาณรอยละ 50 (เวลาเรียนตลอดป 800-1,000 ช่ัวโมง)

ชั้นประถมปที่ 4-6 ไดจัดเวลาเรียนเฉพาะภาษาไทยและคณิตศาสตรประมาณรอยละ 
40 (เวลาเรียนตลอดป 800-1,000 ช่ัวโมง)

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ไดจัดเวลาเรียนเปนรายป กําหนดเวลาเรียนทั้ง 8 กลุมสาระ
การเรียนรู ใหมีสัดสวนใกลเคียงกัน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค คิดน้ําหนักของรายวิชาที่เรียน
เปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 ช่ัวโมงตอภาคเรียนมีคาน้ําหนักวิชา 1 หนวยกิต การจัดเวลาและ 
สาระการเรียนรูเปนการเริ่มเขาสูเฉพาะสาขา จึงใหมีการเลือกเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
และจัดใหมีรายวิชาเพิ่มเติมใหมเปนรายวิชาที่นาสนใจ หรือมีความยากในระดับสูงขึ้นไปจัดเปน
รายวิชาส้ันๆหรือรายวิชาเดี่ยว หรือรวมกันในลักษณะบูรณาการเปนรายวิชาหรือเฉพาะทาง

สรุปสาระสําคัญของหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คือมีการกําหนดสาระ
ที่เปนความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กําหนดมาตรฐานการเรียนรู ประกอบดวยมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมวิชา และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น โดยแบงเปน 4 ชวงชั้น คือ ช้ันประถมศึกษาปที่ 
1-3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 และกําหนด 
เวลาเรียนตามความเหมาะสม ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 กําหนดเวลา
เรียนเปนรายป สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 กําหนดเปนรายภาค และเปนหนวยกิต

1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
สาระและมาตรฐานการเรียนรูเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป กรมวิชาการ (2545 : 

17) ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไว 5 สาระ ดังนี้
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สาระที่ 1 : การอาน
มาตรฐาน ท 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ 

แกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระที่ 2 : การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 : ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ

สาระที่ 3 : การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 

ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระที่ 4 : หลักการใชภาษา
มาตรฐาน ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
มาตรฐาน ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย

บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน
สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 : เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
นอกจากกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูแลว ยังไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู

ชวงชั้นของแตละสาระไว ซ่ึงในที่นี้จะกลาวเฉพาะมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ม. 4-6 สาระที่ 2  
การเขียนไวดังนี้ (กรมวิชาการ 2545 : 21-22)

1. สามารถเขียนเรียงความ ยอความ เขียนอธิบาย ช้ีแจง เขียนโนมนาวใจ เขียนแสดง
ทรรศนะ เขียนบันเทิงคดี สารคดี เขียนเชิงสรางสรรค และเขียนเชิงวิชาการ ใชกระบวนการเขียน 
พัฒนาการเขียน

2. มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียน รูจักตั้งประเด็นหัวขอการเขียนไดตาม 
จุดประสงค ทั้งดานวิชาการและดานบันเทิงคดี เรียบเรียงงานเขียนโดยมีการอางอิงขอมูล  
สารสนเทศ ไดอยางถูกตอง รวมทั้งรูจักทบทวนขัดเกลางานเขียนของตน

1.4 แนวการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ในการจัดการเรียนรูนั้น ผูสอนจะตองศึกษาวิเคราะหสาระการเรียนรูมาตรฐาน 

การเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ศึกษาเอกสารตําราที่เกี่ยวของ จัดทําสาระการเรียนรู  
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จัดทําคําอธิบายรายวิชา จัดทําหนวยการเรียนรู กอนจัดทําแผนการเรียนรู 
โดยผูสอนจะตองดําเนินการดังนี้ (กรมวิชาการ 2545 : 105)

1. เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู
ผูสอนตองเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสมกับ

ผูเรียน เชน การสืบคนภูมิปญญาทองถ่ิน  จากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน การปฏิบัติกิจกรรมตาม 
ความสนใจของผูเรียน โดยใหผูเรียนทําโครงงาน

2. คิดคนเทคนิคกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผูสอนสามารถคิดคนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ  และนํามา

ใชใหเหมาะกับปจจัยตางๆ ไดแก ความรูความสามารถดานเนื้อหาวิชา ความสนใจและวัยของผูเรียน 
ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูแตละชวงชั้น เวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ และสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนและชุมชน

3. จัดกระบวนการเรียนรู
การจัดกระบวนการเรียนรูมีหลายรูปแบบผูสอนสามารถเลือกนํามาใชหรือ

ปรับใชโดยคํานึงถึงสภาพและลักษณะของผูเรียน เนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรู 
อยางมีความสุข

ในการจัดกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สามารถจัดไดหลาย
รูปแบบ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบบรรยาย แบบอภิปราย แบบแสดงบทบาทสมมติ แบบ 
เนนกระบวนการ แบบกระบวนการกลุม แบบศูนยการเรียน และแบบโครงงาน

ในการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดประสบการณตรงใหผูเรียนได
ปฏิบัติเหมือนกับการทํางานในชีวิตจริง ใหรูวิธีการแกปญหาดวยตนเองอยางเปนระบบ รูจักวิธีการ
วางแผน คิดวิเคราะห ประเมินผลการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง มีการรายงานผลการศึกษาในรูปของ
รายงาน ซ่ึงกําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน ใน
เรื่องการเขียนรายงานการศึกษาคนควา และเปนเกณฑหนึ่งใน 5 สาระที่นักเรียนตองผานใน 
การประเมินชวงช้ันเมื่อนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึง 6

จะเห็นไดวาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ควร
มีการดําเนินการดังนี้ คือ เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู คิดคนเทคนิคกลวิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูอยางหลากหลาย เนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติ ซ่ึงโครงงานเปนรูปแบบการจัดการเรียนรู
ประเภทหนึ่งที่นํามาใชในวิชาภาษาไทยได
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1.5 การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะตองทําควบคู

ไปดวยกัน ซ่ึงในการวัดและประเมินผลนั้นจะเปนการประเมินผลตามสภาพจริง โดยประเมินตาม
รูปแบบการเรียนรูของผูเรียนและควรมีการประเมินตามรูปแบบการเรียนรูและมีความหลากหลาย
สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ สําหรับการประเมินผลดานภาษาควรจะประเมินการพัฒนาทาง
ภาษา ซ่ึงกรมวิชาการไดใหรายละเอียดไวสรุปไดดังนี้ (กรมวิชาการ 2545 : 171-177)

1. การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย
การวัดและประเมินผลในการพัฒนาผูเรียนดานภาษาถือวาเปนสวนหนึ่งของ 

กิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงจะดําเนินควบคูกันไป การประเมินผลจะนําไปสูการพัฒนาการเรียนรู
ใหมีประสิทธิผล ในการวัดผลผูเรียนนั้นผูสอนจะตองเขาใจหลักการของการเรียนรูภาษาเพื่อเปน
พื้นฐานดังนี้

1.1 ในการฝกทักษะทางภาษาควรจะดําเนินการฝกทักษะไปพรอมๆกันในทุกๆ
ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน การเขียน และการดู

1.2 ควรจะไดมีการพัฒนาทางภาษาไปพรอมๆกับการพัฒนาความคิด เพราะ 
ผูเรียนควรสามารถเลือกใชภาษาใหถูกตองตามบริบททั้งในหองเรียนและในชีวิตประจําวัน

1.3 ผูเรียนสามารถนําหลักการกฎเกณฑในการใชภาษา ไปใชในการพูดและ 
การเขียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของตน

1.4 ผูเรียนทุกคนจะไดรับการพัฒนาทางภาษาในทุกดาน คือ ฟง ดู พูด อาน และ
เขียน

1.5 ผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความรูสึก
ที่ดีตอวิชาภาษาไทย

1.6 ผูเรียนใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารและแสวงหาความรู ครูควรเปน 
ตัวอยางที่ดีในการใชภาษา

2. หลักการของการประเมินผลในชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
ในดานหลักการประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้
ประการแรก : การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองสงเสริม 

การเรียนรูของผูเรียน เพราะการประเมินผลมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ 
การสอน ดังนั้นการประเมินผลควรดําเนินการควบคูไปกับการเรียนการสอนตั้งแตเร่ิมตนบทเรียน 
ประเมินผลระหวางเรียนตลอดจนจบสิ้นการสอน การประเมินผลจะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับ 
ประสิทธิภาพการสอนและระดับการเรียนรูของนักเรียน
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ประการที่ 2 : การประเมินผลจะตองใชขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ใน
การวัดผลที่ดีตองไดขอมูลจากแหลงตางๆดวยวิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัด 
และเปนไปตามสภาพที่แทจริง

ประการที่ 3 : การประเมินผลจะตองมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได และยุติธรรม 
เครื่องมือที่ใชในการวัดผลควรมีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่น ซึ่งความเที่ยงตรงจะเปนผลจาก
การใชเครื่องมือวัดผลการเรียนรูที่สามารถวัดสิ่งที่ตองการวัด สําหรับคุณสมบัติความเชื่อถือได
หมายถึงความคงเสนคงวาของผลการประเมิน เพราะการกําหนดเกณฑประเมินที่ชัดเจนจะทําให 
ผลการประเมินมีความเชื่อถือไดมากขึ้น ไมวาใครจะเปนผูประเมินก็ตาม สวนความยุติธรรมหมาย
ถึงส่ิงที่ผูประเมินควรมีความยุติธรรมแกผูเรียน เชน ในกรณีการประเมินสิ่งที่ไมไดสอน หรือวิธีการ
ประเมินที่ไมสอดคลองกับการสอน ดังนั้นในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนดวยวิธีที่ 
สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูจะทําใหการประเมินมีความถูกตอง แมนยํา และยุติธรรม

3. การวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลการเรียน
ในการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลผูสอนจะตองวางแผนในการรวบรวม 

ขอมูลที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยพิจารณาจากผลการเรียนรูที่คาดหวัง จะทําให
สามารถเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นควรพิจารณาจุดมุงหมายหลัก
ของการประเมินที่สามารถจะแสดงภาพรวมเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของผูเรียนตามความคาดหวังมา
ประเมิน

3.1 ผลการเรียนรูที่ตองการจากกิจกรรมการเรียนการสอนคืออะไร
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการเรียนรูที่ไดจากมาตรฐาน  

การเรียนรูระดับตางๆซึ่งถูกกําหนดไวโดยครอบคลุมความรู ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ตางๆ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จะนําไปสูการเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

3.2 ความมุงหมายของการประเมินคืออะไร และใครจะเปนผูนําผลการประเมิน
ไปใช

ความมุงหมายของการประเมินและผูจะนําผลการประเมินไปใช จะชวยให
สามารถเลือกใชวิธีการประเมินไดเหมาะสม รวมทั้งสามารถกําหนดแนวทางในการรายงานผล 
การประเมินได ดังนั้นในการที่จะประเมินควรจะตองรูวามีจุดมุงหมายอยางไร ใครเปนผูนําผลไปใช

สําหรับการประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเดน-ดอยในการเรียนกับการประเมินเพื่อ
ตัดสินผลการเรียนมีความมุงหมายตางกัน การประเมินเพื่อวินิจฉัยตองการขอมูลเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาผูเรียน เหมาะที่จะนํามาใชระหวางกระบวนการเรียนการสอน สวนการประเมินเพื่อตัดสิน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



20

ผลการเรียนจะเนนการประเมินสรุปผลการเรียนรูทั้งหมด แนวทางการวัดจึงมีลักษณะที่นํามาเฉพาะ 
เปาหมายหลักสําคัญ ที่จะแสดงภาพรวมเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของผูเรียนตามความคาดหวังมาประเมิน

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการเรียนของผูเรียน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ถูกนํามาใชในการประเมินโดยทั่วไป เชน การสังเกต 

การตรวจงาน หรือผลงาน การทดสอบความรู การตรวจสอบการปฏิบัติ และการแสดงออก อยางไร
ก็ตาม มีการนําเสนอแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล โดยพิจารณาจากความมุงหมายของ
การประเมินที่เฉพาะเจาะจง ดังนี้

4.1 การใหตอบแบบทดสอบทั้งในลักษณะที่เปนแบบเลือกคําตอบ ไดแก  
ขอสอบแบบเลือกตอบ ถูก-ผิด และขอสอบชนิดใหผูตอบสรางคําตอบ ไดแก เติมขอความใน
ชองวาง คําตอบสั้นเปนประโยค เปนขอความ เปนแผนภูมิ

4.2 การดูจากผลงาน เชน เรียงความ รายงานการวิจัย บันทึกประจําวัน รายงาน
การทดลอง   บทละคร บทรอยกรอง แฟมผลงาน เปนตน ผลงานจะเปนสิ่งแสดงใหเปนการนํา 
ความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงานของผูเรียน

4.3 ดูการปฏิบัติ โดยผูสอนสามารถสังเกตการนําทักษะและความรูไปใชโดยตรง
ในสถานการณที่ใหปฏิบัติจริง วิธีการนี้ถูกนําไปใชอยางกวางขวางในการประเมินที่มีระเบียบ  
ขอบังคับ เชน การรองเพลง ดนตรี พลศึกษา การโตวาที การกลาวสุนทรพจน ละครเวที

4.4 ดูกระบวนการ วิธีการนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู กระบวนการคิด
ของผูเรียนมากกวาที่จะดูผลงานหรือการปฏิบัติ ซ่ึงจะทําใหทราบกระบวนการคิดที่ผูเรียนใช

จากแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลการเรียนรูดังกลาวขางตน 
สามารถนํามาพิจารณากําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลทักษะทางภาษาไทยได โดยการสังเกต
ผานพฤติกรรมการปฏิบัติตางๆ เชน การเลาเรื่อง การใหคําชี้แจง การเลาประสบการณ การรวม 
กิจกรรมตางๆ การปฏิสัมพันธกับกลุม/บุคคล หากผลการเรียนรูที่ตองการจากการเรียน คือ ความรู 
ความคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑของภาษา การใชภาษา วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลที่
เหมาะสม คือ การใชขอสอบซึ่งอาจเปนแบบเลือกตอบหรือใหสรางคําตอบ

5. การรายงานผลการประเมิน
วิธีการรายงานผลการประเมินมีหลายลักษณะ ซ่ึงจะเปนไปตามลักษณะ  

ผลการเรียนรูที่ตองการประเมิน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ความมุงหมายของการประเมิน และผูใช 
ขอมูลผลการประเมิน รูปแบบการรายงานผลประเมินที่ใชโดยท่ัวไปขณะนี้คือ

- การรายงานในรูปคะแนน ไดแก คะแนนรอยละ คะแนนรวม
- การรายงานในรูประดับผลการเรียนเปนตัวอักษร ตัวเลข
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- การรายงานในรูปมาตรวัดที่แสดงพัฒนาการ/ความสามารถ ในลักษณะ rubric
- การรายงานโดยเขียนบอกเลา
- การใหขอคิดเห็นโดยการเขียน
- การรายงานดวยวาจา
สรุปไดวาการวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย มีหลักการประเมินผล

ดังนี้คือ การประเมินผลในชั้นเรียนจะตองสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน การประเมินผลจะตองใช 
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการประเมินผลจะตองมีความเที่ยงตรง เชื่อถือไดและ 
ยุติธรรม โดยมีการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลการเรียน มีวิธีการเก็บรวบรวม 
ขอมูลผลการเรียนของผูเรียน และรายงานผลการประเมิน

2. โครงงาน
โครงงานคือการสรางสรรผลงานลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยผูเรียนเปนผูวางแผน ลงมือ

ปฏิบัติ และเสนอผลดวยตนเอง มีครูหรือผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา ซ่ึงในหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดการจัดกิจกรรมโครงงานไวในกระบวนการจัดการเรียนรู 
โดยใหผูเรียนจัดทําโครงงานอยางนอย 1 โครงงาน ในการจัดทําโครงงานควรคํานึงถึงหัวขอดังนี้ 
ความหมายของโครงงาน แนวคิดที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชวิธีโครงงาน ประเภทของโครงงาน 
ลําดับขั้นตอนในการทําโครงงาน การประเมินผลโครงงาน โครงงานภาษาไทย ประเภทของ 
โครงงานภาษาไทย ดังนี้

2.1 ความหมายของโครงงาน
คําวาโครงงาน มีนักการศึกษา ผูรู ไดใหความหมายไวหลายทานดวยกัน เชน
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2531 : 1-2) ไดใหความหมาย

วา โครงงานเปนการศึกษาคนควาตามความสนใจ ความถนัด ตามความสามารถของผูเรียนเอง  
ภายใตกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบหรือผลงานซึ่งมีความสมบูรณในตัว 
โดยนักเรียนเปนผูวางแผนการศึกษาคนควา ดําเนินการดวยตนเอง เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู มี
เจตนคติที่ดีตอกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครูเปนเพียงผูใหคําปรึกษาเทานั้น

ธีระชัย บูรณโชติ (2531 : 1) กลาววา โครงงานเปนการศึกษาที่เนนกิจกรรม โดย 
ผูเรียนลงมือปฏิบัติและศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตรภายใตคําแนะนํา 
ปรึกษา และการดูแลของครูหรือผูเชี่ยวชาญ

กระทรวงศึกษาธิการ (2536 : 5) กลาววา โครงงานหมายถึงการทํากิจกรรมที่เปด
โอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติดวยตนเองภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของ
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ครู ตั้งแตการคิดชื่อโครงงาน การวางแผนดําเนินการ การออกแบบ และลงมือปฏิบัติ รวมทั้งรวม
กําหนดแนวทางในการวัดผลและประเมินผล

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542 : 18) กลาววา โครงงานเปนการเรียนรูอยางหนึ่งที่
ตองการใหผูเรียนศึกษาคนควาใหลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในหัวขอที่กําลังเรียน การศึกษาคนควานี้อาจทํา
เปนรายบุคคลหรือเปนทีม ลักษณะที่สําคัญของโครงงานคือ การศึกษาที่มุงเพื่อหาคําตอบใหกับ
ขอสงสัยในเรื่องนั้นๆที่ผูเรียนหรือกลุมเพื่อนตั้งขอสงสัยขึ้นมา เปาหมายของโครงงานคือใหได
เรียนรูมากขึ้นในเรื่องนั้นๆมากกวาที่จะคนหาคําตอบที่ถูกตองเพื่อตอบคําถามของผูสอน

วิมลศรี สุวรรณรัตน (2543 : 5) กลาววา โครงงาน คือ งานวิจัยเล็กๆของนักเรียน เปน
การแกปญหาหรือขอสงสัยของนักเรียน โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หากเนื้อหา
สาระหรือ ขอสงสัยตรงตามรายวิชาใดก็จัดเปนโครงงานรายวิชานั้น

เนตรนพิชญ จําปาทองเทศ (2544 : 30) โครงงาน คือ กิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา คนควา และลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามหัวขอเร่ืองที่
ตนสนใจ

จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา โครงงาน หมายถึงการศึกษาคนควาตาม 
ความสนใจโดยนักเรียนเปนผูวางแผน ดําเนินการดวยตนเอง และลงมือปฏิบัติ รวมทั้งรวมกําหนด 
แนวทางในการวัดและประเมินผล เพื่อใหเกิดการเรียนรู โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

2.2 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูโดยใชโครงงาน
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ผูเรียนไดศึกษา 

คนควาตามความสนใจและแสวงหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงตรงกับปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดของ 
นักการศึกษาที่สําคัญในซีกโลกตะวันตกและเผยแพรไปยังประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศไทยดวย ที่
สําคัญมีดังนี้

ปรัชญาสารัตถนิยมเชื่อวาการศึกษาเปนเครื่องมือในการถายทอดความรูและ 
ความจริงทางธรรมชาติเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของมนุษย ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาจึงควรประกอบ
ไปดวยความรู ความจริง และการแสวงหาความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑและปรากฏการณทางธรรมชาติ
ตางๆ การจัดการเรียนการสอนตามความเชื่อนี้จึงเนนการใหผูเรียนแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง และ
การสรุปกฎเกณฑจากขอมูลขอเท็จจริงเหลานั้น (วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช 2542 : 57)

ปรัชญาปฏิบัตินิยมใหความสนใจอยางมากตอการปฏิบัติหรือลงมือกระทํา ซ่ึง 
นักปรัชญากลุมนี้ เห็นวาการนําความคิดใหไปสูการกระทํา โดยเชื่อวาลําพังแตเพียงการคิด 
ไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต ตองตั้งอยูบนพื้นฐานการคิดที่ดีและการกระทําที่เหมาะสม หลักสูตร
การศึกษาตามปรัชญานี้เนนการปลูกฝงการฝกฝนอบรมใหผูเรียนไดรับประสบการณ (Experience) 
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และเรียนรูจากการคิด การลงมือทํา และการแกปญหาดวยตนเอง (Stumpf 1994 : 383-400 and 
Dewey 1963 : 25-50, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี 2545 :  27)

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Intellectual Development) เพียเจต (Piaget) ได
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานความคิดของเด็กวามีขั้นตอนหรือกระบวนการอยางไร ไดอธิบาย
วาการเรียนรูของเด็กเปนไปตามพัฒนาการทางสติปญญาซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยตางๆเปน
ลําดับขั้น พัฒนาการเปนสิ่งที่เปนไปตามธรรมชาติ การจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
ในชวงที่เด็กกําลังจะพัฒนาไปสูขั้นที่สูงกวา สามารถชวยใหเด็กพัฒนาไปอยางรวดเร็ว (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 119)

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรุนเนอร (Bruner) นักจิตวิทยาที่สนใจเรื่องของ
พัฒนาทางสติปญญาตอเนื่องจากเพียเจต บรุนเนอรเชื่อวามนุษยเลือกสิ่งที่จะรับรู ส่ิงที่ตนเองสนใจ 
และการเรียนรูเกิดจากกระบวนการคนพบดวยตนเอง (Discovery Learning) (สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540: 126)

แนวคิดของวิกอทสกี้ (Vygotsky) นักจิตวิทยาที่ใหความสําคัญกับวัฒนธรรม ได
อธิบายวามนุษยไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมตั้งแตแรกเกิด ซ่ึงนอกจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
แลวก็ยังมีส่ิงแวดลอมทางสังคม ซ่ึงก็คือวัฒนธรรมที่แตละสังคมสรางขึ้น ดังนั้นสถาบันสังคมตางๆ
เร่ิมตั้งแตสถาบันครอบครัวจะมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางเชาวนปญญาของแตละบุคคล นอกจาก-
นั้นภาษายังเปนเครื่องมือสําคัญของการคิดและการพัฒนาเชานปญญาชั้นสูง พัฒนาการทางภาษา
และความคิดของเด็กเริ่มดวยการพัฒนาที่แยกจากกัน แตเมื่ออายุมากขึ้นพัฒนาการทั้ง 2 ดานจะเปน
ไปดวยกัน (สุรางค โควตระกูล 2541 : 205)

สรุปไดวาปรัชญาแนวคิดที่มีแนวทางคลายคลึงกัน คือ การเรียนรูจากการคิด การ 
ลงมือปฏิบัติ นักเรียนไดแสวงหาความรูและหาคําตอบดวยตนเอง เปนเรียนรูจากประสบการณตรง
ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีโครงงานนั้น ไดแก ปรัชญาสารัตถนิยม 
ปรัชญาปฏิบัตินิยม แนวคิดของเพียเจต บรุนเนอร และวิกอทสกี้

2.3 ประเภทของโครงงาน
โครงงานเปนการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาลงมือ

ปฏิบัติจริงในลักษณะของการสํารวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน ซ่ึงผูเรียนจะรวบรวมขอมูลมา
วิเคราะห ทดสอบ เพื่อคนหาคําตอบเปนกระบวนการคนพบ ซ่ึงจะนําไปสูการเรียนรู มีหนวยงานได
แบงประเภทของโครงงาน ดังนี้

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2529 : 7) ไดแบงประเภทของ
โครงงานออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
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1. โครงงานประเภททดลอง (Experimental Research Project) ลักษณะเดนของ
โครงงานประเภทนี้ คือ เปนโครงงานที่มีการออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลของตัวแปรหนึ่ง 
โดยควบคุมตัวแปรอื่นๆที่อาจมีผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษา หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง โครงงานที่
จัดเปนโครงงานประเภททดลองได ตองเปนโครงงานที่มีการจัดกระทํากับตัวแปรตน หรือเรียกอีก
อยางหนึ่งวาตัวแปรอิสระ จะมีการวัดตัวแปรตามและตัวแปรอื่นๆที่ไมตองศึกษา โดยท่ัวๆไป 
ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงงานประเภทนี้ประกอบดวย การกําหนดปญหา การตั้งจุดประสงค
หรือสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การรวบรวมขอมูล การแปลผล และการสรุปผล ในการ
ออกแบบการทดลองนั้น ผูทําโครงงานจะตองกําหนดตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรควบคุม และในบางครั้งอาจจําเปนตองทําการทดลองศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน 
(Preliminary Study) เสียกอน เพื่อใหไดขอมูลมาประกอบการตัดสินใจในการกําหนดรายละเอียด
ตางๆของการศึกษาคนควาจริงตอไป

สรุปขั้นตอนการดําเนินโครงงานประเภททดลอง
1. กําหนดปญหา
2. ตั้งจุดประสงค
3. ตั้งสมมติฐาน
4. การออกแบบการทดลอง
5. ดําเนินการทดลอง
6. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการทดลอง
7. วิเคราะหหรือแปลผล
8. สรุปผลการทดลอง

2. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล (Survey Research Project)โครงงาน
ประเภทนี้แตกตางจากโครงงานประเภททดลองตรงที่ไมมีการจัดหรือกําหนดตัวแปรอิสระที่
ตองการศึกษาเหมือนโครงการประเภททดลอง แตเปนโครงการที่มีการสํารวจและรวบรวมขอมูลมา
จําแนกเปนหมวดหมูและนําเสนอในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธในเร่ืองที่
ตองการศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น การสํารวจและรวบรวมขอมูลอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน การออก
ไปเก็บรวบรวมขอมูลในภาคสนาม ซ่ึงบางเรื่องก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลตางๆที่ตองการใน
ทองถ่ินหรือสถานที่ตางๆที่ตองการศึกษาคนควาไดทันทีในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานนั้น โดย
ไมตองนําวัสดุตัวอยางกลับมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการอีก

สรุปขั้นตอนการดําเนินโครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล
1. กําหนดปญหา/อยากรู
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2. ตั้งสมมติฐาน
3. รวบรวมขอมูล
4. วิเคราะห
5. สรุปอภิปรายผล

3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ (Developmental Research Project)โครงงาน
ประเภทนี้เปนโครงงานที่เกี่ยวกับการประยุกตทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตรมาประดิษฐ
เครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ เพื่อประโยชนใชสอยตางๆ ซ่ึงอาจเปนการคิดประดิษฐของใหมๆ
หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได โครงงานประเภทนี้ยัง
รวมไปถึงการสรางแบบจําลอง เพื่ออธิบายแนวความคิดตางๆดวยผลของโครงงานประเภท
ส่ิงประดิษฐสวนใหญออกมาในรูปของผลิตภัณฑ

สรุปขั้นตอนการดําเนินโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ
1. กําหนดโครงงาน
2. ประโยชน
3. วัตถุประสงค
4. รูปแบบ/แบบ
5. วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
6. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
7. นําเสนอผลงาน

4. โครงงานประเภททฤษฎี โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานที่ผูทําโครงงานไดเสนอ
ทฤษฎี หลักการ หรือแนวความคิดใหมๆ ซ่ึงอาจอยูในรูปของสูตร สมการ หรือคําอธิบายก็ได โดย
ผู เสนอไดตั้งกติกาหรือขอตกลงนั้น  หรืออาจใชกติกาหรือขอตกลงเดิมมาอธิบายสิ่งหรือ
ประสบการณตางๆในแนวใหม ทฤษฎี หลักการ แนวความคิด หรือจินตนาการ ที่เสนอนี้อาจจะใหม
ยังไมมีใครคิดมากอน หรืออาจจะขัดแยงกับทฤษฎีเดิม หรือเปนการขยายทฤษฎีหรือแนวคดิเดิมก็ได 
การทําโครงงานประเภทนี้จุดสําคัญอยูที่ผูนําตองมีความรูพื้นฐานในเรื่องนั้นๆเปนอยางดี จึงจะ
สามารถเสนอโครงงานประเภทนี้ไดอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ โดยทั่วไปมักเปนโครงงานทาง
คณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตรบริสุทธิ์

สรุปขั้นตอนการดําเนินโครงงานประเภททฤษฎี
1. ตั้งปญหา
2. สมมติฐาน
3. จุดมุงหมาย
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4. ตัวแปรที่จะศึกษา
5. ขอบเขตที่จะศึกษา
6. รวบรวมขอมูล
7. วิเคราะห
8. อภิปรายผล
9. สรุป
10. เสนอแนะ

ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ (2543:17-18) ไดกลาวถึงการแบงประเภทของ
โครงงานเปน 3 ลักษณะ คือ

1. แบงตามจํานวนบุคคลท่ีรับผิดชอบ
1.1 โครงงานเดี่ยว เปนโครงงานที่มีจํานวนผูรับผิดชอบดําเนินงานโครงงาน

ตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดโครงงานเพียงคนเดียว
1.2 โครงงานกลุม เปนโครงงานที่มีจํานวนผูรับผิดชอบดําเนินโครงการตั้งแต 2 

คนขึ้นไป
2. แบงตามระยะเวลาที่ทําโครงงาน แบงได 2 ประเภท คือ

2.1 โครงงานระยะสั้น เปนโครงงานที่ใชระยะเวลาในการทําโครงงานตั้งแตตน
จนเสร็จสิ้นไดผลงานหรือช้ินงานภายใน 1 ภาคเรียน โดยทํา 1 โครงงานใน 1 ภาคเรียน ถาเปน
โครงงานใหญๆ และทําหลายๆโครงงานถาเปนโครงงานขนาดเล็ก

2.2 โครงงานระยะยาว เปนโครงงานในลักษณะที่ตองทําตอเนื่องและใช 
ระยะเวลาในการทําโครงงานมากกวา 1 ภาคเรียน จึงจะเสร็จสิ้นไดผลงานหรือช้ินงาน

3. แบงตามลักษณะกิจกรรมของโครงงาน แบงได 4 ประเภท คือ
3.1 โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมขอมูล
3.2 โครงงานประเภททดลอง
3.3 โครงงานประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ
3.4 โครงงานประเภททฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด โครงงานประเภทนี้แบงตาม

วิธีการปฏิบัติ ซ่ึงสวนใหญเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีการตั้งสมมติฐาน การทดลอง
ประเมินผล แกไข ปรับปรุง พัฒนาชิ้นงาน สรุปผล นําเสนอผลงาน

สรุปวา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ไดแบงประเภทของ
โครงงาน เปน 4 ประเภท คือ โครงงานประเภททดลอง เปนโครงงานที่มีการออกแบบทดลอง เพื่อ
ศึกษาผลของตัวแปรหนึ่ง โดยควบคุมตัวแปรอื่นๆ ทีอ่าจมีผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษา โครงงาน
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ประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล เปนโครงงานที่มีการสํารวจ และรวบรวมขอมูล มาจําแนกเปน 
หมวดหมู ไดนําเสนอในรูปแบบตางๆ โครงงานสิ่งประดิษฐ เปนโครงงานที่เกี่ยวกับ การประยุกต
ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร มาประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชหรืออุปกรณ สําหรับโครงงาน
ประเภททฤษฎี หลักการหรือแนวคิดใหมๆ ซ่ึงอาจอยูในรูปของสูตร สมการ หรือคําอธิบายก็ได โดย
ผูเสนอไดตั้งกติกา หรือขอตกลงนั้น สําหรับศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ ไดแบงประเภท 
โครงงานเปน 3 ลักษณะ คือ 1. ตามจํานวนบุคคล 2. ตามระยะเวลาที่ทําโครงงาน 3. แบงตาม
ลักษณะกิจกรรมโครงงาน

2.4 ลําดับขั้นตอนการทําโครงงาน
สําหรับขั้นตอนการทําโครงงานนี้ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2543 : 71-75) และลัดดา  

ภูเกียรติ (2544 : 360-370) ไดเสนอขั้นตอนดังนี้
1.  การคิดหาหัวขอโครงงานหรือปญหาที่จะศึกษา  เปนขั้นตอนแรกของ  

การทําโครงงาน ผูสอนจะตองหาวิธีใหผูเรียนเปนผูคิดปญหาดวยตนเองดวยเทคนิควิธีการตางๆซึ่ง
อาจจะมาจากคําถาม การสํารวจ การพาไปทัศนศึกษา การทดลอง หรือการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงหัวขอโครงงานควรจะมาจากความสนใจ ความสงสัย หรือความอยากรู
อยากเห็นของตัวนักเรียนเอง เปนการเริ่มตนการทํางานที่ตนเองสนใจ จะเปนจุดเริ่มตนที่ดี ปญหาที่
ศึกษาควรจะเหมาะกับระดับความรูความสามารถ งบประมาณ ระยะเวลา แหลงความรูที่จะศึกษา 
และควรจะไดปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา

2. การวางแผนในการทําโครงงาน เปนขั้นตอนในการกําหนดแผนงานไวลวงหนาวา
จะทําอยางไร เมื่อใด เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางรัดกุม รอบคอบ และไมสับสน แลวนําเสนอ
โครงรางของโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อขอความเห็นชอบกอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอไป โดยมีรายละเอียดของโครงรางของโครงงานดังนี้

1. ชื่อโครงงาน  ช่ือโครงงานควรเปนขอความสั้น กระชับ ชัดเจน  ส่ือความหมาย
ไดตรงกับงานที่นักเรียนกําลังศึกษา

2. ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน อธิบายถึงความเปนมาเกี่ยวกับปญหาที่ 
สนใจจะศึกษาวามีความเปนมาอยางไร เหตุใดจึงไดเลือกทําโครงการนั้น มีเหตุจูงใจอะไรที่ทําให
สนใจเปนกรณีพิเศษ โครงงานนี้มีความสําคัญอยางไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรบางที่เกี่ยวของ 
เปนเรื่องที่คิดขึ้นมาใหมหรือเปนการศึกษาตอยอดจากโครงงานเดิมที่มีคนเคยทํามาแลว แตยังไมได
ศึกษาในบางเรื่อง หรือเปนการทําซํ้าเพื่อตรวจสอบผลอีกครั้ง
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3. วัตถุประสงคของการศึกษา ระบุความตองการในการศึกษาหรือจุดประสงค
เฉพาะในการศึกษาซึ่งอาจเขียนเปนขอๆ ตองเขียนใหผูอ่ืนทราบวาเราจะทําการศึกษาอะไรและ 
อยางไร

การเขียนจุดประสงคหรือวัตถุประสงคมีหลักอยูวา ตองการศึกษาหรือ
ตองการรูอะไรก็เขียนไปอยางนั้นใหสอดคลองกับสิ่งที่จะศึกษาหรือทดลองนั่นเอง ตองเขียนให 
ชัดเจน ไมเยิ่นเยอ และจํานวนขอไมมากจนเกินไป ในกรณีที่มีวัตถุประสงคหลายขอใหเขียนเปน
ขอๆ เรียงลําดับจากวัตถุประสงคหลักไปหาวัตถุประสงคยอย

4. ขอบเขตของโครงงานที่จะทําการศึกษา การทําโครงงานบางโครงงานควร
บอกถึงขอจํากัดในการเก็บขอมูลดวย เชน จะศึกษาเฉพาะดานใดบาง ทําไมจึงศึกษาเพียงแคนั้น 
ประชากรหรือตัวอยางในการทดลองหรือบุคคลที่จะใหขอมูลเปนใคร มาจากที่ไหน อยูในระดับใด  
จํานวนเทาใด

5. สมมติฐานของการศึกษา ถาเปนโครงงานที่เกี่ยวของกับการทดลอง มักจะเปน
การคาดเดาคําตอบไวลวงหนาหรือการตั้งสมมติฐานนั่นเอง และตองคํานึงดวยวาการเขียน 
สมมติฐานนั้นควรมีเหตุผลโดยมีหลักการหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรรองรับ ซ่ึงมักเขียนเปน 
ขอความที่สามารถมองเห็นแนวทางในการดําเนินการทดสอบหรือตรวจสอบได การเขียน 
สมมติฐาน ควรมีความชัดเจน สามารถทดสอบไดจากโครงงานที่ทํา ควรใชภาษาที่งาย  ไมซับซอน 
สอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงค

6. วิธีดําเนินงาน จะตองบอกวาจะตองใชอุปกรณอะไร ลักษณะเปนอยางไร มี
ขนาดเทาใด ทําดวยอะไรจะหามาจากแหลงใดไดบาง วัสดุใดบางที่จะตองจัดซื้อ หรือจะหยิบยืมได
จากที่ใด จะใชวัสดุเหลานั้นเปนการทดลองปริมาณเทาใด บอกแนวทางในการศึกษา หรือทําการ
ทดลองอยางไร จะมีการออกแบบการทดลองเปนอยางไรบาง มีการเก็บขอมูลอะไรบาง เก็บดวย 
วิธีใด จากที่ไหนและอยางไร  มีการบันทึกขอมูลดวยวิธีใด ขอมูลท่ีเก็บมาไดแลวนั้นจะทําการ
วิเคราะหอยางไร จะมีระยะเวลาในการดําเนินงานในแตละขั้นตอนเทาใด เมื่อทําการวิเคราะหขอมูล
เสร็จเรียบรอยแลว จะมีวิธีการนําเสนอในรูปแบบใดบาง มีหัวขอในการเขียนดังนี้

6.1 แบบแผนการทําโครงงาน ใหระบุวาใชโครงงานในลักษณะใด
6.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง ใหระบุวากลุมประชากรคือใคร เลือกมาได 

อยางไร ตัวอยางคือใคร
6.3 วิธีการเก็บขอมูล ระบุวิธีการเก็บ การบันทึกขอมูล ระยะเวลาหรือ 

ชวงเวลาที่เก็บขอมูล สถานที่เก็บขอมูล และผูดําเนินการเก็บขอมูล
6.4 เคร่ืองมือ ระบุถึงชนิดและประเภทเครื่องมือที่ใชในการจัดทําโครงงาน
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6.5 การวิเคราะหขอมูล ระบุถึงวิธีการวิเคราะหขอมูล ระบุเกณฑหรือวิธีการ
ที่จะใชสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูลและผลที่จะไดจากการวิเคราะหขอมูล

7. ประโยชนหรือผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการทําโครงงานนี้ เขียนใหชัดเจนวา 
เมื่อทําโครงงานเรื่องดังกลาวแลว จะไดรับประโยชนอยางไรบาง แนวการเขียนมีดังนี้

7.1 เขียนแยกใหเห็นประโยชนอยางชัดเจนเปนรายขอ
7.2 ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดทําโครงงาน

8. ปฏิทินปฏิบัติ เปนการวางแผนการทํางานในแตละขั้นตอนของการดําเนินงาน
มีความเปนไปไดในแนวทางปฏิบัติ ในปฏิทินปฏิบัติงานควรประกอบดวยกิจกรรม ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ

ตัวอยาง
ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
1. พิจารณาหัวขอในการจัดทํา
2. ระบุแหลงขอมูล
3. กําหนดเครื่องมือ
4. รวบรวมขอมูล
5. ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
6. สรุปผลขอมูล
7. จัดทํารายงานโครงงาน
8. จัดแสดงผลงาน

9. งบประมาณ บางครั้งในการจัดทําโครงงาน ตองใชงบประมาณในการจัดทํา
จึงตองจัดทํารายละเอียดของงบประมาณ

10. ผูรับผิดชอบ ระบุถึงผูรับผิดชอบโครงงาน ถาเปนกลุมใหระบุรายช่ือ
11. เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม เปนการบอกใหผูอ่ืนไดทราบวา นักเรียนได

ทําการศึกษาคนควาหาขอมูลมาจากแหลงใดบาง หากสนใจที่จะทําโครงงานในลักษณะดังกลาว 
ตอไป ในมุมมองอื่นก็สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมไดจากแหลงความรูเทานั้น

สรุปไดวาการวางแผนในการทําโครงงานจะมีขั้นตอนในการวางแผนไวลวงหนา 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางรัดกุม รอบคอบ และไมสับสน และนําเสนอโครงรางโครงงาน 
ซ่ึงจะประกอบดวย ช่ือโครงงาน  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



30

ขอบเขตของโครงงานที่จะทําการศึกษา สมมติฐานของการศึกษาวิธีดําเนินงาน  ประโยชนหรือผลที่
คาดวาจะไดรับ ปฏิทินปฏิบัติงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรม

3. การลงมือทําโครงงาน เมื่อเขียนโครงรางโครงงานเรียบรอยและผานความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาแลว นักเรียนเร่ิมลงมือทําโครงงานโดยปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานที่วางไว 
ซ่ึงประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางหรือประดิษฐ การปฏิบัติ การทดลอง การคนควา 
เอกสารตางๆ ซ่ึงสุดแลวแตวาจะเปนโครงงานประเภทใด

4. การเขียนรายงาน รายงานโครงงานเปนการเสนอผลจากการศึกษาคนควาใน 
เรื่องใดเรื่องหนึ่งในรูปของรายงาน  เพื่อเสนอผลการศึกษาใหผู อ่ืนไดทราบถึงแนวคิด วิธี 
การศึกษาคนควาและสิ่งที่ทําการศึกษานั้นวามีผลเปนอยางไรบาง รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ วิธีการ
เขียนรายงานจะมีลักษณะหรือแนวทางในการเขียนคลายกับการเขียนรายงานผลการวิจัย ซ่ึงจะมี 
หัวขอ ดังนี้

1. ช่ือโครงงาน
2. ช่ือผูทําโครงงาน
3. ช่ืออาจารยที่ปรึกษา
4. บทคัดยอ บอกถึงวัตถุประสงคของการศึกษา วิธีการในการดําเนินการศึกษา

และผลสรุปที่ไดจากการศึกษาคนควาอยางยอๆ
5. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน เขียนบอกถึงความเปนมา ปญหา สาเหตุ ที่

สนใจเลือกศึกษา มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวของบาง
6. วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา เขียนระบุความตองการที่จะศึกษาซึ่ง

สามารถเขียนเปนขอๆเรียงลําดับ
7. สมมติฐานของการศึกษาคนควา ถาเปนโครงงานประเภททดลองจะมีการตั้ง

สมมติฐานไวลวงหนา
8. วิธีดําเนินการ บอกถึงขั้นตอนในการทํางานตั้งแตตนจนจบอยางละเอียด
9. ผลของการศึกษาคนควา สรุปผลที่ไดจากการศึกษาคนควาในรูปตาราง  

แผนภูมิ
10. สรุปผลของการศึกษาคนควา เขียนสรุปวาผลที่ไดเปนอยางไร
11. ขอเสนอแนะ  ใหขอเสนอแนะในการจัดทําวามีขอปรับปรุงแกไข  

ในประเด็นใดบาง
12. เอกสารอางอิง บอกชื่อหนังสือ เอกสารตางๆ รวมทั้งแหลงขอมูลอ่ืนๆที่ 

ผูทําโครงงานใชในการศึกษาคนควา อางอิง โดยเขียนใหถูกตองตามหลักการเขียนดวย
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13. กิตติกรรมประกาศ เปนการเขียนคําขอบคุณผูที่ใหความรวมมือ ทั้งบุคคล
และหนวยงานที่ใหการสนับสนุนในการทําโครงงานจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี เปนการยกยอง 
ใหเกียรติคนที่ชวยเหลือ ซ่ึงนิยมเขียนไวหลังบทคัดยอ หรือทายสุดหลังขอเสนอแนะ

รูปแบบในการเขียนรายงานที่เสนอไวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามประเภท
ของแตละโครงงาน แตส่ิงที่ผูเขียนจะตองคํานึง คือ เขียนใหชัดเจน เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจไดงายโดยไมมี
ขอสงสัย ใชภาษาและคําศัพททางวิทยาศาสตรที่เหมาะสม ถูกตอง เขาใจงาย ครอบคลุมสวนที่
สําคัญๆทั้งหมดของโครงงาน

สรุปไดวาการเขียนรายงานโครงงานเปนการเสนอผลจากการศึกษาคนควาใน 
รูปแบบของการรายงานเปนการขยายผลใหผูอ่ืนไดทราบแนวคิด วิธีการศึกษาคนควา โดยใชภาษาที่
อานเขาใจงาย ชัดเจน ส้ันตรงไปตรงมา และครอบคลุมหัวขอตางๆ การเขียนรายงานโครงงาน
ประกอบดวย ช่ือโครงงาน ช่ือผูทําโครงงาน ช่ืออาจารยที่ปรึกษา บทคัดยอ ที่มาและความสําคัญ
ของโครงงาน วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา สมมติฐานของการศึกษาคนควา วิธีดําเนินการ  
ผลของการศึกษาคนควา ขอเสนอแนะ เอกสารอางอิง

5.  การนําเสนอโครงงาน  การนําเสนอโครงงานเปนอีกขั้นตอนหนึ่ งของ  
การทําโครงงาน หลังจากที่ไดมีการศึกษาและหาวิธีการในการแกปญหาที่อยากรู และไดผลออกมา
แลว ตองการนําความรูที่ไดจากการศึกษา/ทดลองนั้นมาเลาใหผูอ่ืนไดรับรูรับทราบ ซ่ึงผูทํา 
โครงงานจะตองคิดรูปแบบของการนําเสนอเองโดยการเขียนในรูปแบบนั้นเปนเอกสาร หรือ 
รายงานปากเปลา หรือจัดนิทรรศการ ผลงานบางชิ้นอาจมีวัสดุประกอบ การรายงาน ซ่ึงจะตองเลือก
ใหเหมาะสมกับโครงงานนั้นดวย เด็กบางกลุมอาจสนใจที่จะเลาเปนนิทาน หรือเชิดหุนประกอบ
การบรรยาย เด็กบางกลุมอาจมีความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร และไดเรียนวิธีการ 
นําเสนอดวยโปรแกรม Powerpoint ก็สามารถทําได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถ และความตองการ
ของกลุม ผลงานที่จะนําเสนอตอชุมชน อาจทําเปนรูปแบบของแผงโครงงาน โดยมีหัวขอสําคัญที่จะ
นําเสนอและเขียนบรรยายในแผงโครงงานซึ่งประกอบดวยหัวขอตอไปนี้

- ช่ือผูจัดทํา
- ช่ือที่ปรึกษา
- ที่มาของโครงงาน
- ช่ือโครงงาน
- ปญหาที่ตองการศึกษา
- สมมติฐาน (ถามี)
- วิธีดําเนินการ (ถามีรูปประกอบดวยจะดีมาก)
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- ผลการทดลอง
- สรุปผล
- ขอเสนอแนะ
ทั้งหมดที่ไดกลาวมาแลวนั้นจะตองเขียนดวยความประณีต สวยงาม สามารถหา

ส่ิงประดับตางๆ มาตกแตงแผงโครงงานใหสวยงามได โดยทั่วไปการจัดทําแผงโครงงานตอง
ประกอบดวย 3 ดาน  คือดานหลังและดานขาง 2 ดาน สวนดานหนาเปดใหผูชมสามารถชมผลงาน
ไดสะดวก แผงทั้ง 3 ดาน ใชติดภาพ แผนภูมิ คําอธิบาย หากมีส่ิงประกอบอื่นๆ ของโครงงานก็ให
จัดวางไวบนพื้นโตะระหวางแผงทั้ง 3 ดาน หรืออาจติดแผงไดตามความเหมาะสม แผงโครงงาน
ควรมีขนาดยาว 120 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร และกวางดานละ 60 เซนติเมตร เพื่อใหสามารถ
พับเก็บไดเรียบรอย ดังภาพ

                     ผูจัดทํา                                                                             สรุปผล

                   ที่ปรึกษา

                ที่มาของโครงงาน                                                            ขอเสนอแนะ

                                                                  120 ซม.
                          60 ซ.ม.

การแสดงผลงานอาจจะจัดในรูปแบบนิทรรศการ หรือรายงานปากเปลาโดยนํา
แผงโครงงานมานําเสนอไปพรอมกัน หรือเปนการจัดแสดงบนเวทีหรือเสนอผลงานดวยแผนใส 
หรืออธิบายประกอบสไลด หรือวีดีทัศน เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงออกถึงการทํางาน และ
ผลงานที่ไดจากการศึกษาคนควาดวยตัวเอง

เพื่อใหเขาใจภาพโดยรวมของการทําโครงงานตั้งแตเร่ิมตนทําโครงงานจน 
เสร็จสิ้นกระบวนการ สามารถเขียนสรุปไดดังแผนผังตอไปนี้

ช่ือโครงงาน
ปญหา

60 ซ.ม.
สมมติฐาน

วิธีดําเนินงาน
ผลการทดลอง
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แผนผังโครงงาน

สังเกตปรากฏการณ/ศึกษาหาความรูจากแหลงตาง ๆ
ทําใหมองเห็นปญหา

กําหนดปญหาที่สนใจจะศึกษาใหชัดเจน

ศึกษาทฤษฎี หลักการ เพื่อสนับสนุนเรื่อง/ปญหาที่สนใจ

วางแผนปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานตามแผนที่ไดวางไวจนไดคําตอบ/
ขอคนหาหรือส่ิงประดิษฐใหม

เขียนรายงาน

นําเสนอโครงงานตอสาธารณชน

แผนภูมิที่ 2  ภาพรวมของการทําโครงงาน
ที่มา : ลัดดา ภูเกียรติ, โครงงานเพื่อการเรียนรู (กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2544), 371.

สรุปไดวาการนําเสนอผลงานโครงงานเปนการเสนอผลที่ไดจากการศึกษา 
ทดลองใหผูอ่ืนไดรับทราบโดยการเสนอในรูปแบบตางๆ อาจเสนอในรูปแบบของแผงโครงงาน
โดยมีหัวขอสําคัญดังนี้ คือ ช่ือผูจัดทํา ช่ือที่ปรึกษา ที่มาของโครงงาน ช่ือโครงงาน ปญหาที่ตองการ
ศึกษา สมมติฐาน วิธีดําเนินการ ผลการทดลอง สรุปผล และขอเสนอแนะ

สําหรับขั้นตอนในการทําโครงงานตามแนวคิดของนักการศึกษาตางประเทศ สรุปได
ดังตอไปนี้

ไฟรด บูธ (Fried-Booth, 1987, อางถึงใน สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน 2544 : 83) ไดระบุ
ขั้นตอนของโครงงานไวดังนี้
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1. ขั้นวางแผน เปนขั้นของการรวมมือกันอภิปรายเนื้อหาและขอบเขตของ 
โครงงาน โดยพยากรณถึงส่ิงที่จะเกิดขึ้นระหวางผูสอนและผูเรียน

2. ขั้นดําเนินการ เปนขั้นของการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว โดยใชทักษะทาง
ภาษา คือ ฟง พูด อาน เขียน ผสมผสานกันอยางเปนธรรมชาติ

3. ขั้นทบทวนและแกไขผลงาน เปนขั้นของการอภิปราย แสดงความคิดเห็น
ระหวางดําเนินการและหลังดําเนินการ

ไฟรด บูธ เห็นวาโครงงานจะสัมฤทธิ์ผลขึ้นอยูกับสิ่งตอไปนี้
1. ส่ิงเรา (Stimulus) อันไดแก การอภิปราย แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
2. การกําหนดเปาหมายของโครงงาน (Definition of the Project Objective)
3. การฝกหัดดานทักษะของภาษา (Practice of Language Skills)
4. การออกแบบเครื่องมือ (Design of Written Materials)
5. กิจกรรมกลุม (Group Activities)
6. การรวบรวมขอมูล (Collecting Information)
7. การจัดระบบขอมูล (Organization of Material)
8. การนําเสนอผลงาน (Final Presentation)

ไรบ และ วิดัล (Ribe & Vidal, 1993, อางถึงใน สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน 2544 : 84)
ไดกําหนดขั้นตอนในการทําโครงงานไวดังนี้

1. ขั้นสรางบรรยากาศในชั้นเรียน (Creating a Good Atmosphere) เปนขั้นเตรียม
ความพรอมใหสมาชิกในกลุมทํางาน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางาน เชน การใช 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ เขาชวย เพื่อใหผูเรียนคุนเคย และพรอมที่จะปฏิบัติงานรวมกัน

2. ขั้นกระตุนใหเกิดความสนใจ (Getting the Class Interested) เปนขั้นของ 
การสรางความสนใจใหเกิดขึ้นแกผูเรียน ในอันที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ผูเรียน
สนใจ ซ่ึงอาจใชการระดมสมอง ใชดนตรี ใชสไลด หรือธรรมชาติ เพื่อนําความรูสึกของผูเรียน  
ไดเขามามีสวนรวมในการทํางาน

3. ขั้นเลือกหัวขอ (Selecting the Topic) เปนขั้นของการเจรจา และสังเคราะห 
ขอมูลตาง ๆ เพื่อประมวลเปนหัวเร่ืองของโครงงาน

4. ขั้นสรางโครงรางของโครงงาน (Creating a General Outline of the Project) 
เปนขั้นวางแผนและกําหนดขอบเขตของโครงงาน วิเคราะหขั้นตอนการทํางาน จัดเตรียมอุปกรณ 
เปนตน
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5. ขั้นลงมือปฏิบัติตามหัวเร่ือง (Doing Basic Research Around the Topic) เปน
ขั้นดําเนินการตามโครงรางของโครงงานตามหนาที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุม

6. ขั้นรายงานผลการปฏิบัติงานสูช้ันเรียน (Reporting to the Class) เปน 
ขั้นถายโยงความคิดความรูสึกสูช้ันเรียน อาจเปนการรายงานดวยการพูดหรือการเขียน

7. ขั้นการประเมินผล  เปนขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรูตั้งแตเร่ิมตนจน
เสร็จสิ้นการทําโครงงาน

เคสเลอร (Kessler,1992, อางถึงใน สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน 2544 : 84-85) การเรียน
แบบโครงงานตามแนวทางของเคสเลอร เรียกช่ืออีกอยางหนึ่งวาโครงงานแบบกลุมรวมมือ 
(Cooperative Projects) ซ่ึงเปนขั้นตอนการเรียนโดยใชโครงงานแบบกลุมรวมมือ (Co-op Co-op) มี
ลําดับดังนี้

1. นักเรียนรวมมือกันอภิปรายทั้งชั้นเกี่ยวกับหัวขอหลัก (Topic) ที่จะเรียนรูโดย
รวมกันอภิปรายในประเด็นวามีอะไรบางที่เรารูแลว เกี่ยวกับหัวเร่ืองนี้ (What they already know)
และนักเรียนตองการรูอะไรเพิ่มเติมอีกบาง (What they would like to know) โดยกําหนดเปน 
หัวขอรอง อาจมีไดหลายหัวขอ

2. แบงนักเรียนออกเปนทีมยอย
3. สมาชิกแตละทีมรวมกิจกรรมการสรางทีม (Team Building Activities) เพื่อให

เกิดความคุนเคยและเปนทีมเดียวกัน
4. ทีมเลือกหัวขอรองจากกิจกรรมในขอ 1 มาทีมละ 1 หัวขอ
5. แตละทีมแบงสมาชิกออกเปนกลุมยอยอีก (Subteams) ซ่ึงอาจเปนรายเดี่ยว 

หรือเปนคู เพื่อเลือกหัวขอยอย (Mini Topics) จากหัวขอรองเพื่อทําการศึกษาตอไป
6. แตละคน หรือแตละคู (Individual or Partners) ทําการศึกษาคนควาวิจัยตาม 

หัวขอยอยที่เลือก และเตรียมนําเสนอตอทีมของตนเอง
7. นําเสนอผลการศึกษา คนควา วิจัย หัวขอยอย

สรุปไดวาลําดับขั้นตอนการทําโครงงานไมวาจะเปนแนวคิดของนักการศึกษาไทย
หรือนักการศึกษาตางประเทศก็มีแนวคิดที่คลายกัน คือ มีลําดับขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ การคัดเลือก
หัวขอเร่ืองหรือปญหาที่จะศึกษา การวางแผนในการทําโครงงาน การลงมือทําโครงงาน การเขียน
รายงาน การแสดงผลงาน

2.5 การประเมินผลโครงงาน
ในการประเมินผลโครงงานควรจะยึดหลักการประเมินผลการปฏิบัติโครงงานตาม

สภาพจริงของผูเรียนเปนองคประกอบสําคัญ โดยจะมีการประเมินทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และ
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หลังเรียน แลวสรุปเปนภาพรวม การประเมินโครงงานที่ดีควรเปนการประเมินจากทุกคนที่เกี่ยวของ 
ซ่ึง ลัดดา ภูเกียรติ (2544 : 371–386) และสุชาติ วงศสุวรรณ (2542 : 24-25) ไดเสนอแนวทาง 
การประเมินโครงงานสรุปไดดังนี้

การประเมินผลโครงงานจะประเมินในหัวขอตอไปนี้คือ  การแสดงออกถึง 
ผลของความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม กระบวนการเรียนรู 
กระบวนการทํางาน และชิ้นงาน จะใชเวลาในการประเมินตั้งแตเร่ิมตนโครงงานจนเสร็จสิ้น โดยจะ
ประเมินตามสภาพจริงและประเมินจากผลงาน แบบบันทึกตางๆ การทดสอบ แฟมสะสมงาน  
ผูประเมินจะเปนตัวผูเรียนและครูหรือผูที่เกี่ยวของ

สําหรับตัวผูเรียนจะมีการประเมินผลใน 3 ลักษณะคือ 1) การประเมินงานที่ทํา วา 
นักเรียนมีความพอใจในงานที่ทํา มีความตั้งใจ มีจุดบกพรอง ปญหาและวิธีแกไข 2) การประเมิน 
ตนเอง เปนการประเมินความสามารถของตัวผูเรียนเอง ความรับผิดชอบ ความตั้งใจในการทํางาน  
3) การประเมินเพื่อนรวมงาน  เปนการประเมินเพื่อใหเพื่อนรวมงานรูจุดเดน จุดดอยของตนเองเพื่อ
การปรับปรุงแกไข

สวนการประเมินโดยครู จะประเมินตามเกณฑตอไปนี้ 1) การวางแผนในการจัดทํา
โครงงาน โดยพิจารณาตั้งแตหัวขอในการจัดทําโครงงาน กระบวนการทํางานทุกขั้นตอนวามี 
การรวมปรึกษาหารือ มีการตกลงรวมกัน และรับผิดชอบรวมกัน มีพัฒนาการในแตละขั้นตอน 
หรือไม 2) เนื้อหาสาระและประโยชนของโครงงาน พิจารณาจากความถูกตองและสอดคลองกับ 
เนื้อหาในบทเรียน ใชความรูทางคณิตศาสตรในการนําเสนอในรูปแบบตาราง สถิติที่ใช รวมทั้ง 
การทําเปนแผนภูมิ ถูกตองและเหมาะสม รูจักเลือกใชขอมูลขาวสาร และแหลงขอมูลที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาที่ศึกษา มีความสามารถในการนําความรู ทักษะและทฤษฎี หรือแนวคิดตาง ๆ มาประยุกต 
ใชไดอยางเหมาะสม และสามารถนํามาใชประโยชนได 3) การนําเสนอโครงงาน สามารถ             
ส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจไดดี ใชตารางแผนภูมิตางๆไดเหมาะสมชัดเจน ถามีการนําเสนอโดย
การจัดนิทรรศการ มีการบรรยายสื่อไดชัดเจน สวนการนําเสนอในรูปแบบอื่นๆตองมีความชัดเจน  
เขาใจไดงาย มีความประณีต สวยงาม รูจักใชอุปกรณประกอบการบรรยายหรือการสาธิตไดอยาง
เหมาะสม ในภาพรวมจะประเมินในดานการวางแผนในการจัดทําโครงงาน เนื้อหาสาระและ
ประโยชน การนําเสนอโครงงาน

นอกจากนั้นยังสามารถประเมินไดโดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ การตรวจรายงาน  
การตรวจผลงาน ทดสอบ รายงาน และนิทรรศการ

ถาการทําโครงงานของนักเรียนเปนรูปแบบบูรณาการ ในการประเมินโครงงาน 
ครูที่สอนในวิชาตางๆ ควรไดมีการตกลงรวมกัน เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนในการประเมินของ 
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แตละวิชา ลดความยุงยากในการทํางานใหกับนักเรียน และยังชวยแบงเบาภาระงานของนักเรียน 
อีกดวย ครูผูสอนอาจตองประเมินในแตละวิชาใหชัดเจน และจะตองประเมินไปตามสภาพที่ 
เปนจริงใหมากที่สุด

สรุปไดวาการประเมินโครงงานเปนการประเมินผลของความรู กระบวนการเรียนรู 
ผลงาน ซ่ึงจะประเมินตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จสิ้นโครงงานจากหลักฐานหรือรองรอยตางๆ ซ่ึงจะ
ประเมินโดยตัวผูเรียนและประเมินโดยครู ในการประเมินโดยผูเรียนจะมีการประเมินใน 3 ลักษณะ
คือ การประเมินงาน การประเมินตนเอง และการประเมินเพื่อนรวมงาน สวนการประเมินโดยครูจะ
พิจารณาจากการวางแผนในการจัดทําโครงงาน เนื้อหาสาระ การนําเสนอโครงงาน

2.6 โครงงานวิชาภาษาไทย
การที่จะใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีโครงงานภาษาไทย ครูควรจะ

วิ เคราะหหลักสูตรเนื้อหาวา เนื้อหาใดที่นักเรียนไมจําเปนตองเ รียนในหองเรียน  เ ลือก  
หนวยการเรียนรูที่นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองมาจัดทําโครงงาน และจะตองมีจุดหมายในการ
จัดทําซ่ึง วิมลศรี สุวรรณรัตน (2543 : 10) กลาววา ในการสงเสริมใหนักเรียนทําโครงงานวิชา 
ภาษาไทยนั้น ครูควรจะคํานึงถึงจุดมุงหมายของการทําโครงงาน ดังนี้คือ

1. เพื่อสงเสริมการศึกษาหรือการวิจัยเล็กๆของนักเรียนที่มีความสนใจและมีความ
สามารถดานภาษาไทย

2. เพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจ คนควา หรือประดิษฐผลงานทางดานภาษาไทย  
อันจะเปนประโยชนและมีคุณคาทางวิชาการตอไป

3. เพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่จะเสนอ และผลิตผลงานออกมาสราง
ความรูดวยตนเองได

4. เพื่อใหนักเรียนมีเจตนคติและเห็นคุณคาของภาษาไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย
5. เพื่อใหนักเรียนเห็นแนวทางในการประยุกตใชภาษาไทย ภาษาถิ่น ในทองถ่ินของ

ตนเองได
วิธีสอนโครงงานภาษาไทยจะมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชนเดียวกับ

สาระการเรียนรูในรายวิชาอ่ืนๆ ไดแก การเลือกหัวขอหรือปญหาที่จะศึกษา การวางแผน การลงมือ
ปฏิบัติ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน และการประเมินผล ซ่ึง วิมลศรี สุวรรณรัตน (2543 :
32) ไดกลาววา การสอนโครงงานภาษาไทย มีขั้นตอนดังตอไปนี้

1. ครูใหความรูนักเรียน เกี่ยวกับโครงงานวิชาภาษาไทยในเรื่องตอไปนี้
- ความหมาย
- ประเภท
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- ตัวอยางโครงงานแตละประเภท
- ลําดับขั้นตอนการทําโครงงาน
- การเขียนเคาโครง
- การเขียนรายงาน
- การประเมินผล

2. นักเรียนฝกสถานการณตามที่ครูกําหนด เปนสถานการณที่ครูเขียนขึ้นจากเนื้อหา
ตามสาระการเรียนรูตามความสนใจในวิชาภาษาไทย เพื่อใหนักเรียนฝกปฏิบัติคนพบความรู 
เขียนรายงาน นําเสนอผลงาน ประเมินผล ครูที่ปรึกษาซักถามเพิ่มเติมเต็มความรูใหนักเรียน

3. นักเรียนคิดหัวขอเร่ืองเอง นํามาปรึกษาครู ออกแบบการทดลองการศึกษาคนควา 
ลงมือปฏิบัติ คนพบความรู เขียนรายงาน นําเสนอผลงาน ประเมินผล ครูที่ปรึกษาซักถามเติมเต็ม
ความรูใหนักเรียน

4. การประเมินผลโครงงาน ผูประเมิน คือ นักเรียนที่ทําโครงงาน ประเมินตนเอง
เพื่อนนักเรียน ผูปกครอง และครู ซ่ึงบางโครงงานไมตองประเมินทุกคน ขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
ครูที่ปรึกษา

หัวขอการประเมิน เชน ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความรูความเขาใจในเรื่องที่ทํา 
ทักษะกระบวนการที่ใช การตอบคําถาม การเขียนรายงาน วิธีการนําเสนอ หัวขอเหลานี้อาจ
ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

วิธีการประเมิน ใหคะแนนหรือจัดอันดับคุณภาพ สังเกตพฤติกรรมกระบวนการ
ทํางาน ส่ิงที่ปฏิบัติ ส่ิงที่ไมไดปฏิบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค ความซื่อสัตย อดทนเพียรพยายามจน
งานสําเร็จ นอกจากนี้ยังสามารถประเมินตามสภาพจริงจากแฟมพัฒนางานของนักเรียน

สรุปไดวา วิธีสอนโครงงานวิชาภาษาไทยมีขั้นตอนคือ ใหความรูเกี่ยวกับโครงงาน 
ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ คนพบความรู เขียนรายงาน นําเสนอผลงาน ประเมินผล ในการประเมิน
ผลโครงงาน จะพิจารณาจาก ผูประเมิน หัวขอการประเมิน และวิธีการประเมิน

ลําดับขั้นตอนในการทําโครงงานวิชาภาษาไทยมีขั้นตอนในการทํางานเหมือนกับ 
รายวิชาอ่ืน โดยเริ่มตนจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึง วิมลศรี สุวรรณรัตน (2543 : 10)  
กลาววา การทําโครงงานวิชาภาษาไทยควรมีขั้นตอนดังนี้
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1. รูปญหาและเกิดคําถาม

2. สมมติฐานหรือคําตอบชั่วคราว

3. กําหนดวิธีที่ดีที่สุดเพื่อทดสอบสมมติฐานดวยการ

สังเกต ทดลอง

4. เก็บรวมรวมขอมูลและวิเคราะหผล ทําซํ้า
ตั้งสมมติฐานใหม

ขอมูลขัดแยง
สมมติฐาน

ขอมูลสนับสนุน
สมมติฐาน

5. ใชสมมติฐานที่ไดรับการยืนยันจากขอมูลเปนรากฐาน
ในการสรางความรูใหมหรือหลักเกณฑอ่ืนๆทางวิชาการ

แผนภูมิที่ 3  การทํางานโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ที่มา : วิมลศรี สุวรรณรัตน, โครงงานภาษาไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะมาสเตอรกรุป, 2543), 10.

จากแผนภูมิที่ 3 แสดงแผนภูมิการทํางานโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ซ่ึงจะเปนแนวทางใหนักเรียนที่ทําโครงงานวิชาภาษาไทยปฏิบัติ มีลําดับขั้นตอนดังนี้

1. นักเรียนเกิดปญหา หรือขอสงสัย หรือมีประเด็นที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใน 
รายวิชาภาษาไทย นักเรียนนําปญหาหรือขอสงสัยนั้นมาปรึกษากับครูที่ปรึกษา ปญหาของนักเรียน
อาจกวางๆครอบคลุมหลายๆรายวิชาก็ได การที่จะใหนักเรียนเกิดปญหาหรือขอสงสัยที่จะทํา 
โครงงานนั้น ครูตองมีเทคนิค กลวิธีที่จะทําใหนักเรียนเกิดขอสงสัย

2. ครูที่ปรึกษาควรแนะนําใหนักเรียนตอบปญหาหรือขอสงสัย ในลักษณะของ 
คําตอบชั่วคราวหรือที่เรียกวาสมมติฐาน

3. เมื่อนักเรียนตอบปญหาแลว ครูที่ปรึกษาก็ควรจะแนะนําใหนักเรียนออกแบบ
การทดลอง หรือออกแบบการศึกษาคนควา เพื่อใหไดคําตอบซึ่งอาจใชวิธีสํารวจรวบรวมขอมูล 
สัมภาษณ สังเกต ทดลอง ประดิษฐ คนหาทฤษฎีตางๆมาอธิบาย หรือกิจกรรมกระบวนการอื่นๆก็ได
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4. เมื่อนักเรียนออกแบบการทดลอง ออกแบบการศึกษาคนควา ซ่ึงครูที่ปรึกษา
พิจารณาวาสมบูรณพอสมควรแลว นักเรียนจึงลงมือปฏิบัติงานจริงภายใตการดูแลของครูที่ปรึกษา
อยางใกลชิด

เมื่อไดขอมูลมาแลวครูที่ปรึกษาอาจชวยแสดงความเห็นกับนักเรียนถึง  
ความเชื่อถือของขอมูล ถาขอมูลสนับสนุนสมมติฐานนักเรียนควรจะมีการทดลองหรือศึกษาคนควา
ซํ้าอีก 2 ถึง 3 คร้ัง เพื่อยืนยันผลการศึกษา แตถาขัดแยงก็ควรจะมีการตั้งสมมติฐานใหมใหสอดคลอง
กับผล

5. เมื่อสมมติฐานของนักเรียนไดรับการยืนยันจากการทดลองการศึกษาคนควา
แลว ก็จะทําใหนักเรียนไดสรางความรูใหมหรือหลักเกณฑใหมๆทางวิชาการ นักเรียนเปนผูคนพบ
ความรูดวยตนเองโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สรุปโครงงานวิชาภาษาไทยจะตองมีจุดมุงหมายในการทําและมีขั้นตอนการสอน 
เชนเดียวกับกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาอ่ืนๆ ไดแก การคิดเลือกหัวขอเร่ืองหรือปญหาที่จะศึกษา 
การวางแผนในการทําโครงงาน การลงมือทําโครงงานเปนการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานที่ 
วางไว การเขียนรายงานเปนการนําเสนอผลการศึกษาคนควา การนําเสนอผลงาน และการ 
ประเมินผล

2.7 ประเภทของโครงงานวิชาภาษาไทย
โครงงานโดยทั่วๆไป นักการศึกษาสวนใหญจะแบงเปน 4 ประเภท ไดแก โครงงาน

ประเภทสํารวจ ประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ และประเภททฤษฎี ซ่ึงวิมลศรี สุวรรณรัตน 
(2543 : 5) ไดกลาวถึงประเภทของโครงงานวิชาภาษาไทยดังนี้

1. โครงงานวิชาภาษาไทยประเภทสํารวจและรวบรวมขอมูล โครงงานประเภทนี้เปน
โครงงานเบื้องตนที่นักเรียนควรจะลงมือทําเพราะทําไดงายๆ เพียงแตนักเรียนทําการรวบรวมขอมูล
ที่มีอยูแลว นํามาจําแนกใหเปนหมวดหมูในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธใน
เรื่องที่ตองการศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอยางโครงงานวิชาภาษาไทยประเภทสํารวจและรวบรวม 
ขอมูล เชน

- การสํารวจคําศัพทที่ควรรูจากเรื่อง …
- การสํารวจคําราชาศัพทในหนังสือพระราชนิพนธเร่ือง พระมหาชนก ฉบับ

การตูน
- การสํารวจคําควบกล้ําในหนังสือเสริมทักษะภาษาไทย ป2 จาก พว
- การสํารวจคําที่มี ร ล ว ควบกล้ําในหนังสือ
- การสํารวจคํายอในหนังสือพิมพ
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- การสํารวจการอานคํายากของสมาชิกในกลุม
- การสํารวจหลักภาษาในบทความเรื่อง…
- การสํารวจความนิยมในการอานหนังสือนิตยสาร
- การสํารวจคําสแลง คําสมัยนิยม ในหนังสือพิมพ
- การสํารวจรวบรวมคําที่มักเขียนผิดในภาษาไทย
- การสํารวจขอสอบวิชาภาษาไทย ช้ัน…
- การสํารวจชื่อครูที่มีมาตราตัวสะกดแมตางๆ
- การสํารวจตัวละครในเรื่อง…
- การวิเคราะหลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่อง…
- หลักการอานภาษาไทย
- ศึกษาประวัติ ความเปนมา ของวรรณคดีเร่ือง…
- ภาษาไทยกับการปลูกฝงคุณธรรมผานภาษิต นิทาน ตํานาน และวรรณคดี
- การสํารวจตัวอักษรที่ใชกับคนพิการทางหู
- องคประกอบของเรื่องสั้น
- การศึกษาประวัติของนักประพันธ
- การถอดความบทรอยกรอง
โครงงานประเภทนี้ เมื่อนักเรียนสํารวจและรวบรวมขอมูลมาแลว ก็ควรจะนํามา

จัดลําดับหมวดหมูใหเหมาะสมแกการคนหา และอาจนําเสนอในรูปตาราง กราฟ แผนภูม ิหรืออ่ืนๆ
ไดก็จะทําใหขอมูล นาศึกษายิ่งขึ้น สงผลใหโครงงานนั้นมีคุณคามาก

2. โครงงานวิชาภาษาไทยประเภทการทดลอง โครงงานประเภทนี้อาจดูเหมือนวาเปน
งานของนักวิทยาศาสตร เพราะขั้นตอนการทํางานคลายกับการทํางานของนักวิทยาศาสตร คือ ตองมี
ขั้นตอนการศึกษา ดังนี้

2.1 กําหนดปญหาที่จะศึกษา
2.2 ตั้งวัตถุประสงค
2.3 ตั้งสมมติฐานของการศึกษาคนควา
2.4 ออกแบบการทดลอง
2.5 ทําการทดลอง
2.6 รวบรวมและแปลผลการทดลอง
2.7 สรุปผล
2.8 นําเสนอขอมูล
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โครงงานวิชาภาษาไทยประเภทการทดลองเปนโครงงานที่สนุกและนาสนใจมาก
ในวิชาภาษาไทย   ตัวอยางโครงงานวิชาภาษาไทยประเภทการทดลอง เชน

- ทดลองออกเสียงคําควบกล้ํา
- ทดลองอานออกเสียงคําที่มีตัวการันต
- ทดลองอานออกเสียงคําราชาศัพท
- การศึกษาความจําจากการฟง
- การศึกษาวิธีการพูดโดยกําหนดหัวขอเร่ือง
- การศึกษาความถูกตองจากการอาน…
- การเขียนสะกดคํายาก
- การเขียนสะกดคํางาย
การทดลองภาษาไทยเรื่องการฟง การพูด การอาน และการเขียน เปนวิธีที่ทดลอง

เห็นเดนชัดมาก นักเรียนที่ทําโครงงานอาจสรางเครื่องมือ เปนตารางงายๆเหมาะสมกับระดับชั้น 
เพื่อตรวจสอบการฟง การพูด การอาน การเขียน ของเพื่อนๆในชั้นเรียนหรือตางชั้นเรียนก็ได ซ่ึงจะ
เปนขอมูลยอนกลับใหกับครูผูสอนไดเปนอยางดี

3. โครงงานวิชาภาษาไทยประเภทสิ่งประดิษฐ โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐสําหรับ
วิชาภาษาไทย นักเรียนสามารถสรางโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐไดมากมาย เชน การประดิษฐ
โคลงกลอน ประดิษฐบทละคร และอื่นๆมากมาย โดยการปรับปรุงจากสิ่งที่มอียูเดิม เปลี่ยนตัวแปร
บางตัวเสียใหมใหตางจากของเดิม ก็จะเปนโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐทั้งส้ิน ตัวอยางโครงงาน
ประเภทสิ่งประดิษฐ เชน

- การประดิษฐขอสอบวิชาภาษาไทย นักเรียนนําความรูที่เรียนมาชวยครูสราง
แบบทดสอบแทนครู

- การประดิษฐเกมภาษาไทย
- การประดิษฐแผนผังบทรอยกรองแบบใหม
- การประดิษฐหนังสือภาษาไทย
- การประดิษฐส่ือที่ใชในการเรียนภาษาไทย
- การประดิษฐหนังสือชวยการอานคําที่มีตัวการันต
- การประดิษฐพจนานุกรมฉบับนักเรียน

4. โครงงานวิชาภาษาไทยประเภททฤษฎี โครงงานวิชาภาษาไทยประเภททฤษฎีเปน
โครงงานที่นักเรียนเสนอหลักการหรือแนวความคิดใหมๆ โดยใชแนวคิดหรือการจินตนาการของ 
ผูทําโครงงาน เพื่ออธิบายปรากฏการณตางๆในแนวใหมที่ยังไมมีผูใดคิดมากอน หรืออธิบายทฤษฎี
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ที่ขัดแยงกับทฤษฎีเดิมที่มีอยูในวิชาภาษาไทย อาจจะเปนการเสนอทฤษฎีหรือหลักการขึ้นมา
สนับสนุนหรือขัดแยงกับแนวความคิดเดิมๆ เชน นักเรียนเสนอโครงงานประเภททฤษฎีขึ้นมาวา
สุนทรภูไมดื่มเหลา โดยนําทฤษฎีหรือหลักการมาสนับสนุนการวิเคราะหวาหากทานดื่มเหลาเปน
คนเมามาย คงไมสามารถแตงบทประพันธไดจํานวนมากมายดังที่ทราบ แตที่เห็นพฤติกรรมวาเมา
นั้นอาจจะเปนการเขาใจผิดของชาวบานทั่วไปก็ได ตัวอยางโครงงานประเภทนี้ที่นาสนใจไดแก

4.1 ภาษาในทองถ่ินฉันและทองถ่ินเธอ
4.2 คําไทยที่ใชตามภาคตางๆ
4.3 คํามูลในชีวิตประจําวัน
4.4 คําควบกล้ําในหนังสือพิมพ
4.5 ขนมไทยในปจจุบัน
4.6 เลาเรื่องวรรณคดีไทยใหเขาใจงาย
4.7 คําคมในวรรณคดีไทย
4.8 การละเลนในวรรณคดีไทย
4.9 อานการตูนอยางไรใหไดประโยชน
4.10 คําที่ไมควรใชในหนังสืออานเลน
4.11 สุภาษิตไทยในรูปแบบภาษาเด็กๆ
4.12 คําคลองจองในวารสารและสิ่งพิมพตางๆ
4.13 เด็กๆจะเขียนบทความไดอยางไร
4.14 เรียนรูแม กง กน กบ และแมอ่ืนๆจากเพลงไทย
4.15 รูจักอาหารไทยในราน
4.16 เขียนนิทานริมทางชางนารัก
4.17 เลาเรื่องฉันและเธอ
4.18 รูจักของไทยอะไรบางในศูนยการคา
4.19 กลอนของไทยไปไหนแลว
4.20 เด็กไทยควรพูดอยางไรใหนาฟง
4.21 ภาษาไทยวันละคํา
4.22 ง และ ฮ สําคัญไฉน
4.23 ไฟฟาและไควความาจากไหน
4.24 ร เรืออยูไหน ล ลิงไปดวย
4.25 เสียงเพลงพาเพลิน
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4.26 รองเพลงวันละนิด จิตเบิกบาน
4.27 ภาษาไทยกับวรรณยุกต
4.28 คําฟุมเฟอยเร่ือยเปอยไป
4.29 ราชาศัพทจับใจฉัน
4.30 มักคุเทศกนอยตัวจิ๋ว
4.31 รอยกรองรองทุกข
4.32 ใสใจภาษาไทยใกลตัว
4.33 การใชภาษาในหนังสือพิมพ
4.34 การสํารวจการใชภาษาอังกฤษในภาษาไทย
4.35 ภาษาไทยรอบตัวเรา
ฯลฯ
สรุปไดวา โครงงานวิชาภาษาไทยมี 4 ประเภทคือ 1) โครงงานวิชาภาษาไทย

ประเภทสํารวจและรวบรวมขอมูล เปนโครงงานที่รวบรวมขอมูลที่มีอยูแลวนํามาจําแนกเปน 
หมวดหมูเพื่อใหเห็นความสัมพันธ 2)โครงงานวิชาภาษาไทยประเภทการทดลอง เปนโครงงานที่มี
ขั้นตอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 3) โครงงานวิชาภาษาไทยประเภทสิ่งประดิษฐ เปน 
โครงงานที่ประดิษฐส่ิงใหมๆจากสิ่งที่มีอยูเดิม 4) โครงงานวิชาภาษาไทยประเภททฤษฎี เปน 
โครงงานที่นักเรียนเสนอหลักการหรือแนวความคิดใหมๆ โดยใชแนวคิดหรือจินตนาการของผูทํา
โครงงานเพื่ออธิบายปรากฏการณตางๆ ในแนวใหมที่ยังไมมีผูใดคิดมากอน

3. การเขียนรายงานการศึกษาคนควา
การเขียนรายงานการศึกษาคนควาคือผลจากการศึกษาคนควาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลว 

นําผลมาเรียบเรียงไดถูกตองตามหลักการเขียนรายงาน ซ่ึงในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดคุณภาพผูเรียนในชวงชั้นที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ใหนักเรียน
สามารถเขียนเชิงวิชาการโดยกําหนดไวในสาระที่ 2 การเขียน มาตรฐานการเรียนรู ท 2.1 ใหใช
กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ การเขียนรายงาน 
การศึกษาคนควาตองคํานึงถึง ความหมายของการศึกษาคนควา ขั้นตอนการเขียนรายงาน 
การศึกษาคนควา และสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา
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3.1 ความหมายของการเขียนรายงานการศึกษาคนควา
คณาจารยภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (2541 : 158) ไดกลาวถึงความหมายของ

การเขียนรายงานการศึกษาคนควาวา คือผลการศึกษาคนควาขอมูลแลวเรียบเรียงใหเปนระเบียบ 
โดยอาศัยวัตถุประสงค ความคิด และเหตุผลของผูเขียนรายงานเปนหลัก จากนั้นจึงเขียนหรือพิมพ
ตามแบบแผนที่เปนสากล

จุไรรัตน ลักษณะศิริ (2543 : 256) ไดกลาวถึงความหมายของการเขียนรายงาน 
การศึกษาคนควาวาคือผลการศึกษาคนควาทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีแบบแผน เพื่อเสนอเปน
สวนประกอบของการศึกษาวิชาการตางๆ การทํารายงานจึงเปนการศึกษาดวยตนเองอันจะทําใหมี
ความรูความเขาใจเรื่องที่ศึกษาไดดียิ่งขึ้น

จากความหมายของการเขียนรายงานการศึกษาคนควาสรุปไดวา รายงานการศึกษา
คนควาคือผลการศึกษาคนควาเกี่ยวกับทางวิชาการ เร่ืองใดเรื่องหนึ่งเปนการนําเสนอขอเท็จจริงมา
รวบรวมเรียบเรียงใหมใหเปนระเบียบ

3.2 ขั้นตอนการทํารายงานการศึกษาคนควา
สําหรับขั้นตอนการทํารายงานการศึกษาคนควา จุไรรัตน ลักษณะศิริ (2543 : 257-

272) และ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544 : 5-14) ไดเสนอขั้นตอน 
การเขียนรายงานการศึกษาคนควาไวในทํานองเดียวกันดังนี้

1. การเลือกหรือกําหนดหัวขอ
2. การกําหนดวัตถุประสงค
3. การเขียนโครงเรื่อง
4. การสํารวจแหลงและรวบรวมขอมูล
5. การอานและบันทึกขอความ
6. การเรียบเรียงเนื้อหาของรายงาน
7. การอางอิง
8. การเขียนบรรณานุกรมและรายการอางอิง
ในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.2.1 การเลือกหรือกําหนดหัวขอ

หัวขอของรายงานมีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จของการเขียนรายงาน  
ผูทํารายงานควรเลือกหัวขออยางพิถีพิถันตามความสนใจ และมีการวางแผนเปนอยางดี การเลือก 
หัวขอการทํารายงานผูทําอาจจะขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจพูดคุยกับผูมีความรู 
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ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนั้น หรืออานจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับความสนใจ ขอมูลที่ได 
จะทําใหเกิดความคิดที่จะคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ

การเลือกหัวขอมีขอที่ควรพิจารณาดังนี้
1. ความสนใจของผูทํารายงาน ถาผูทํารายงานมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

แลว มักจะทําใหผูรายงานกระตือรือรนที่จะศึกษาคนควา
2.  ความรู ในเรื่อง ท่ี ทํารายงาน  ผูทํารายงานควรมีความรู ในเรื่องที่ทํา 

รายงานพอควร
3. แหลงขอมูลในการทํารายงานคนควา  หัวขอที่ เ ลือกทํารายงานควรมี 

แหลงขอมูลเพียงพอ ที่จะคนหาเอกสารและขอมูลมาใชอางอิงในการทํารายงาน
4. หัวขอท่ีเหมาะสม ผูทํารายงานควรเลือกหัวขอที่เหมาะสม ความเหมาะสมอาจ

พิจารณาไดจากขอบเขตรายวิชา ส่ิงสําคัญในการเลือกหัวขอ คือ ควรปรึกษากับอาจารยผูสอนเพื่อ
ใหแนใจวาหัวขอนั้นเหมาะสม ผูทํารายงานควรกําหนดหัวขอ/ช่ือเรื่องของรายงาน โดยใชภาษา 
ที่สละสลวย กะทัดรัด และสื่อความหมายไดดี

3.2.2 การกําหนดวัตถุประสงค
หลังจากที่ไดหัวขอรายงานที่ เหมาะสมแลว ขั้นตอนตอไปคือการกําหนด 

วัตถุประสงคของรายงาน ผูทํารายงานจะตองรูวาตองการทราบอะไร ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดทิศทาง ขอบเขต และโครงเรื่องของรายงาน และเพื่อชวยตัดสินใจในการเลือกแหลงขอมูล
สําหรับการคนควา

3.2.3 การเขียนโครงเรื่อง
หลังจากกําหนดหัวขอและวัตถุประสงคของรายงานเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไป 

คือ การเขียนโครงเรื่อง โครงเรื่องคือการวางกรอบของการทํารายงาน โดยการจัดลําดับเนื้อหา 
เปนหัวขอใหญและหัวขอยอย ควรจะสอดคลองกับวัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา ดังนั้น
การวางโครงเรื่องจะชวยใหรายงานมีลําดับการนําเสนอที่ดี ภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2541 : 160) ไดเสนอขั้นตอนในการเขียนโครงเรื่องดังนี้

ผูเขียนรายงานจะเริ่มตนดวยการพิจารณาหัวขอรายงานอยางถี่ถวน วิเคราะห 
แนวคิดตางๆที่เกี่ยวของ คัดเลือกแนวคิดที่สําคัญ รวมทั้งจัดลําดับตามเวลาหรือตามเหตุการณ  
โครงเรื่องที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

1. โครงเรื่องประกอบดวย บทนํา หัวขอใหญ หัวขอรอง และบทสรุป
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2. สําหรับหัวขอใหญ หัวขอรอง และหัวขอยอย ใชคําหรือขอความสั้นๆ 
ครอบคลุมเนื้อหาที่จะนําเสนอ และหัวขอเหลานั้นอาจจะใชระบบตัวเลขหรือระบบตัวอักษรและ 
ตัวเลขชวยในการเรียงลําดับ

3. แตละหัวขอมีความสัมพันธกัน  เพื่อใหรายงานมีความตอเนื่องและ  
การเขียนไมวกวน การจัดหรือการวางโครงเรื่องขึ้นอยูกับเรื่องที่ทําการศึกษา

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544 : 5-14) ไดจัดไวเปน 
3 แบบ คือ (1) จัดตามลําดับเวลา (2) จัดตามลําดับความสัมพันธของเนื้อหา และ (3) จัดตามลําดับ
เวลาและความสัมพันธของเนื้อหา

ตัวอยาง โครงเรื่องจัดตามเวลา

บทบาทของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรมไทย

1. บทนํา
2. ดนตรีในสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยสุโขทัย

2.1 พิธีกรรม
2.2 การละเลน
2.3 ประเพณี

3. ดนตรีในสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยา
3.1 พิธีกรรม
3.2 การละเลน
3.3 ประเพณี

4. ดนตรีในสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร
4.1 พิธีกรรม
4.2 การละเลน
4.3 ประเพณี

5. สรุป
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ตัวอยาง โครงเรื่องจัดตามความสัมพันธของเนื้อหา

ดนตรีไทย

1. บทนํา
2. ประวัติการดนตรีในประเทศไทยโดยสังเขป
3. ประเภทของดนตรีไทย

1.1 เครื่องดีด
1.2 เครื่องสี
1.3 เครื่องตี
1.4 เครื่องเปา

4. วงดนตรีไทย
4.1 วงเครื่องสาย
4.2 วงปพาทย
4.3 วงมโหรี

5. ประเภทของเพลงไทย
 5.1 เพลงบรรเลง

5.1.1 เพลงโหมโรง
5.1.2 เพลงหนาพาทย
5.1.3 เพลงเรื่อง
5.1.4 เพลงหางเครื่อง
5.1.5 เพลงออกภาษา

5.2 เพลงประเภทรับ-รอง
6. การอนุรักษดนตรีไทย
7. สรุป

การเขียนโครงเรื่องเปนขั้นตอนสําคัญในการทํารายงาน เพราะจะชวยใหผูทํา
รายงานทราบวาจะเขียนเกี่ยวกับหัวขอใดบาง ส้ันยาวเพียงใด และสามารถจัดลําดับการนําเสนอ 
เนื้อหาไดอยางตอเนื่อง หากผูทํารายงานวางโครงเรื่องไดอยางดีแลว จะชวยใหการเขียนรายงาน 
เปนไปอยางราบรื่นและบรรลุตามวัตถุประสงค
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3.2.4 การสํารวจแหลงและรวบรวมขอมูล
ในการรวบรวมขอมูลจําเปนตองรูจักแหลงขอมูล เชน หองสมุด รวมทั้งรูจัก

เครื่องมือชวยคนหาประเภทตางๆ อาทิ บัตรรายการ ดรรชนีฐานขอมูล นอกจากนี้แหลงขอมูลอาจ
เปนบุคคล ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ เมื่อไดขอมูลที่ตองการแลว รวบรวมจัดทํารายละเอียดหรือ
บรรณานุกรมไวใหถูกตองตามแบบแผน

การรวบรวมบรรณานุกรม หมายถึง การรวบรวมรายชื่อของทรัพยากรสารนิเทศ 
เชน หนังสือ บทความ เอกสาร เปนตน ผูคนควาจะสามารถใชรายช่ือดังกลาวใหเปนประโยชนได  
3 ประการ คือ

1. เพื่อพิจารณาตัดสินวาหัวขอที่จะคนควานั้น มีทรัพยากรสารนิเทศเพียงพอที่จะ
ทําใหงานคนควาในหัวขอนั้นสําเร็จได

2. เพื่อเลือกสรรงานเฉพาะแตละรายการที่จะรวบรวมไวในรายชื่อนั้น แลวนํามา
ศึกษาและบันทึกขอความได

3. เพื่อเตรียมเอกสารเฉพาะที่จะใชในการคนควา และเรียบเรียงรายงานพรอมทั้ง
ทําบรรณานุกรมหรือรายการอางอิงประกอบรายงาน

แนวทางในการเตรียมการรวบรวมบรรณานุกรม
โดยทั่วไป แนวทางในการเตรียมการรวบรวมบรรณานุกรมมีขั้นตอนตอไปนี้
1. ใชบัตรขนาด 3” x 5” สําหรับบันทึกรายละเอียดทางบรรณานุกรมของงาน

ลงในบัตร 1 แผนตอ 1 รายการ
2. ตรวจสอบเครื่องมือชวยคนตางๆ เชน บัตรรายการ ดรรชนี หนังสืออางอิง 

และเครื่องมือชวยคนอื่นๆที่คาดวาจะมีขอมูลที่ตองการ
3. บันทึกขอมูลทางบรรณานุกรมที่เกี่ยวของกับหัวขอไดจากเครื่องมือ 

ชวยคนตางๆเหลานั้นอยางถูกตองสมบูรณลงในบัตร เพื่อกลับไปคนหาเอกสารที่ตองการได
4. เขียนรายละเอียดหรือรายการทางบรรณานุกรมลงในบัตรในรูปแบบที่ 

ถูกตองตามประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ
3.2.5 การอานและบันทึกขอความ

เมื่อรวบรวมขอมูลแลว ขั้นตอนตอไปผูทํารายงานตองคัดเลือก อาน และบันทึก
ขอมูลที่มีเนื้อหาสาระตรงหรือสอดคลองกับโครงเรื่องที่กําหนดไว

3.2.5.1 การอาน
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544 : 108-115)  

กลาวถึงวิธีการอาน ลักษณะของสื่อ จุดมุงหมายของการอาน และการใชวิธีการอานที่เหมาะสมดังนี้
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การอานเปนการรับรูขอเขียนที่เรียบเรียงขึ้นในรูปแบบของสื่อการอาน
ประเภทตางๆ การอานเพื่อการศึกษาคนควาและเขียนรายงานใหไดประโยชนสูงสุด มีวิธีการซึ่ง
ประกอบดวย 1. การเลือกสรรสื่อการสอน 2. การกําหนดจุดมุงหมายการอาน และ 3. การใชวิธีอาน
ที่เหมาะสม

1. การเลือกสรรสื่อการอาน
ในการทํารายงานประกอบการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผูทํารายงานตอง

รวบรวมสื่อการอานที่ เปนแหลงขอมูลในเรื่องที่ทํารายงาน ส่ือการอานที่รวบรวมไดอาจมี
จํานวนมากและมีความหลากหลายในดานตางๆ จึงจําเปนตองมีการเลือกสรรเพื่อใหไดส่ิงที่ 
เหมาะสมและตรงกับความตองการที่สุด การเลือกสรรควรพิจารณาจากลักษณะของรายงานและ
ลักษณะของสื่อการอานประกอบกัน ดังนี้

1.1 ลักษณะของรายงาน ผูทํารายงานประกอบการศึกษาตองมีความรู
เกี่ยวกับรูปแบบและขอบเขตของเนื้อหาของรายงานที่จะทําเปนอยางดี เพื่อเปนแนวทางเลือกสรร
วัสดุตีพิมพไปใชประกอบการเรียบเรียงรายงาน

1.1.1 รูปแบบของรายงาน เมื่อกําหนดเรื่องและขอบเขตของ  
รายงานแลว ผูทํารายงานตองกําหนดวิธีการนําเสนอรายงานวาจะเปนลักษณะใด

1.1.2 ขอบเขตเนื้อหา  ผูทํารายงานตองเขาใจอยางชัดแจงวา 
หัวขอที่ทํารายงานนั้นเกี่ยวของกับเรื่องใดบาง สาระสําคัญอยูที่ประเด็นใด จําเปนตองมีความ 
ทันสมัยและลึกซึ้งเพียงใด

1.2 ลักษณะของสื่อการอาน ส่ือการอานแตละรายการในเรื่องเดียวกัน 
อาจมีรายละเอียด วิธีการนําเสนอ ตลอดจนคุณคาตางกัน ซ่ึงพิจารณาไดจากความนาเชื่อถือ 
ความเหมาะสมกับผูใช และเนื้อหา ดังนี้

1.2.1 ความนาเชื่อถือ ความนาเชื่อถือของสื่อการอานปรากฏอยูใน
สวนตางๆ ไดแก

ผูแตง ผูแตงที่นาเชื่อถือ คือ ผูที่มีความรู มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณในเรื่องที่เขียนเปนอยางดี ส่ิงที่แสดงความนาเชื่อถือในผูแตง คือ คุณวุฒิ ตําแหนง 
หนาที่ และผลงาน โดยเฉพาะในดานการเขียน

การอางอิง บรรณานุกรม และคําวิจารณ ส่ือการอานที่ระบุแหลง
อางอิงหรือบรรณานุกรมประกอบการคนควา และส่ือการอานที่การอางอิงในเอกสารอื่นๆ นาจะเปน
เอกสารที่ดี  นาเชื่อถือ
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สํานักพิมพ สํานักพิมพแตละแหงมีช่ือเสียงในการพิมพหนังสือ
ตางกัน สํานักพิมพที่มีประสบการณในงานเฉพาะดานยอมนาเชื่อถือมากในผลงานดานนั้นๆ เชน 
McGraw-Hill มีช่ือเสียงในการจัดพิมพหนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักพิมพ
ไทยวัฒนาพานิช  ชํานาญดานการพิมพหนังสือวิชาการและตําราเรียนระดับอุดมศึกษา  
ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพหนังสืออางอิงที่เปนมาตรฐาน เปนตน

1.2.2 ความเหมาะสมของสื่อการอานกับผูใช ส่ือการอานแตละ
รายการในเรื่องเดียวกัน อาจมีรายละเอียด วิธีการนําเสนอ และคุณคาแตกตางกัน ผูใชตองพิจารณา
วัตถุประสงคของผูเขียนวา นําเสนอเปนเชิงวิชาการ กึ่งวิชาการ หรือเชิงสารคดี นอกจากนี้ตอง
พิจารณาวาสิ่งพิมพนั้นจัดทําขึ้นสําหรับกลุมใด โดยอานคํานําซึ่งผูเขียนมักกลาวถึงกลุมผูอานที่
เหมาะสม หรือพิจารณาจากเนื้อหา

1.2.3 เนื้อหา ตองพิจารณาวาเนื้อหามีหัวขอในขอบเขตเรื่องที่ทํา
รายงาน ขอมูลมีความถูกตองตรงขอเท็จจริงและทันสมัย เนื่องจากเรื่องราวหรือขอมูลในบางสาขา
วิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีขอมูลความรูใหมอยางตอเนื่อง

2. การกําหนดจุดมุงหมายการอาน
นักอานที่ดีควรมีจุดมุงหมายวาตองการอานเพื่ออะไร เพื่อจะไดกําหนด

วิธีอานไดเหมาะสม  การอานเพื่อศึกษาคนควาและทํารายงานมีจุดมุงหมายดังนี้
2.1 อานเพื่อความรูพื้นฐาน เปนการอานเพื่อรูเร่ืองโดยสังเขป หรือเพื่อรู

ลักษณะของหนังสือ เชน การอานเพื่อรวบรวมสิ่งพิมพที่จะใชในการคนควาและเขียนรายงาน
2.2 อานเพื่อรวบรวมขอมูล เปนการอานเพื่อใหเขาใจเนื้อหาสาระและ

จัดลําดับความคิดได เพื่อสามารถรวบรวมและบันทึกขอมูลสําหรับเขียนรายงาน
2.3 การอานเพื่อหาแนวคิด หมายถึงการอานเพื่อรูวาส่ิงที่อานนั้นมี

แนวคิดหรือสาระสําคัญอยางไร จะนําไปใชประโยชนไดหรือไม ในลักษณะใด
2.4 อานเพื่อวิเคราะหหรือวิจารณ คือการอานใหเขาใจลึกซ้ึงพอที่จะ

นําความรูไปใช หรือแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานได
3. การใชวิธีอานที่เหมาะสม

การอานมีหลายระดับและมีวิธีการตางๆตามความมุงหมายของผูอานและ
ประเภทของสื่อการอาน การอานเพื่อการศึกษาคนควาและเขียนรายงาน อาจใชวิธีอานตางๆ ไดแก 
การอานสํารวจ การอานขาม การอานผาน การอานจับประเด็น การอานสรุปความ และ 
การอานวิเคราะห ซ่ึงมีลักษณะดังนี้
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3.1 การอานสํารวจ คือการอานขอเขียนอยางรวดเร็วเพื่อรูลักษณะ
โครงสรางของขอเขียน สํานวนภาษา เนื้อเรื่องโดยสังเขป และลักษณะพิเศษของขอเขียน เปน
วิธีอานที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการเลือกสรรสิ่งพิมพสําหรับใชประกอบการคนควาหรือการหา
แนวเรื่องสําหรับเขียนรายงาน และรวบรวมบรรณานุกรมในหัวขอที่เขียนรายงาน

3.2 การอานขาม เปนวิธีอานอยางรวดเร็วเพื่อเขาใจเนื้อหาของขอเขียน 
โดยเลือกอานขอความบางตอน เชน การอานคํานํา สาระสังเขป บทสรุป และการอานเนื้อหา 
เฉพาะตอนที่ตรงกับความตองการ เปนตน

3.3 การอานผาน คือการอานโดยการกวาดสายตาอยางรวดเร็วไปยังส่ิงที่
เปนเปาหมายในขอเขียน เชน คําสําคัญ ตัวอักษร หรือสัญลักษณ แลวอานรายละเอียดเฉพาะที่
เกี่ยวกับสิ่งที่ตองการ เชน การอานเพื่อคนหาศัพทและความหมายในพจนานุกรม การอานเพื่อคนหา
ช่ือในนามานุกรม และการอานแผนที่ เปนตน

3.4 การอานจับประเด็น หมายถึงการอานเรื่องหรือขอเขียนโดย 
ทําความเขาใจสาระสําคัญในขณะที่อาน มักใชในการอานขอความที่ไมยาวมากนัก เชน บทความ  
การอานเร็วๆหลายครั้งจะชวยใหจับประเด็นได การอานจับประเด็นมีวิธีการดังนี้

3.4.1 สังเกตคําสําคัญ ในขณะอานตองสังเกตคําที่มีความหมาย
เกี่ยวของกับเรื่องที่พบบอยและจดจําไว เพราะมักจะเปนคําที่แสดงสาระสําคัญของเรื่อง

3.4.2 เลือกประโยคสําคัญ สังเกตประโยคที่มีคําสําคัญอยูในประโยค
ขอเขียนที่ดี ในแตละยอหนาหรือแตละตอนมักมีประเด็นเดียวและมีประโยคสําคัญแทรกอยู 
สาระสําคัญอาจสั้นหรือยาวแลวแตวิธีเขียนของตนฉบับ เร่ืองที่เปนการอธิบายหรือเร่ืองเชิงอภิปราย 
ประเด็นสําคัญจะอยูที่แนวคิดหรือเหตุผล สําหรับยอหนาที่เปนความนําหรือสรุป ทุกประโยคใน
ขอความมักเปนประโยคสําคัญที่บอกสาระของเรื่อง

3.4.3 บันทึกประโยคสําคัญ เมื่อเลือกประเด็นสําคัญไดแลว คัดลอก
ไวเพื่อเรียบเรียงเปนสาระสําคัญของเรื่อง หากประโยคสําคัญไมปรากฏชัดเจน ตองอานดวย 
ความตั้งใจ จับประเด็นเรียบเรียงเปนขอความเอง แลวบันทึกไว

3.5 การอานสรุปความ หมายถึงการอานโดยสามารถตีความหมายสิ่งที่
อานไดถูกตองชัดเจน เขาใจเรื่องอยางดี สามารถแยกสวนที่สําคัญหรือไมสําคัญออกจากกัน รูวา
สวนใดเปนขอเท็จจริงหรือเปนขอคิดเห็น สวนในเปนความคิดหลักหรือความคิดรอง และประมวล
ประเด็นสําคัญของเรื่องไดอยางครบถวน การอานสรุปความมี 2 ลักษณะ คือ การสรุปแตละยอหนา
หรือแตละตอน และสรุปจากทั้งเรื่องหรือทั้งบท การอานสรุปความควรอานอยางคราวๆครั้งหนึ่งพอ
ใหรูเร่ือง แลวอานละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเขาใจเรื่องอยางดี หลังจากนั้นตั้งคําถามตนเองในเรื่องที่
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อานวาเกี่ยวกับอะไร มีเรื่องราวอะไร และจบลงอยางไร แลวเรียบเรียงเนื้อหาโดยใชคําหรือ
ขอความบางตอนจากตนฉบับเดิมประกอบ

3.6 การอานวิเคราะห การอานเพื่อคนควาและเขียนรายงานโดยทั่วไป
ตองมีการวิเคราะหความหมายของขอความ ทั้งนี้เพราะผูเรียนอาจใชคําและสํานวนภาษาในลักษณะ
ตางๆกัน อาจเปนภาษาโดยตรงมีความชัดเจนเขาใจงาย ภาษาโดยนัยที่ตองทําความเขาใจภาษา
สัญลักษณที่ตองตีความหมาย และภาษาที่มีความหมายตามอารมณและความรูสึกของผูเขียน ผูอาน
ที่มีความรูเร่ืองคําศัพทและสํานวนภาษาดี มีประสบการณในการอานมาก และมีสมาธิในการอานดี 
ยอมสามารถวิเคราะหไดตรงตามความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อ เขาใจเรื่องที่อานไดดี และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยาง  เหมาะสม

3.2.5.2 การบันทึกขอความ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544 : 115 - 126 ) ได

กลาวถึงประเภทการบันทึก ลักษณะของการบันทกึ และวิธีการบันทึกไวดังนี้
การบันทึกเปนกระบวนการที่เกิดโดยการรับสารผานการอาน การฟง หรือ

การสังเกต แลวบันทึกเรื่องราวไวเพื่อเตือนความจํา เพื่อชวยในการอางอิง หรือเพื่อประโยชนทาง
วิชาการ เชน นําขอมูลที่บันทึกไวไปเขียนรายงานหรือบทความวิชาการ หรือเพื่อยอนกลับมาศึกษา
หารายละเอียดเมื่อตองการ

1. ประเภทของการบันทึกขอความ
การบันทึกเพื่อประโยชนทางวิชาการอาจจําแนกตามการรับสารดังนี้
1.1 บันทึกจากการอาน เชน อานหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ เปนตน 

เมื่อผูอานพบเรื่องที่นาสนใจหรือเปนประโยชน ควรจดบันทึกสาระสําคัญไวและจัดใหเปน 
หมวดหมู การบันทึกเชนนี้นอกจากจะชวยใหไดรับความรูเพิ่มพูนขึ้น ยังสามารถนํามาทบทวนและ
เอาไปใชอางอิงตอไปได

1.2 บันทึกจากการฟง คือการบันทึกเรื่องราวที่รับรูจากคําบรรยาย 
การประชุม การสัมมนา การอภิปราย การสัมภาษณ อาจจะฟงรายการสดหรือฟงจากเทปเสียง  
เทปโทรทัศน แลวจดบันทึกสาระสําคัญทางวิชาการไว ตัวอยางเชน เมื่อไดยินคําคมทาง
วิทยุกระจายเสียงก็จดไววาไดยินคําหรือประโยคเชนไร เมื่อใด จากใคร แลวรวบรวมไวอยาง
เปนระบบ เมื่อตองการใชก็สามารถนํามาอางอิงได

1.3 บันทึกจากการสังเกต เปนบันทึกเหตุการณ เร่ืองราวที่ไดพบเห็นใน
ชีวิตประจําวันหรือในโอกาสพิเศษ เชน การดูงาน การฝกงาน ฯลฯ การบันทึกเชิงวิชาการประเภทนี้ 
ควรบันทึกดวยความรอบคอบ ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงควรบันทึกใหถ่ีถวน สวนที่เปนความเห็นจะ
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ตองระบุไววาเปนความคิดเห็นของผูบันทึกหรือของผูใด (เชน คูสนทนา) บันทึกนี้จะมีประโยชน
มาก หากผูบันทึกไดยอนกลับไปยังสถานที่นั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาผานไปนานพอสมควร สภาพ
ความเปลี่ยนแปลงตางๆจะทําใหไดเปรียบเทียบและจะเปนประโยชนในการศึกษาอยางยิ่ง

2. ลักษณะของบันทึก
การบันทึกขอมูลความรูตางๆที่ไดจากการอาน การฟง หรือการสังเกต 

เพื่อนําขอมูลที่บันทึกมา จัดทํารายงานมีสวนประกอบสําคัญดังนี้
2.1 เนื้อเร่ือง เปนการบันทึกสาระสําคัญที่ไดรับ ในกรณีการอานควร

บันทึกใหถูกตอง เพื่อที่จะไมตองกลับมาคนใหม ในกรณีบันทึกจากการฟงควรจับประเด็น 
ใหไดครบถวน เพราะอาจหมดโอกาสที่จะไดฟงอีกครั้งหนึ่ง สวนการสังเกตก็จะตองจดโดยใช 
ถอยคําที่ช้ีนําหรืออธิบายวาสภาพที่พบเห็นเปนอยางไรอยางชัดเจน

2.2 แหลงท่ีมาของเรื่อง ถาเรื่องนั้นไดจากการอาน แหลงที่มาที่ควร
บันทึกไวไดแก ช่ือผูแตง ช่ือส่ิงพิมพ ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ เชน สถานที่พิมพ สํานักพิมพ ปที่พิมพ 
และระบุหนาที่ไดอานเรื่องราวนั้น เร่ืองจากการฟงควรระบุช่ือผูพูด ช่ือรายการ และวันเดือนปที่ได
เขียนบันทึก

2.3 หัวเร่ือง คือคําหรือขอความที่ส่ือถึงเนื้อหาของเรื่องที่บันทึก ซ่ึง 
ผูบันทึกเปนผูกําหนดไวบนมุมขวาหรือมุมซายของกระดาษหรือบัตรที่ใชบันทึก เพื่อความสะดวก
ในการจัดเก็บบัตรบันทึกและในการคนและนํามาใชประโยชนตอไป

การใชคํา - หัวเร่ือง
สมโรจน สวัสดิกุล ณ  อยุธยา  การใช “กําหนดการ” และการใชคํา 
“หมายกําหนดการ” บทความสารคดี 5 นาที ของชุมนุมสงเสริมภาษาไทย สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ 7 มกราคม 2525

แหลงที่มา
ของเรื่อง

      มีการใชคําวากําหนดการและหมายกําหนดการสับสนกันอยู คําวากําหนด
การหมายถึงรายการตางๆที่กําหนดไวในการทํางานเพื่อใหไดทราบวามีรายการ
ในวันใด สถานที่ใด ผูที่จะไปรวมงานจะไดทราบ สวนคําวาหมายกําหนดการ 
เปนคําที่ใชสําหรับพระมหากษัตริย และอัครมเหสี ออกโดยสํานักพระราชวัง
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3. วิธีการบันทึก
การจดบันทึกจากการอาน การฟง หรือการสังเกต หลักที่ควรปฏิบัติ คือ 

กําหนดรูปแบบของการบันทึก และใชรูปแบบเดียวกันตลอดไป การบันทึกเชิงวิชาการเหมือนกับ
การบันทึกสาระสําคัญ คือ   เปนการเก็บใจความและขอความที่สําคัญใหถูกตองตามที่ปรากฏ หากมี
การเพิ่มเติมความคิดเห็นของผูบันทึก ควรหมายเหตุไววาขอความสวนใดเปนความคิดของผูบันทึก

บันทึกที่เปนประโยชนในการเขียนรายงานและงานวิชาการลักษณะอื่นๆ 
ควรมีการบันทึกอยางเปนระบบ เชน บันทึกลงกระดาษหรือบัตรขนาดเดียวกับที่นิยม คือ 4 x 6 นิ้ว
บัตรแผนหนึ่งใชบันทึกขอความเรื่องเดียว ถาขอความยาวจะใชบัตรหลายแผนและเขียนหมายเลข
กํากับ

ในที่นี้จะกลาวละเอียดเฉพาะการบันทึกการอานสื่อที่เปนตัวอักษร ซ่ึง
ประกอบดวย การบันทึกเนื้อความที่อาน การบันทึกแหลงที่มา และการกําหนดหัวเร่ือง

3.1 การบันทึกเนื้อความที่อาน สามารถทําโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี
ผสมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูบันทึก ไดแก

3.1.1 การบอกขอบเขตหรือแนวคิดของเรื่องท่ีอาน เนื่องจากมีการ
เผยแพรความรูมากมาย เมื่ออานเรื่องใดผานไประยะหนึ่งอาจลืมเรื่องนั้นได จึงควรเขียนบันทึก
ขอบเขตหรือแนวคิดเรื่องที่อานไวเพื่อเตือนความจํา และเปนประโยชนในการสืบคนในโอกาสหนา

3.1.2 การสรุปความ เปนการสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อาน และ
จดบันทึกโดยใชถอยคําที่สําคัญบางคําจากตนฉบับประสมกับขอความโดยสํานวนของผูเขียนเอง

3.1.3 การถอดความ เปนการเขียนขึ้นใหมใหไดใจความตรงตาม 
ตนฉบับเรื่องที่อาน โดย ใชถอยคําและสํานวนภาษาของผูบันทึก

3.1.4 การคัดลอกความ เปนการคัดลอกขอความที่สําคัญบางตอนจาก
ขอเขียนที่อานเพื่อใชในการอางอิง มักทําในกรณีขอความนั้นมีลักษณะดังตอไปนี้

3.1.4.1 เปนเรื่องสําคัญ หากไมคัดลอกขอความเดิมอาจบันทึก 
ผิดพลาด

3.1.4.2 เขียนไวอยางดี ถาสรุปหรือถอดความอาจไมดีเทาเดิม
3.1.4.3 เปนขอความที่ผูเขียนตองการอางอิง เพื่อสนับสนุน 

ความคิดเห็นของตน
3.1.4.4 เปนกฎระเบียบ ซึ่งถาไมคัดลอกอาจเกิดการบิดเบือนโดย

รูเทาไมถึงการณ
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การนําขอความที่คัดลอกไปใชในรายงานอยางถูกตองมีหลัก คือ 
ขอความไมเกิน 3 บรรทัดใหเขียนแทรกไปในเนื้อหารายงาน โดยใสเครื่องหมายอัญประกาศกํากับ
ตอนตนและทายขอความ สําหรับขอความที่เกิน 3 บรรทัดใหแยกจากเนื้อหารายงาน โดยข้ึนยอหนา
ใหมและเวนระยะดานหนาและหลังขอความจากริมหนากระดาษเขามามากกวาเนื้อความสวนอื่นใน
รายงาน และไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศกํากับขอความ หากมีการละขอความบางสวนจาก 
ตนฉบับที่คัดลอกมา ใหใสเครื่องหมาย … ในตําแหนงของขอความที่ละไว

ตัวอยางวิธีการบันทึกเนื้อเร่ืองทั้ง 4 วิธีที่กลาวแลวตอไปนี้ ได
บันทึกจากบทความเรื่อง “บทนิพนธของมนตรี ตราโมท” ตีพิมพในวารสารศิลปวัฒนธรรม ปที่ 5 
ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2527 หนา 50-57 ซ่ึงตนฉบับของบทความปรากฏในภาคผนวก ก

ตัวอยาง การบันทึกบอกขอบเขตหรือแนวคิด

ดนตรีไทย
มนตรี ตราโมท, “บทนิพนธของมนตรี ตราโมท” ศิลปวัฒนธรรม 5, 8 (2527) : 50-57.

      กลาวถึงประวัติพัฒนาการดนตรีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยอธิบายถึง วงแตรสังข วงปไฉน  
กลองชนะ และวงปพาทย พรอมเครื่องดนตรีที่ใชในสมัยอยุธยา ไดอธิบายถึงวงปพาทย วงมโหรี 
และวงเครื่องสาย สมัยกรุงธนบุรีไมมีความเปลี่ยนแปลง สมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีการเพิ่มเติม 
เครื่องดนตรีใหมในวงปพาทยและวงมโหรี พอถึงสมัย ร. 5 เกิดวงปพาทยดึกดําบรรพ ดนตรีไทย
เจริญในสมัย ร. 6 มีการตั้งกรมมหรสพ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัย ร. 7 การดนตรีไทย
เสื่อมลง จนหลังสงครามโลกครั้งที่สองจึงฟนฟูและเจริญขึ้นจนปจจุบัน
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ตัวอยาง การบันทึกสรุปความ

ดนตรีไทย
มนตรี ตราโมท, “บทนิพนธของมนตรี ตราโมท” ศิลปวัฒนธรรม 5, 8 (2527) : 50-57.

      การดนตรีไทยมีระเบียบแบบแผนเปนวงเปนคณะ มีเครื่องดนตรีบรรเลงไพเราะตามสมัย การ 
ดนตรีไทยเจริญมาในอดีต แตเพิ่งปรากฏชัดในสมัยสุโขทัยดังหลักฐานจากศิลาจารึก หนังสือไตรภูมิ 
พระรวง ศิลาจารึกสุมนกูฎ และหลักศิลาจารึกพระยืน ซ่ึงชี้ใหเห็นวาชาวเมืองกับดนตรีใกลชิดกัน
มาก โดยเปนผูเลนไมใชผูฟง วงดนตรีสมัยสุโขทัยมี วงแตรสังข ใชประกอบพระราชพิธี เครื่อง
ดนตรีสําคัญ คือ สังข และแตรวงปไฉน กลองชนะ ใชประโคมประกอบเกียรติยศพระมหากษัตริย 
และวงปพาทยเปนวงที่ประกอบดวยเครื่องตีเปาเลียนตามปญจดุริยางคของอินเดีย มีเครื่องดนตรี 5 
อยาง ไดแก ป ฆอง ตะโพน กลองพัด ฉิ่ง

ตัวอยาง การบันทึกถอดความ

ดนตรีไทย
มนตรี ตราโมท, “บทนิพนธของมนตรี ตราโมท” ศิลปวัฒนธรรม 5, 8 (2527) : 50-57.

      การดนตรีไทยเจริญตั้งแตอดีต มีการตั้งเปนวง มีเครื่องดนตรีบรรเลงไพเราะ ชาวเมืองนิยมเลน
ดนตรีดังหลักฐานที่ปรากฏตั้งแตสมัยสุโขทัย (ศิลาจารึก ไตรภูมิพระรวง ศิลาจารึกสุมนกูฎ และศิลา
จารึกพระยืน) สมัยสุโขทัยมีวงดนตรี 3 ประเภท คือ วงแตรสังข ใชประกอบพระราชพิธี วงปไฉน  
กลองชนะ ใชประกอบประเกียรติยศพระมหากษัตริย วงปพาทย ประกอบดวยเครื่องตีเปา 5 อยาง คือ 
ป ฆอง ตะโพน กลองพัด ฉิ่ง เลียนแบบปญจดุริยางคของอินเดีย
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ตัวอยาง การบันทึกคัดลอกความ

ดนตรีไทย
มนตรี ตราโมท, “บทนิพนธของมนตรี ตราโมท” ศิลปวัฒนธรรม 5, 8 (2527) : 50-57.

      สมัยรัชกาลที่ 5 ไดเกิดปพาทยขึ้นอีกแบบหนึ่ง เรียกวา ปพาทยดึกดําบรรพ สมเด็จพระเจา 
บรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ เปนผูทรงปรับปรุงเพื่อบรรเลงประกอบละครที่ 
พระองคทานไดทรงปรับปรุงใหละครของเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน (ม.ร.ว. หลาบ กุญชร) แสดง 
วงปพาทยวง เปนวงปพาทยที่มีเสียงไพเราะ นุมนวล ไมแกรงกราวเหมือนวงปพาทยอ่ืนๆ…

3.2 การบันทึกแหลงท่ีมา
เปนการระบุวาเรื่องราวที่บันทึกนั้นไดมาจากที่ใด ในการบันทึกจาก

การอานโดยทั่วไปจะใหรายละเอียดของเอกสารตามหลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรมตามประเภท
ของสิ่งพิมพตนฉบับขอเขียนที่อาน และระบุหนาที่เรื่องนั้นๆปรากฏ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการ
ศึกษาเพิ่มเติม และที่สําคัญเพื่อในการอางอิงเมื่อนําขอความจากบันทึกไปใชในขอเขียนงานวิชาการ 
เชน รายงาน เปนตน

พูนพิศ อมาตยกุล, ดนตรีวิจักษ, พิมพคร้ังที่ 2 แกไขเพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร : รักษลิมม, 2529).
(หนังสือ)

3.2.6 การเรียบเรียงเนื้อหาของรายงาน
ในการเรียบเรียงเนื้อหาของรายงานจากขอมูลทั้งหมดที่ไดบันทึก ผูทํารายงาน

ตองตระหนักวา รายงานไมใชการเลาเรื่องเกี่ยวกับขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการศึกษา แตเปนการแสดง
แนวคิดที่เกิดจากการสะสมความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาในขั้นตอนที่ผานมา ดังนั้นผูเรียบเรียง
ควรเขียนดวยสํานวนของตนเองใหมากที่สุด ใชภาษาอยางถูกตอง และยกขอความหรืองานเขียน
ของผูอ่ืนประกอบ เพื่อสนับสนุนความคิดของตนใหนาเชื่อถือ

3.2.7 การอางอิงในเนื้อหา
การอางอิงประกอบเนื้อหามีทั้งวิธีแทรกปนไปในเนื้อหาและการทําเชิงอรรถ 

การอางอิงในรายงานแตละฉบับควรใชวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น มีแนวทางในการเขียนดังนี้ (จุไรรัตน 
ลักษณะศิริ : 260-271)
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1. การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา นิยมใชระบบนาม-ป ซ่ึงมีวิธีการเขียนโดยเขียน
เอกสารอางอิงไวในวงเล็บตอจากขอความที่ยกมาอาง โดยระบุนามผูแตง ปที่พิมพ และหนาที่อางอิง
ในเอกสารนั้น

ตัวอยาง
      …. ภาษาคือระบบสัญลักษณที่มนุษยใชเปนเครื่องมือสงความคิดถึงกันและกัน (ปรีชา ชางขวัญ
ยืน 2517:3) ….

หากเขียนชื่อผูแตงเปนสวนหนึ่งของขอความแลว ในวงเล็บเขียนเฉพาะปที่พิมพและ
เลขหนา

ตัวอยาง
      สดชื่น ชัยประสาธน, (2536:28) กลาวถึงแรงบันดาลใจในงานทัศนศิลปของ อังคาร กัลยาณพงศ 
วา ผลงานชื่อ “ชอกนก” นั้น อังคารไดแรงบันดาลใจจากลวดลายของกระหนกในสมัยอยุธยาในแง
โครงสราง จังหวะ สัดสวน และการสบัดปลายกระหนกใหพล้ิวคลายเปลวไฟตองลม

ตัวอยางการเขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามประเภทของแหลงขอมูล

ผูแตงสองคน
      ทางดานคีตศิลปก็มีเพลงตางๆที่เกี่ยวกับหงสหลายเพลง เชน เพลงไทยเดิม มีเพลงหงสทอง 2 
ช้ัน เพลงหางหงส เพลงในวงมโหรีคร้ังกรุงเกามีเพลง หงสรอน หงสลีลา หงสบิน หงสฟอน และ
หงสคาบแกว (มนตรี ตราโมท และวิเชียร กุลตัณฑ 2523:5-6)

ผูแตงท่ีเปนสถาบัน
      เร่ืองทาวอุเทนเปนตอนหนึ่งในเรื่องพระนางสามาวดี ในพระคาถาพระธรรมบทอัปปมาทวรรค 
(มหามงกุฎราชวิทยาลัย 2525:220-264)
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ไมปรากฏชื่อผูแตง
      … ระเบงซายขวา รําตามซายขวา ระบําออกหมงครุม พันพานนําหมงครุม หนากลองตีไม  
พุงหอกเลนแพน ยิงธนูปลายไมลอดบวงใตเชียกหนัง (กฎหมายตราสามดวง 2521:66)

ผูใชนามแฝง
      คติความเชื่อและลัทธิพิธีที่มีมาแตตน ซ่ึงรับเอามาเปนของไทย ไทยรูจักแกไข ปรับปรุง ให 
เขากับจิตใจและสิ่งแวดลอมของตน (เสฐียรโกเศศ 2515:192)

การสัมภาษณ
      ทับหลังของปราสาทหินพิมายนั้น สวนบนของภาพเปนรูปเทวดาและนางฟากําลังรายรํา สวน
ลางของภาพจะสลักเปนรูปหงสหลายตัวกําลังกางปก ซ่ึงรูปหงสในภาพดังกลาวมีความหมายที่ได
รับการตีความวาหมายถึงสวรรค (ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, สัมภาษณ)

การบรรยาย
      เร่ืองของการฟนความหลังนี้มีผูกลาววา “อันที่จริงความหลังของคนเรานั้นมีทั้งความสุขและ
ความทุกขระคนกันไป เพราะชีวิตของคนเรามีทั้งความสุขและความทุกขควบคูกัน” (สมจัย อนุมาน
ราชธน, บรรยาย)

การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหานี้เปนการอางอิงเฉพาะแหลงที่มาของขอมูลเทานั้น  
การอธิบายคําหรือความ การขยายความคิดหรือขอมูลในเนื้อเร่ืองบางตอนและการอางโยง ใหเขียน
ไวสวนทายของหนากระดาษ โดยใชเครื่องหมายดอกจัน (*) กํากับ

ตัวอยาง
      เมืองใดมีโบราณสถานหรือสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ก็จะเสด็จพระราชดําเนินไป
ทอดพระเนตรดวย เชน คายเกาเมืองพิษณุโลก ซ่ึงสรางขึ้นเพื่อตั้งรับพมาในอดีต ชวงสิงห  
ชวงชางเผือก* เมืองเชียงใหม …
* อนุสาวรียรูปชางเผือกและรูปสิงห สรางขึ้นในสมัยพระเจากาวิละ พ.ศ. 2543 และ 2544 ตามลําดับ

2. การอิงแบบเชิงอรรถ คือการอางอิงโดยลงหมายเลขไวที่ขอความในเนื้อหา 
แลวมีรายละเอียดของเอกสารที่อางอิงไวตอนทายของแตละหนา รวมถึงการอธิบายหรือเสริมความ
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เพื่อใหผูอานเขาใจยิ่งขึ้น และแจงใหผูอานอานเรื่องราวเพิ่มเติมจากหนาอ่ืนของรายงานโดยไมตอง
กลาวซ้ําอีก

การเขียนเชิงอรรถมีวิธีการดังนี้
ตําแหนงที่เขียนเชิงอรรถสวนใหญนิยมเขียนทายหนาแตละหนา โดยขีด

เสนคั่นใตขอความบรรทัดลางสุดจากแนวขอความดานซายมือยาวประมาณ 1 ½ นิ้ว แตการเขียน
รายงานวิชาการบางประเภทก็นิยมรวมเชิงอรรถทั้งหมดไปเขียนทายบทหรือทายเลม

การเขียนเลขเชิงอรรถอาจจะขึ้นตนเลข 1 ทุกครั้งที่ขึ้นหนาใหม หรือข้ึนเลข 
1 เมื่อข้ึนบทใหม หรือข้ึนตนเลข 1 แลวเรียงไปจนจบรายงานก็ได การเขียนตัวเลขเชิงอรรถนี้ควร
เขียนในระดับเหนือตัวอักษรตัวแรกของขอความในเชิงอรรถและเลขกํากับขอความที่ตองการอางที่
มาหรือตองการอธิบาย

สวนประกอบของเชิงอรรถหรือขอความในเชิงอรรถ ไดแก สาระสําคัญของ
หนังสือหรือหลักฐานที่นํามาอางอิงตางๆ คือ ผูแตง ช่ือหนังสือหรือเอกสารหรือแหลงขอมูล 
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ (ครั้งที่พิมพ เมืองที่พิมพ สํานักพิมพ ปที่พิมพ) เลขหนาที่อางอิง 
รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ การเขียนสวนประกอบเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเภทของหลักฐานที่
นํามาอางอิง ทั้งนี้มีการกําหนดรูปแบบการเขียนและการใชเครื่องหมายวรรคตอนไว ดังตัวอยาง
การเขียนเชิงอรรถดังตอไปนี้

หนังสือเลม
      1บรรจบ พันธุเมธา, ไปสอนคําไทย (กรุงเทพมหานคร:โครงการเผยแพรเอกลักษณของไทยใน
คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2526), 56-57.

หนังสือแปล
      1ยาค็อบและวิลเฮลม กริมม, นิทานกริมม แปลโดย อาษา ขอจิตตเมตต (กรุงเทพมหานคร :  
ขอจิตตเมตต, 2525), 30

บทความในหนังสือรวมเลม
      1สุกัญญา ภัทราชัย, “เพลงพื้นบานที่ถายทอดวรรณคดี,” ใน คูมือมาลาสรรเสกคุณ, ประพจน 
อัศววิรุฬหการ, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536), 189-190.
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บทความในสารานุกรม
      1ชัยนันท นันทพันธ, “หนังสือพิมพในรัชสมัย,” สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา 
เจาอยูหัว 2 (2524) : 886-887.

บทความในวารสาร นิตยสาร
      1เจตนา นาควัชระ, “ทิศทางของการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
9 (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2531) 119.

บทความในหนังสือพิมพ
      1บัวจริยา [นามแฝง] “โต ป. บุนนาค กรณีความไมประทับใจจาก Press Tour พระราชวัง
สนามจันทร,” สยามรัฐ, 17 มีนาคม 2540, 29.

วิทยานิพนธ
      1บัวผัน สุพรรณยศ, “วิเคราะหเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี,” (วิทยานิพนธปริญญา 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 90.

ตนฉบับตัวเขียนและจดหมายเหตุ
      1“เสือโคกถา,” หอสมุดแหงชาติ, สมุดไทยขาว, เสนหมึก, มัดที่ 39, หมูอักษรศาสตร เลขที่ 369

การสัมภาษณ
      1สัมภาษณ พินิจ สุวรรณะบุณย, 30 มิถุนายน 2532.

โสตทัศนวัสดุ
      1สเปคตรัมมีเดียโปรดักชัน เซนเตอร, “รายการแผนดินทอง ตอนที่ 99 พระมหาธีรราชเจากับ
พระราชวังสนามจันทร,” แถบบันทึกภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 
11 กรมประชาสัมพันธ, 11 พฤศจิกายน 2539, 26.28 นาที
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การอางอิงเอกสารซ้ํา
      1สุกัญญา ภัทราชัย. “เพลงพื้นบานที่ถายทอดวรรณคดี,” ใน คูมือมาลาสรรเสกคุณ, ประพจน 
อัศววิรุฬหการ, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536), 189-190.
      2เร่ืองเดียวกัน, 192.

3. การเขียนอัญประภาษหรืออัญพจน
อัญประภาษหรืออัญพจน คือ ขอความที่คัดลอกเอกสารหรือคําพูดของผูอ่ืน

และนํามาเขียนไวในรายงานโดยไมเปล่ียนแปลง เปนขอความสําคัญที่ผูทํารายงานยกมาเพื่อ
กลาวอางหรือสนับสนุนความคิดของตน

การเขียนอัญประภาษหรืออัญพจนมีแบบแผนดังนี้
ก. ถาขอความที่คัดมาเปนรอยแกวและมีความยาวไมเกิน 3 บรรทัด หรือ

รอยกรองที่มีความยาว 1 บรรทัด ใหเขียนยอจากขอความที่นํามาโดยไมตองยอหนาใหม และใส
เครื่องหมายอัญประกาศคู (“…..”) ที่ขอความนั้น แตหากขอความยาวเกิน 3 บรรทัด ใหยอหนาใหม
และเขียนขอความที่ถัดมาในแนวที่ยอหนามากกวาเดิม โดยเวน 8 ตัวอักษร ทั้งดานซายและ 
ทุกบรรทัดและไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศ

ตัวอยางการเขียนอัญประภาษหรืออัญพจนที่มีความยาวไมเกิน 3 บรรทัด

การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา
      … พระยาอนุมานราชธนไดกราบทูลวา “ตั้งแตขาพระพุทธเจาไดรับราชการใหหอสมุด รูสึก 
ดวยเกลาฯวาไดทํางานที่มีใจรักแลว จึงไมมีความเบื่อหนาย เวลานี้พระพินิจวรรณการไดมาทํางาน
อยูดวยอีกคนหนึ่ง การคนควาในเรื่องหนังสือก็สะดวกและสนุกยิ่งขึ้น …”  (พระยาอนุมานราชธน 
2521 : 19)

ตัวอยางการเขียนอัญประภาษหรืออัญพจนที่ยาวเกิน 3 บรรทัด
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การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา
อาจจะมีผูกลาววาทั้งกามนิตและหิโตปเทศไดช่ือวามีภาษาไพเราะสละสลวย เนื่องจากวา

พระยาอนุมานราชธนมีพระสารประเสริฐเปนผูขัดเกลาภาษาให ซ่ึงคงเปนความจริงในระยะตนๆ 
ที่แตงหนังสือรวมกันดังทานเลาไวในฟนความหลังวา

… เหตุที่แปลหนังสือหิโตปเทศจากอังกฤษเปนไทยไดดี ก็เพราะนาคะประทีปเปน
ผูตรวจแกสํานวนภาษาไทยตางหาก ลําพังขาพเจาในครั้งโนนจะแตงภาษาไทยใหไดสํานวน
สละสลวยเปนไทยแทยอมทําไมได ถากลาวเปรียบโดยปริยายก็ตองวา “มีกลิ่นเนย” เอามากๆทีเดียว 
(เสฐียรโกเศศ 2510:439)

การอางอิงแบบเชิงอรรถ
ตอมา พ.ศ. 2397 หลวงระนองเจาเมืองระนองถึงแกกรรม ตําแหนงผูวาเมืองระนองวางลง 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชดําริวา
หลวงรัตนเศรษฐีทําอากรดีบุกมาชานานหลายป เงินภาษีอากรของหลวงมิไดขาดคาง

เกี่ยวของ แลวก็เปนผูคนใหญอารีอารอบ กรมการเมืองก็รักใครนับถือพอจะเปนที่เจาเมือง
ระงับกิจทุกขของไพรบานพลเมืองสืบตอไปได จึงโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
สัญญาบัตรตั้งใหหลวงรัตนเศรษฐีเปนพระรัตนเศรษฐีผูสําเร็จราชการ …

ข. ถาเปนรอยกรองและมีความยาว 2 บรรทัดขึ้นไป ใหเขียนยอหนาไมตองใส 
เครื่องหมายอัญประกาศ

ค. หากขอความที่ยกมายาวเกินไป ก็ใหตัดทอนที่ไมตรงจุดที่ตองการออก แลวใส
เครื่องหมาย … (จุดสามจุด) หลังขอความที่ยกมา

3.2.8 การเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุกรมอยูตอจากสวนประกอบสวนเนื้อหาในหนาถัดไป ใหขึ้นหนาใหม

และเขียนคําวา บรรณานุกรม ไวกลางหนากระดาษโดยไมขีดเสนใต
ถาเอกสารอางอิงมีทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหเรียงรายช่ือเอกสาร

ภาษาไทยกอนแลวตามดวยรายช่ือเอกสารภาษาตางประเทศ การเรียงลําดับจะแยกตามประเภทของ
เอกสารและโสตทัศนวัสดุหรือไมก็ได สวนการลําดับรายชื่อนั้นหากเปนภาษาไทยใหเรียงลําดับตาม
ตัวอักษรตัวแรกของชื่อผูแตง สวนเอกสารภาษาตางประเทศเรียงตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อสกุล 
ในกรณีมีหนังสือผูแตงคนเดียวกันหลายเลม เมื่อพิมพเรียงลําดับในบรรณานุกรมไมตองพิมพช่ือ
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ผูแตงซํ้า ใหขีดเสนยาวขนาด 8 ตัวอักษรตามดวยมหัพภาค (.) แทนการเขียนชื่อผูแตง และหาก
ขอความในบรรณานุกรมของเอกสารนั้นยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดที่ 2 ใหยอเขาไปโดยเวน 4  
ตัวอักษร

สวนประกอบของบรรณานุกรมหรือขอความในบรรณานุกรม จะประกอบดวย
ช่ือผูแตง ช่ือหนังสือหรือช่ือเอกสารหรือแหลงขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ คร้ังที่พิมพ เมือง
ที่พิมพ สํานักพิมพ ปที่พิมพ การเขียนสวนประกอบเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเภทของขอมูล

ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรม

หนังสือเลม
บรรจบ พันธุเมธา, ไปสอนคําไทย (กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพรเอกลักษณของไทยในคณะ

กรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2526).

หนังสือแปล
กริมม, ยาค็อบและวิลเฮลม, นิทานกริมม. แปลโดย อาษา ขอจิตตเมตต (กรุงเทพมหานคร :  

ขอจิตตเมตต, 2525).

บทความในหนังสือรวมเลม
สุกัญญา ภัทราชัย, “เพลงพื้นบานที่ถายทอดวรรณคดี,” ใน คูมาลาสรรเสกคุณ, 189-190. ประพจน 

อัศววิ รุฬหการ ,  บรรณาธิการ  (กรุง เทพมหานคร  :  ภาควิชาภาษาไทย  คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536).

บทความในสารานุกรม
ชัยนันท นันทพันธ, “หนังสือพิมพในรัชสมัย,” สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา 

เจาอยูหัว 2 (2524) : 886-887.

บทความในวารสาร นิตยสาร
เจตนา นาควัชระ, “ทิศทางของการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 9 

(มิถุนายน-พฤศจิกายน 2531): 119.
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บทความในหนังสือพิมพ
บัวจริยา [นามแฝง] “โต ป. บุนนาค กรณีความไมประทับใจจาก Press Tour พระราชวัง

สนามจันทร,” สยามรัฐ, 17 มีนาคม 2540, 29.

วิทยานิพนธ
บัวผัน สุพรรณยศ, “วิเคราะหเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี,” (วิทยานิพนธปริญญา 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 
90.

ตนฉบับตัวเขียนและจดหมายเหตุ
“เสือโคกถา,” หอสมุดแหงชาติ, สมุดไทยขาว, เสนหมึก, มัดที่ 39, หมูอักษรศาสตร เลขที่ 369

การสัมภาษณ
สัมภาษณ พินิจ สุวรรณะบุณย, 30 มิถุนายน 2532.

โสตทัศนวัสดุ
วิทยาลัยครูเชียงใหม, ศูนยสงเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย “เพลงพื้นบานลานนาไทย” 

แถบบันทึกเสียง ชุดที่ 1 มวนที่ 1, 2524.

สื่ออิเล็กทรอนิกส
Johnson, Dong. “Student Access to Internet : Librarians and Teacher Working Together to Teach 

Higher Level Survival Skills.” Emergency Librarian 22, 3 (1995) : 8-12 [online] Abstract 
from : DIALOG (R) File : ERIC Item. EJ 497895.

“ไอศกรีม” [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://www.car.chula.ac.th/mis/mkdata 96/food – 96/ice-
cre.html 1996.

สรุปไดวาขั้นตอนการทํารายงานการศึกษาคนควาจะมีขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน คือ 
1) การเลือกหรือกําหนดหัวขอ 2) การกําหนดวัตถุประสงค 3) การเขียนโครงเรื่อง 4) การสํารวจ
แหลงขอมูล รวบรวม และวิเคราะหขอมูล 5) การอานและการบันทึกขอความ 6) การเรียบเรียง
เนื้อหาของการเขียนรายงาน 7) การอางอิง 8) การเขียนบรรณานุกรม และการอางอิง
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3.3 สวนประกอบของรายงาน
จุไรรัตน ลักษณะศิริ (2543 : 258) ศศิธร ธัญลักษณานันท (2542 : 303-308) กลาวถึง

สวนประกอบของการเขียนรายงานไวในทํานองเดียวกันสรุปไดดังนี้
รายงานที่ดีควรประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน ไดแก 1. สวนประกอบตอนตน 

2. สวนเนื้อหา และ 3. สวนประกอบตอนทาย
1. สวนประกอบตอนตน หมายถึงสวนที่อยูตนเลมของรายงานกอนถึงเนื้อเร่ือง 

สวนประกอบตอนตนประกอบดวย ปกนอก หนาปกใน คํานํา และสารบัญ ดังรายละเอียด
ดังตอไปนี้

1.1 ปกนอก คือสวนที่เปนปกหุมรายงานทั้งหมด มีทั้งปกหนาและปกหลัง 
กระดาษที่ใชเปนปกควรเปนกระดาษแข็งพอสมควร สีใดก็ได ขอความที่ปรากฏบนปกนอกไดแก 
ช่ือเร่ืองของรายงาน ช่ือผูทํารายงาน เลขประจําตัวของผูทํารายงานขอความที่ระบุวาเปนรายงาน
ประกอบรายวิชาใด คณะ และสถาบันการศึกษาใด และรายงานฉบับนั้นจัดทําขึ้นภาคการศึกษาใด 
ปการศึกษาใด

ตัวอยาง ปกนอกของรายงาน

ช่ือเร่ืองของรายงาน

ช่ือและนามสกุลผูเขียนรายงาน
เลขประจําตัว

รายงานประกอบรายวิชา ……..
ช่ือโรงเรียน ……..

ภาคการศึกษา ……….
 ปการศึกษา ……….
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1.2 หนาปกใน คือสวนที่อยูตอจากปกนอก นับเปนหนาที่สําคัญของรายงาน  
หนาปกในจะปรากฏรายละเอียดเหมือนหนาปกนอก

1.3 คํานํา คือสวนที่อยูถัดจากปกใน ผูรายงานเปนผูเขียนเองโดยกลาวถึง 
วัตถุประสงคและขอบเขตของรายงาน อาจรวมถึงปญหาอุปสรรคในการศึกษาคนควาทํารายงาน 
ตลอดจนคําขอบคุณผูที่ใหความชวยเหลือในการรวบรวมขอมูลหรือการเขียนรายงาน (ถามี)

1.4 สารบัญหรือสารบาญ คือสวนที่อยูตอจากหนาคํานํา ในหนาสารบัญจะมี
ลักษณะคลายโครงเรื่องของรายงาน ทําใหผูอานไดทราบวาขอบเขตเนื้อหาของรายงานครอบคลุม
เร่ืองใดบาง

ขอความในหนาสารบัญควรเขียนหางจากขอบซายของหนากระดาษ
ประมาณ 1 ½ นิ้ว และ ดานขวาของหนากระดาษจะมีเลขหนาแจงใหทราบวาแตละหัวขอเร่ิมจาก
หนาใด หนาสารบัญควรจัดทําเมื่อเขียนรายงานเสร็จแลว เพื่อจะไดทราบวาแตละหัวขอเร่ิมจาก 
หนาใดบาง

2. สวนเนื้อหา หมายถึงสวนที่อยูตอจากสวนนํา เปนสวนที่สําคัญที่สุดของรายงาน
เพราะจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของรายงานตามโครงเรื่องที่กําหนดไวหรือตามที่แจงไวใน
สารบัญ สวนเนื้อหาจะประกอบดวยสวนตางๆ คือบทนํา เนื้อหา และสรุป ดังรายละเอียด 
ดังตอไปนี้

2.1 บทนํา คือ สวนที่บอกเหตุผลและวัตถุประสงคในการทํารายงานเรื่องนั้น  
ช้ีแจงขอบเขตของเรื่องรวมทั้งวิธีการศึกษา

2.2 เนื้อหา ถาเปนรายงานที่ยาวควรแบงออกเปนบทและแบงเปนหัวขอใหญ  
หัวขอรอง หัวขอยอย ถาเปนรายงานขนาดสั้นไมจําเปนตองแบงเปนบทหรือตอนก็ได เพียงแต 
แบงตามหัวขอสําคัญๆของเนื้อหาใหตอเนื่องสอดคลองกันไป

การเรียบเรียงเนื้อหา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (2544 : 132 - 134) 

กลาวถึงการเรียบเรียงเนื้อหาตามโครงเรื่องที่ไดวางไวดังนี้
การเรียบเรียงเนื้อหามักจะทําตามโครงเรื่องที่ไดวางไว โครงเรื่องจะชวย

จัดลําดับการนําเสนอเนื้อหาทําใหเห็นจุดเดนหรือประเด็นสําคัญของเรื่อง และเห็นถึงความสัมพันธ
ของเนื้อหา การเรียบเรียงตองพยายามใหผูอานไดเขาใจเรื่องราวชัดเจน

รายงานสวนใหญจะเริ่มตนดวยบทนําหรือความนํา เพื่อเปนการปูพื้นให
ผูอานไดเขาใจถึงความเปนมาของปญหาหรือเร่ืองที่ตองการศึกษาความมุงหมายและขอบเขตของ
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รายงาน แลวจึงเปนสวนเนื้อหา และควรมีบทสรุปซึ่งอาจจะเปนผลการคนควาหรือขอเสนอแนะที่
ไดจากการศึกษาคนควา

ในการนําเสนอเนื้อหาตองมิใชเปนการคัดลอกขอความจากเอกสาร 
ตนเรื่องที่อานมาทุกประโยคทุกตอน แลวนํามาปะติดปะตอกันจนจบเรื่อง แตผูเขียนจะตองเขียน
จากความรูและความคิดของตนเองบาง ตองรูจักประมวลความรูและความคิดจากแหลงขอมูลตางๆ
ที่ไดรวบรวมมา และใชเอกสารอางอิงเปนสวนประกอบ นอกจากนี้ในการเขียนรายงานที่ดีตอง
คํานึงถึงการใชถอยคํา สํานวนโวหาร ควรใชสํานวนเรียบๆ อานเขาใจงาย เลือกใชคําที่มีความหมาย
ชัดเจน เหมาะสม และประโยคที่กะทัดรัด ถูกตองตามหลักไวยากรณ อยาเขียนขอความซ้ําซาก  
ตัวสะกดการันตตองเขียนใหถูกตอง ถาไมแนใจควรตรวจสอบจากหนังสือที่เปนมาตรฐาน เชน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เปนตน ผูเขียนรายงานตองพิจารณาในเรื่องความถูกตองและ
ความสัมพันธของเนื้อเรื่อง การแสดงความคิดเห็นมีเหตุผล และการมองประเด็นปญหาตางๆ
อยางถ่ีถวน ลึกซึ้ง มุงใหผูอานเกิดความรูและประโยชนจากรายงานนั้นๆ

เนื้อหาของรายงานมักเรียบเรียงตามหัวขอที่กําหนดไว และในแตละ 
หัวขอจะประกอบดวยยอหนาหลายๆยอหนา ซ่ึงหากพิจารณาแลวยอหนานั้นเปนสวนประกอบที่จะ
รวมกันเขาเปนเรื่อง การเขียนยอหนาจึงเปนสิ่งที่ผูทํารายงานควรจะใหความสนใจดวย เพื่อให 
เนื้อหาของรายงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีความสัมพันธกัน

3. สวนประกอบตอนทาย หมายถึงสวนที่แสดงหลักฐานประกอบการคนควาและ 
การเขียนรายงาน เพื่อใหทราบวาผูทํารายงานไดคนความาจากแหลงใดบาง สวนประกอบตอนทายมี
ไดเปน 2 ลักษณะ คือ

1) บรรณานุกรม (Bibliography) ซ่ึงหมายถึงรายการทรัพยากรสารนิเทศ 
ทั้งหมดที่ผูทํารายงานไดใชประกอบการคนควาการทํารายงาน ซ่ึงจะตองนํามาจัดเรียงไวตามลําดับ
ตัวอักษร และบันทึกรายการตางๆตามแบบแผนบรรณานุกรมที่ที่ไดกําหนดไว สวนอางอิงนับวา
เปนสวนที่ทําใหรายงานนั้นมีความนาเชื่อถือและยังแสดงถึงความมีจริยธรรมทางวิชาการดวย  
สําหรับรายการอางอิงที่แทรกปนไปในเนื้อหาของรายงาน ในกรณีที่ผูทํารายงานไดคัดลอกขอความ
หรืออางคําพูดหรือแนวความคิดของบุคคลอื่นมาไวในรายงานของตน จําเปนตองมีการอางอิงกํากับ
ไวดวยทุกครั้ง โดยระบุนามผูแตง ปที่พิมพ และ/หรือเลขหนา

2. ภาคผนวก คือสวนที่ไมใชเนื้อหาที่แทจริงของเรื่องที่จะเขียนรายงาน อาจเปน 
ตาราง ตัวเลข สถิติ รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ ซ่ึงจะชวยประกอบใหเขาใจเรื่องราวเนื้อหาของรายงาน
ไดดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม รายงานไมจําเปนตองมีภาคผนวกเสมอไป จะมีหรือไมขึ้นอยูกับ
ความจําเปนและความเหมาะสมกับรายงานแตละเรื่อง หากรายงานใดมีภาคผนวก ภาคผนวกจะอยู
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ตอนทายตอจากรายการอางอิงหรือบรรณานุกรม หนาแรกของภาคผนวกใหเขียนวาภาคผนวกอยู
ตรงกลางหนากระดาษ หนาถัดไปเปนเนื้อหาของภาคผนวก ถาในกรณีที่ภาคผนวกมากกวา 1  
ภาคผนวก หนาแรกของภาคผนวกใหเขียนคําวา ภาคผนวก ตรงกลางหนากระดาษเชนเดียวกัน  
หนาถัดไปเขียนคําวา ภาคผนวก ก กลางหนากระดาษ หนาถัดไปเปนเนื้อหาของภาคผนวก ก และ
ใหขึ้นหนาใหมทุกครั้ง โดยใชหัวขอตามลําดับอักษรเปนภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ตามลําดับ

สรุปไดวาสวนประกอบของรายงานประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน ไดแก  
สวนประกอบตอนตน สวนเนื้อหา และสวนประกอบตอนทาย สวนประกอบตอนตนหมายถึง 
สวนที่อยูตนเลมของรายงานกอนถึงเนื้อหา สวนประกอบตอนตนประกอบดวย ปกนอก หนาปกใน 
คํานํา และสารบัญ สวนเนื้อหาหมายถึงสวนที่อยูตอจากสวนประกอบตอนตน เปนสวนที่สําคัญ 
ที่สุดของรายงาน เพราะจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของรายงานตามโครงเรื่องที่กําหนดไว  
สวนเนื้อหาจะประกอบดวยสวนตางๆ คือบทนํา เนื้อเร่ือง และบทสรุป และสวนประกอบตอนทาย 
หมายถึงสวนที่แสดงหลักฐานประกอบการคนควา และการเขียนรายงาน เพื่อใหทราบวาผูทํา 
รายงานไดคนความาจากแหลงใดบาง สวนประกอบตอนทายมี 2 ลักษณะคือ บรรณานุกรมและ 
รายการอางอิงที่แทรกปนไปในเนื้อหาของรายงาน สวนรายการอางอิงควรมีภาคผนวกประกอบ  
อาจเปน ตาราง สถิติ รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ ซ่ึงจะชวยใหเขาใจเรื่องราวเนื้อหาของรายงานไดดี 
ยิ่งขึ้น

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
งานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการสอนโดยวิธีโครงงาน และ

การเขียนรายงานการศึกษาคนความีดังนี้
4.1 งานวิจัยในประเทศ

เพ็ญประภา ไวทยาคม (2526 : บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และ
ความพึงพอใจในการเรียนเร่ือง “การเขียนรายงาน” โดยใชชุดการสอนและวิธีการสอนตามปกติ 
กลุมตัวอยางไดแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 2 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา จํานวน 100 คน เครื่องมือ
ที่ใชคือชุดการสอน ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมี 
ความแตกตางกัน และนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนโดยใชชุดการสอนกวาวิธีการสอน
ตามปกติ

ลัดดา สายพานทอง (2535 : 106) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชแบบฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางแกวประชาสรรค อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เครื่องมือ 
ที่ใชในการศึกษาคนควาคือแผนการสอน แบบฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร
กับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

กัญญา ภิญญกิจ (2538 : บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและความสนใจในกิจกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 ที่สอนดวยการทําโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแผนการสอนดวยโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แผนการสอนตามคูมือครู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  
แบบทดสอบความสนใจในกิจกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางไมมีนัย
สําคัญทางสถิติ ความสนใจในกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนที่ไดรับ 
การสอนดวยการทําโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติ

มาลิสา เงียบกิ่ง (2544 : 78) ศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู
ภาษาไทยเรื่องพระมหาชนกฉบับการตูน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางไดแก นักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานไทยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือที่ใชคือแผนพัฒนา
กิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรูภาษาไทยเรื่องพระมหาชนกฉบับการตูน  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์และแบบประเมินระหวางเรียน ผลการวิจัยพบวาแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรม 
โครงงานเพื่อการเรียนรูภาษาไทยเรื่องพระมหาชนกฉบับการตูน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูศึกษา
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 87.21/87.67 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว

ศุภสิริ  โสมาเกตุ (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและ
ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการเรียนรูโดย
โครงงานกับการเรียนรูตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 90 คน เครื่องมือที่ใช 
ในการวิจัยคือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยโครงงาน แผนการจัดการเรียนรู 
วิชาภาษาอังกฤษโดยคูมือครู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน แบบทดสอบวัดความพึงพอใจ
ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ เรียนรูโดยโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ 
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ในการเรียน ความคงทนในการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่
เรียนรูตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนที่เรียนรูภาษาอังกฤษโดย 
โครงงานมีประสิทธิผลในการเรียนรอยละ 25 และนักเรียนที่เรียนรูตามคูมือครูมีประสิทธิผล 
ในการเรียนรอยละ 13

บุญนาค ฮวบสวรรค (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ “เรื่องการถนอมอาหาร” ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหนองคู จังหวัดชัยภูมิ เครื่องมือที่ใช
คือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แบบประเมินพฤติกรรมและประเมินโครงงาน ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานมีปะสิทธิภาพ 94.53/86.03 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และนักเรียนที่เรียนดวยแผนการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

กล่ันแกว ประชุมแดง (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาไทย
เร่ือง “ปาดีน้ําอุดม” ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยโครงงาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 จํานวน 27 คน โรงเรียนบานเหลาฮก จังหวัดรอยเอ็ด เครื่องมือที่ใชคือแผนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนระหวางการปฏิบัติโครงงาน แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวาแผนการสอนที่เนนการทําโครงงานมีประสิทธิภาพ 
88.06/82.23 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว และมีคาดัชนีประสิทธิภาพทางการเรียนรูคิดเปนรอยละ 
47

ประภาพร สุขพูล (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาแผนการเรียนรูกลุมการงาน
และพื้นฐานอาชีพชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เร่ือง “งานประดิษฐจากขาวโพด” โดยใชโครงงาน  
กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานโนนมวง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใชไดแกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบประเมินพฤติกรรม
ระหวางเรียน แบบประเมินโครงงาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานมีประสิทธิภาพเทากับ 86.44/90.40 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 85/85 
ที่ตั้งไว และการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงานมีดัชนีประสิทธิผลเทากับรอยละ 70

แจมจันทร ทองคุม (2545 : 72-73) ศึกษาผลการเรียนวิทยาศาสตร สาระการเรียนรูเร่ือง
กินดีอยูดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ที่ไดรับการสอนแบบ 
โครงงานโดยใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 
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แบบทดสอบแบบปรนัย แบบสังเกตพฤติกรรม ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลการเรียนหลังเรียน 
สูงกวากอนเรียน และนักเรียนมีความสามารถในการคิดและทําโครงงานวิทยาศาสตรในระดับดีมาก

ประเทือง จันทไทย (2545 : 118) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตนคติตอโครงงาน
วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการสอนโดยใชโครงงานแบบกลุม
ตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียนและแบงกลุมตามความสนใจ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานโจดนาตาล และโรงเรียนบานนาไรเดียว อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ เครื่องมือที่ใชทดลองไดแกแผนการสอน  แบบประเมินโครงงาน  แบบสังเกต  
พฤติกรรมการทํางาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติตอโครงงาน 
ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนโดยโครงงานแบบกลุมตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียนมี 
ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกวานักเรียนในกลุมที่เรียนโครงงานตามความสนใจอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01

จุไรรัตน คนคลอง (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความสามารถคิดแกปญหาและคานิยม
ในภูมิปญญาทองถ่ินของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการสอนแบบ 
โครงงานภูมิปญญาทองถ่ิน กลุมตัวอยางคือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานโสก และโรงเรียนบานเบียด จํานวน 16 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบทดสอบ 
วัดความสามารถคิดแกปญหา แบบทดสอบวัดคานิยมในภูมิปญญาทองถ่ิน แผนการสอนตาม 
โครงงานภูมิปญญาทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวาความสามารถคิดแกปญหาของเด็กหลังการสอนแบบ
โครงงานภูมิปญญาทองถ่ินสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สุธาทิพย สุดหนองบัว (2545 : 90-91) ศึกษาเรื่องการพัฒนาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงงาน กลุมตัวอยางคือนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 41 คน เครื่องมือที่ใชใน 
การวิจัยคือแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แผนการจัดกิจกรรมโครงงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใช 
โครงงาน แบบบันทึกการสอนของครู ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษคิดเปนรอยละ 81.42 ซ่ึงสูงกวาเกณฑความรอบรูที่กําหนดไวรอยละ 70 ของคะแนน
เต็ม

4.2 งานวิจัยตางประเทศ
ชิลเดรสส (Childress 1982 : 3280-A) ศึกษาผลของการทําโครงงานวิทยาศาสตรตอ

การพัฒนาทางสติปญญาของเด็กวัยรุนตามทฤษฎีของเพียเจต กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาจํานวน 73 คน จาก 12 กลุมที่เรียนวิชาเคมี โดยแบงเปน 3 กลุม โดยกลุมที่ 1 เปนกลุมที่ตองทํา
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โครงงาน กลุมที่ 2 เปนกลุมที่จะเลือกทําโครงงานหรือไมก็ได และกลุมที่ 3 เปนกลุมที่ไมตองทํา
โครงงาน ผลการศึกษาพบวานักเรียนทั้ง 3 กลุมที่ผานการทดลองเปนเวลา 9 สัปดาห มีระดับ
พัฒนาการเรียนรูไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อทดสอบความคิดเชิงตรรกพบวา 
นักเรียนที่ทําโครงงานจะมีพัฒนาการเรียนรูตามทฤษฎีของเพียเจตสูงกวานักเรียนที่ไมทําโครงงาน

โฮวิค (Howick 1991 : 4283-A) ศึกษาเฉพาะกรณีของเด็กนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 
ในการทําโครงงานวิทยาศาสตรทางทะเล เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอส่ิงแวดลอมทางทะเล 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํานวน 19 คน ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ผานกิจกรรมโครงงานเปน
เวลา 22 วัน มีความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางทะเลสูงขึ้น หลังการทํากิจกรรมนักเรียนเปลี่ยนเจตคติ
จากการมองสิ่งแวดลอมดานความงามทางทัศนียภาพเปนปญหาดานมลภาวะ และกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรทางทะเลสงเสริมเจตคติในทางบวกตอแนวคิดดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น

คราจคิก (Krajcik 1994 : 483-497) ไดศึกษารูปแบบความชวยเหลือของครู 
มัธยมศึกษาตอนตนในการดําเนินงานโครงงานของนักเรียน ผลการศึกษาพบวาการสอนโครงงาน
ไดมีการนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในสภาพหองเรียนที่แตกตางกัน โดยนักเรียนจะเปน 
ผูดําเนินการศึกษาคนควาจากเรื่องที่ตนเองสนใจ ซ่ึงสวนใหญจะเกี่ยวของกับบทเรียนและ 
ดําเนินการคนควา ปรึกษาและใชเทคโนโลยี เนื่องจากการสอนโดยโครงงานมีการดําเนินการที่ 
แตกตางจากการสอนวิธีอ่ืนๆผูสอนจําเปนตองชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออน และตองประสานงาน
เพื่อขอความรวมมือความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญทั้งในดานเนื้อหาและเทคโนโลยี เพื่อใชเปน 
ขอมูลพิจารณาโครงงานของนักเรียน สําหรับนักเรียนจะวางแผนโครงงานตามความคิดและ 
ประสบการณ ซ่ึงจะมีการรวมมือกันเองเมื่อประสบปญหา หรือเมื่อโครงงานมีความสัมพันธกับ
โครงงานของผูอ่ืนลักษณะการสอนโครงงาน ความรวมมือ การใหความชวยเหลือ การดําเนินงาน 
และผลที่ไดรับจากโครงงาน เปนการพัฒนาความคิดรวบยอดและมนุษยสัมพันธทางวิชาการของ 
นักเรียนไดเปนอยางดี

โพลแมน (Polman 1997 : 1193-A) ศึกษาการออกแบบสภาพแวดลอมของการเรียนรู
สําหรับการศึกษาวิชาวิทยาศาสตรดวยวิธีโครงงาน ผลการศึกษาพบวาไดมีการพัฒนาการสอนดวย
วิธีโครงงานเปนกลยุทธการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ดวยการลงมือปฏิบัติ และไดปฏิรูปอยางกวางขวางเพื่อนําไปใชในระดับมัธยมศึกษาดวยการใชส่ือ 
เชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต สรุปวาการวิจัยทางการศึกษาและการใชเทคโนโลยีใหมยังไมเพียง
พอที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหองเรียนอยางแทจริงได ในที่สุดแลวครูจะเปนผูรวมสราง
กิจกรรมกับนักเรียนในหองเรียนทุกวัน โดยทําใหขอคิดเห็นในการสอนโดยวิธีโครงงานเปนการ
ปฏิบัติโดยข้ึนอยูกับสภาพงานของครูและนักเรียนเปนสวนใหญ
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แรมซีย (Ramsey 1997 : 786-A) ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาแบบดั้งเดิมและโดยวิธีโครงงาน ผลการศึกษาพบวาผลการสอบปลายภาคไม
แตกตางกัน จากการสัมภาษณโดยผูวิจัยและครูผูสอนเพื่อหาเหตุผลที่นักเรียนเลือกที่จะเสี่ยงเรียน
วิชาแคลคูลัส 1 โดยวิธีโครงงานมากกวาการเรียนแบบดั้งเดิม พบวานักเรียนมีความปรารถนาที่จะ
ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงในการสอนวิชาคณิตศาสตร  นักเรียนที่เรียนรูโดยวิธีโครงงานชอบการ
ทาทายในหองเรียน มีความสนุกสนานกับโครงงานและการไดลงมือทําเอง ประกอบกับการใช
เทคโนโลยีใหม ซ่ึงตรงขามกับวิธีการเรียนรูแบบดั้งเดิม นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูวิชา
แคลคูลัสแบบปฏิบัติจริง และแสดงการรับรูดวยการปรับปรุงวิธีแกปญหาและทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณได โครงงานจะเปนสิ่งเราภายนอกและพัฒนาทักษะการทํางานของนักเรียน

งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยวิธีโครงงานสวนใหญทั้งในประเทศและตางประเทศ จะ
เปนงานวิจัยในดานประสิทธิภาพของแผนการสอนดวยวิ ธีการสอนแบบโครงงานและ  
เปรียบเทียบการสอนโดยวิธีโครงงานกับวิธีการสอนโดยใชคูมือครู ซ่ึงสวนใหญผลการวิจัยพบวา
การสอนโดยวิธีโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ตอผูเรียน
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บทท่ี 3
การดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง พัฒนาการความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาที่เรียนรู 
โดยวิธีโครงงานและเรียนรูโดยใชคูมือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีวัตถุประสงคเพื่อ 
เปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาและศึกษาผลปฏิสัมพันธที่
เกิดจากระดับความสามารถพื้นฐานที่ตางกันในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาที่เรียนรูโดยวิธี
โครงงานและเรียนรูโดยใชคูมือครู เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) รูปแบบ
การทดลองเปนแบบพหุเหตุปจจัย (Factorial designs) เขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ (นิคม ตังคะพิภพ 
2543:320)

ผลการทดสอบ
กอนทดลอง

กระบวนการ
เรียนรู

ความสามารถใน
การเขียนรายงาน
การศึกษาคนควา

ผลการทดสอบ
หลังทดลอง

O1 X1 Y1 O2

O3 X1 Y2 O4

กลุมทดลอง

O5 X1 Y3 O6

O7 X2 Y1 O8

O9 X2 Y2 O10

กลุมควบคุม

O11 X2 Y3 O12

แผนภูมิที่ 2 รูปแบบการทดลองแบบพหุเหตุปจจัย
X1 แทน วิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงาน (Treatment) ของกลุมทดลอง
X2 แทน วิธีการเรียนรูโดยใชคูมือครู (Treatment) ของกลุมควบคุม
Y1 แทน กลุมสูง
Y2 แทน กลุมกลาง
Y3 แทน กลุมต่ํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



77

O1, O3, O5, O7, O9, และ O11 แทน ผลการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)
O2, O4, O6, O8, O10, และ O12 แทน ผลการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)

ขั้นตอนในการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตางๆดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ

1.1 ศึกษาคนควา หนังสือ  ตํารา เอกสารและงานวิจัย
1.2 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง

2. สรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 เครื่องมือในการทดลอง
2.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

3. ขั้นทดลอง
4. ขั้นวิเคราะหขอมูลและแบบสอบถาม
รายละเอียดของการดําเนินการทดลองตามขั้นตอนมีดังนี้

1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ศึกษาคนควา หนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับดังนี้

1.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงานจากหนังสือ 
เอกสารและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ

1.1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มาตรฐานและ 
สาระการเรียนรูกลุมวิชาภาษาไทยและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (ม. 4 – 6)

1.1.3 กําหนดสาระการเรียนรู เพื่อนํามาเปนเนื้อหาสําหรับเรียนรูโดยวิธีโครงงานและ
เรียนรูโดยใชคูมือครู

1.1.4 ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตํารา ที่เกี่ยวของกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
1.1.5 ศึกษาเอกสาร  หนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการเขียนรายงาน 

การศึกษาคนควา
1.1.6 ศึกษาหลักวิธีการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัยและวิธีประเมินผลการเขียน 

รายงานการศึกษาคนควา
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1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรี 

ศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่เรียนรายวิชา ท 402 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 
8 หองเรียน จํานวนนักเรียน 400 คน

1.2.2 กลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร ที่เรียนรายวิชา ท 402 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โดยเลือกมาจากเจาะจง
เลือก (Purposive Sampling) จํานวน 2 หองเรียน จาก 8 หองเรียนโดยมีวิธีการดังนี้

1. เลือกจากนักเรียน 2 หองเรียน ที่มีความรูความสามารถใกลเคียงกันคือนักเรียน
สายวิทยคณิต ซ่ึงนักเรียนทั้ง 2 หองนี้ ทางโรงเรียนไดเรียงลําดับคะแนนไวแลวกอนขึ้นมาเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังนั้นทั้ง 2 หองเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับที่ใกลเคียง
กัน

2. นํานักเรียนทั้ง 2 หองมาทดสอบความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษา 
คนควากอนทดลอง (Pretest) เมื่อตรวจใหคะแนนตามเกณฑประเมินการเขียนรายงานการศึกษา 
คนควาเรียบรอยแลว นําคะแนนมาเรียงลําดับจากต่ําสุดไปหาสูงสุด แบงชวงคะแนนเปน 3 ชวง 
คะแนนใดที่ซํ้ากันใหตัดออกเหลือเปนชวงคะแนนละ 10 คน โดยเรียงลําดับคะแนนต่ํา กลาง สูง ทั้ง 2 
หองเรียน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 60 คน

3. สุมวิธีการเรียนรู โดยวิธีจับฉลากเขากลุมตัวอยางที่กําหนดไดกลุมตัวอยาง 
ดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยางในการทดลอง
วิธีการเรียนรูความสามารถในการเขียนรายงาน

การศึกษาคนควา โครงงาน คูมือครู
รวม

ต่ํา 10 10 20
กลาง 10 10 20
สูง 10 10 20
รวม 30 30 60
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4. จัดเรียงคะแนนความสามารถพื้นฐานในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาตาม
กลุมต่ํา กลาง  สูงโดยมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของคะแนนทดสอบพื้นฐานการเขียน
รายงานการศึกษาคนควากอนการทดลอง (Pretest) ของกลุมตัวอยางดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของคะแนนทดสอบพื้นฐานการเขียนรายงานการ
                 ศึกษาคนควากอนการทดลอง (Pretest) ของกลุมตัวอยางจําแนกตามวิธีการเรียนรู

วิธีการเรียนรู
โครงงาน คูมือครู

ความสามารถพื้นฐาน
ในการเขียน

รายงานการศึกษาคนควา X SD X SD
ต่ํา 23.4000 1.5776 22.1000 0.9944
กลาง 26.1000 0.7379 23.7000 1.8886
สูง 30.1000 1.9120 29.4000 1.5055
รวม 26.5333 3.1484 25.0667 3.5030

2. ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
2.1  ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้

2.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มาตรฐานและสาระ 
การเรียนรู กลุมวิชาภาษาไทย และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (ม. 4 - 6)

2.1.2 กําหนดสาระการเรียนรู เพื่อนํามาเปนเนื้อหาในการเรียนรูโดยวิธีโครงงานและ 
การเรียนรูโดยใชคูมือครู

2.1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน 10 คาบ คาบละ 50 นาที เปน 
การเรียนรูโดยวิธีโครงงานและการเรียนรูโดยใชคูมือครูดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรูการเขียนรายงานการศึกษาคนควาโดยวิธีโครงงาน จํานวน 
5 แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลา 10 คาบ คาบละ 50 นาที แผนการจัดการเรียนรูจะมีรายละเอียด 
เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู กระบวนการวัดและ 
ประเมินผล แหลงการเรียนรู รายละเอียดมีดังนี้
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 1. ชื่อหนวยการเรียนรู  การเขียนรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
 2. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
 3. ระยะเวลาการสอน 10 คาบ

4. เนื้อหาสาระ ประกอบดวย 1. การเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควา 2. การกําหนด
หัวขอโครงงาน 3. การวางแผนการศึกษาคนควา 4. การเขียนโครงรางของโครงงาน 5. การออกแบบ
เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 6. การเก็บขอมูลดวยวิธีตางๆ  7. การเขียนรายงานโครงงาน 8. การ
เขียนรายงานโครงงานโดยมีการอางอิงขอมูลสารสนเทศ 9. การนําเสนอโครงงาน

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 ประกอบดวย
คาบที่ 1 การเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควา
คาบที่ 2 กําหนดหัวขอโครงงาน

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ประกอบดวย
คาบที่ 3 การวางแผนการศึกษาคนควา
คาบที่ 4 การเขียนโครงรางโครงงาน

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 ประกอบดวย
คาบที่ 5 การออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
คาบที่ 6 การเก็บขอมูลดวยวิธีตางๆ

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 ประกอบดวย
คาบที่ 7-8 การเขียนรายงานโครงงาน

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 ประกอบดวย
คาบที่ 9 การเขียนรายงานโครงงานโดยมีการอางอิงขอมูลสารสนเทศ
คาบที่ 10 การนําเสนอโครงงาน

2. แผนการจัดการเรียนรูการเขียนรายงานการศึกษาคนควาโดยใชคูมือครู จํานวน 5
แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลา 10 คาบ คาบละ 50 นาที แผนการจัดการเรียนรูมีรายละเอียด 
เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู กระบวนการวัดและ 
ประเมินผล แหลงการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้
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1. ชื่อหนวยการเรียนรู การเขียนรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
2. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
3. ระยะเวลาการสอน 10 คาบ
4. เนื้อหาสาระ ประกอบดวย 1. การเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควา 2. การกําหนดชื่อ

เร่ืองและวางแผนปฏิบัติในการเขียนรายงานการศึกษาคนควา 3. การสํารวจขอมูล 4. การรวบรวม
ความรูดวยการจดบันทึก 5. การสรางโครงเรื่องรายงานการศึกษาคนควา 6. การสรุปขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาคนควา 7. การเรียบเรียงเนื้อเร่ืองรายงานการศึกษาคนควา 8. การอางอิงขอมูลสารสนเทศ  
9. การจัดทํารูปเลมรายงานการศึกษาคนควา

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1
คาบที่ 1การเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควา
คาบที่ 2การกําหนดชื่อเร่ืองรายงานการศึกษาคนควาและการวางแผนปฏิบัติ

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2
คาบที่ 3การสํารวจขอมูล
คาบที่ 4การรวบรวมความรูดวยการจดบันทึก

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3
คาบที่ 5การสรางโครงเรื่องรายงานการศึกษาคนควา
คาบที่ 6 การสรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4
คาบที่ 7-8 การเรียบเรียงเนื้อเร่ืองรายงานการศึกษาคนควา

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5
คาบที่ 9การอางอิงขอมูลสารสนเทศ
คาบที่ 10 การจัดทํารูปเลมรายงานการศึกษาคนควา

2.1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 2 กลุมที่สรางเสร็จแลว เสนออาจารยผูควบคุม 
วิทยานิพนธ ตรวจ แกไข แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก 1. อาจารยปราณี  บุญชุม ศึกษา 
นิเทศก 9 2. อาจารยรัตนา สถิตานนท อาจารย 3 ระดับ 9 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 3. อาจารยวิไลลักษณ  ภูภักดี  ศึกษานิเทศก 8 หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา 
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ตรวจแกไขเพื่อดูความเหมาะสมของสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู ความเหมาะสมของเวลา  
การวัดและประเมินผล

2.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว เฉพาะคาบที่ 7 และ 8 เร่ือง 
การเขียนรายงานการศึกษาคนควา ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสายปญญา 
เขตจักรวรรดิ์ กรุงเทพฯ จํานวน 1 หองเรียน 40 คน เพื่อดูความเหมาะสมในดานตางๆเชน  
สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู กระบวนการวัดและประเมินผล แหลงเรียนรู

2.1.6 เมื่อไดทดลองสอนแลวไมมีขอบกพรอง นักเรียนสามารถเขียนรายงาน 
การศึกษาคนควาได แตจะมีปญหาเรื่องเวลาในการจัดทํารายงาน จึงเพิ่มเวลาในการจัดทําอีก  
1 สัปดาห

2.1.7 นําไปทดลองกับกลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2.2 ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษา

คนควาตามลําดับขั้นตอนดังนี้
2.2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มาตรฐานและ 

สาระการเรียนรูกลุมวิชาภาษาไทยและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 (ม. 4 - 6)
2.2.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบแบบอัตนัย และเกณฑการประเมินการเขียน 

รายงานการศึกษาคนควา
2.2.3 ศึกษาขั้นตอนการเขียนรายงานการศึกษาคนควาเพื่อสรางเปนแบบทดสอบ 

การเขียนรายงานการศึกษาคนควาและเกณฑการประเมินการเขียนรายงานการศึกษาคนควา
2.2.4 สรางแบบทดสอบกอนเรียนประเภทอัตนัยวัดความสามารถในการเขียน 

รายงานการศึกษาคนควาจํานวน 1 ขอ
2.2.5 สรางแบบทดสอบหลังเรียนประเภทอัตนัยวัดความสามารถในการเขียน 

รายงานการศึกษาคนควาจํานวน 1 ขอ
2.2.6 สรางเกณฑการประเมินการเขียนรายงานการศึกษาคนควา
2.2.7 นําเสนอแบบทดสอบและเกณฑการประเมินการเขียนรายงานการศึกษาคนควา

ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจความถูกตองของเนื้อหาภาษา
2.2.8 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบและเกณฑการประเมินการเขียนรายงาน  

การศึกษาคนควาตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัด
และประเมินผลผล จํานวน 3 ทาน ตรวจแกไขขอทดสอบและเกณฑการประเมินดังนี้ 1. ดร. ไตรรงค 
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เจนการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2. อาจารยสุภาณี  อินอักษร  อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียน
สตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 3. อาจารยสุวรรณ สถลชา  อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียน
สตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

2.2.9 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบและเกณฑการประเมินการเขียนรายงานการศึกษา 
คนควาตามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอคิดเห็น เสนอแนะ โดยมีขอแกไขดังนี้ การปรับในเรื่ององคประกอบใน
การตรวจใหคะแนน แนวทางการใหคะแนนของแตละองคประกอบ และไดนําขอแกไขของ
แบบทดสอบและเกณฑการประเมินการเขียนรายงานการศึกษาคนควาให ผูชวยศาสตราจารยสมพร  
รวมสุข ผูสอนวิชาการวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยพิจารณาอีกครั้ง

2.2.10 นําแบบทดสอบไปทดลอง (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
สายปญญา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 หองเรียน คร้ังที่ 1 จํานวน 10 คน ครั้งที่ 2 จํานวน 30 คน

2.2.11 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยาง

3. ขั้นทดลอง
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองดังนี้
3.1 กอนการทดลองผูวิจัยเลือกนักเรียนแบบเจาะจงมาจํานวน 2 หองเรียน จากนักเรียน

กลุมประชากร โดยเลือกหองที่มีความรูความสามารถใกลเคียงกันซ่ึงทางโรงเรียนไดเรียงลําดับ
คะแนนไวแลวทดสอบ (Pretest) วัดความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาโดยใช 
แบบทดสอบอัตนัยจํานวน 1 ขอ แลวจัดแบงกลุม เปนกลุมต่ํา กลุมกลาง และกลุมสูง ทั้ง 2 หองเรียน 
โดยวิธีเทียบคาเฉลี่ยกลุมที่ใกลเคียงกัน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 คน รวมเปนกลุม 
ตัวอยางทั้งส้ิน 60 คน

3.2  ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนทั้ง 2 กลุม ตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นและผูวิจัย
เปนผูสอนเองโดยเริ่มทดลองตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2545 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2546 รวม 7 สัปดาห 
และกําหนดระยะเวลาในการทดลอง 10 ครั้ง คร้ังละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที

3.3 หลังทดลองผูวิจัยดําเนินการทดสอบ (Posttest) กลุมทดลองและกลุมควบคุม วัด
ความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาทั้ง 2 กลุม คือ โดยใชแบบทดสอบอัตนัยซ่ึงเปน
แบบทดสอบคนละฉบับกับ Pretest โดยแบบทดสอบทั้ง 2 ชุด มีลักษณะเปนแบบทดสอบที่เทาเทียม
กัน (Equivalent Test) มีปริมาณขอมูลในการศึกษาคนควาเทากัน
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3.4 การตรวจใหคะแนนความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาผูวิจัยกําหนด 
ผูตรวจใหคะแนน 2 ทาน คือ ผูวิจัยเปนผูตรวจหลัก และอาจารยรัตนาภรณ ทองอยู อาจารย 2 ระดับ 7
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เปนผูตรวจรวม โดยตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด แลวนําคะแนน
ของทั้ง 2 ทาน มาตรวจสอบโดยวิธีเทียบคะแนน ถาคะแนนจากการตรวจของทั้ง 2 ทานตางกันไมเกิน 
3 คะแนน จากคะแนนเต็ม จะใชคะแนนของผูตรวจหลัก ถาคะแนนจากการตรวจของทั้ง 2 ทานตาง
เกิน 3 คะแนน จะทบทวนผลการตรวจใหคะแนนของทั้ง 2 ทานวามีขอแตกตางกันในประเด็นใดบาง 
และแกไขอีกครั้งจนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด

เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควา
เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควา ผูวิจัยได

กําหนดเกณฑการตรวจรายงานการศึกษาคนควา โดยกําหนดเกณฑการประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงปรับ
มาจากหลักการตรวจใหคะแนนเรียงความของ สุนันท ศลโกสุม (2527 : ภาคผนวก) ผูวิจัยกําหนด
เกณฑการใหคะแนนการเขียนรายงานการศึกษาคนควา โดยแบงองคประกอบในการตรวจใหคะแนน
ดังนี้

องคประกอบในการตรวจใหคะแนน คะแนน
1. การตั้งชื่อเร่ือง 5
2. การศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล 5
3. เนื้อหา 10
4. สวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา 5
5. การเขียนบรรณานุกรม 5
6. การใชภาษา 10

รวม 40

1. องคประกอบการตั้งชื่อเร่ือง พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
1. สอดคลองกับเนื้อหา หมายถึง ช่ือเร่ืองมีความเกี่ยวของและสัมพันธกับขอมูลที่นํามา

เขียน
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2. นาสนใจ หมายถึง ช่ือเรื่องชวนใหติดตาม และอยูภายในขอบเขตที่กําหนดของ
หัวขอรายงานการศึกษาคนควา

3. กะทัดรัด หมายถึง เขียนไดกระชับ ชัดเจน
4. ส่ือความหมายไดดี หมายถึง การใชถอยคําที่เหมาะสมกับเนื้อเร่ือง ตรงกับ

จุดมุงหมายของเรื่อง เขาใจงาย

แนวการใหคะแนนการตั้งชื่อเร่ือง มีดังนี้
คะแนน 5 ดีมาก - ช่ือเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหาดีมาก

- ช่ือเร่ืองนาสนใจมาก
- ช่ือเร่ืองกะทัดรัด
- ส่ือความหมายไดดีมาก

คะแนน 4 ดี - ช่ือเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหาดี
- ช่ือเร่ืองนาสนใจดี
- ช่ือเร่ืองกะทัดรัด
- ส่ือความหมายไดดี

คะแนน 3 เกือบดี - ช่ือเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหาดี
- ช่ือเร่ืองนาสนใจ
- ช่ือเร่ืองไมกะทัดรัด
- ส่ือความหมายไดดีพอควร

คะแนน 2 พอใช - ช่ือเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหาพอควร
- ช่ือเร่ืองไมนาสนใจ
- ชื่อเร่ืองไมกะทัดรัด
- ส่ือความหมายไดพอควร

คะแนน 1 ปรับปรุง - ช่ือเร่ืองไมสอดคลองกับเนื้อหา
- ช่ือเร่ืองไมนาสนใจ
- ช่ือเร่ืองไมกะทัดรัด
- ส่ือความหมายไมชัดเจน
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2. องคประกอบดานการคนควาและรวบรวมขอมูล พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
1. การคนควาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย หมายถึง การคนควาขอมูลในการจัดทํา 

รายงานการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูล ดังนี้ 1. เอกสาร ตํารา 2. สัมภาษณจากผูรู 3. อินเตอรเน็ต  
4. สถานที่ที่เปนแหลงคนควา เชน พิพิธภัณฑ สถานที่สําคัญภายในชุมชน

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง วิธีการรวบรวมขอมูล เพื่อนําขอมูลมาจัดทํา 
รายการ มีระบบ ขั้นตอน ไดแก 1. การรวบรวมขอมูลจากการอาน 2. การรวบรวมขอมูลจากการฟง
วิทยากร   3. การรวบรวมขอมูลจากการสังเกตและดู 4. การจดบันทึกขอมูล

แนวการใหคะแนนการคนควาและการรวบรวมขอมูล
คะแนน 5 ดีมาก - การคนควาและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลครบ 4 แหลง 

ดังนี้
1. อานจากเอกสาร ตําราแลวจดบันทึก
2. ฟงวิทยากร สัมภาษณผูรู แลวจดบันทึก
3. อานและดูจากอินเตอรเน็ต แลวจดบันทึก
4. อานและสังเกตจากแหลงศึกษาคนควา แลวจดบันทึก

คะแนน 4 ดี - การคนควาและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลมี 3 แหลง ดังนี้
1. อานจากเอกสาร ตําราแลวจดบันทึก
2. ฟงวิทยากร สัมภาษณผูรู แลวจดบันทึก
3. อานและสังเกตจากแหลงศึกษาคนควา แลวจดบันทึก

คะแนน 3 เกือบดี - การคนควาและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลมี 3 แหลง ดังนี้
1. อานจากเอกสาร ตําราแลวจดบันทึก
2. ฟงวิทยากร สัมภาษณผูรู แลวจดบันทึก
3. อานและดูจากอินเตอรเน็ต แลวจดบันทึก

คะแนน 2 พอใช - การคนควาและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลมี 2 แหลง ดังนี้
1. ฟงวิทยากร สัมภาษณผูรู แลวจดบันทึก
2. อานและสังเกตจากแหลงศึกษาคนควา แลวจดบันทึก

คะแนน 1 ปรับปรุง - การคนควาและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลมี 1 แหลง คือ
อานและสังเกตจากแหลงศึกษาคนควา แลวจดบันทึก
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3. องคประกอบดานเนื้อหา พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
1. เนื้อหา หมายถึง มีเนื้อหารายละเอียดที่ชัดเจนครบถวน มีความถูกตองตาม

ขอเท็จจริง
2. การลําดับความ หมายถึง สามารถถายทอดและลําดับความคิดไดอยางสัมพันธ

ตอเนื่องอยางชัดเจน ทั้งความคิดในยอหนาและความคิดที่เชื่อมตอระหวางยอหนา และเนื้อหาตอเนื่อง
กันตลอดเรื่อง

แนวการใหคะแนนเนื้อหา มีดังนี้
คะแนน 10-9 ดีมาก - เนื้อหาถูกตองครบถวนทั้งหัวขอใหญและหัวขอยอย

- หัวขอยอยมีความสัมพันธกับหัวขอใหญทุกหัวขอ
- การลําดับความมีความตอเนื่องและสัมพันธกันทุกหัวขอ

คะแนน 8-7 ดี    - เนื้อหามีหัวขอใหญครบถวน แตขาดหัวขอยอย 1-2 หัวขอ
- หัวขอยอยมีความสัมพันธกับหัวขอใหญแตไมสัมพันธกัน 1
   หัวขอ
- การลําดับความมีความตอเนื่องและสัมพันธกันมากกวา 5
   หัวขอ

คะแนน 6-5พอใช    - เนื้อหามีหัวขอใหญขาดไป 1-2 หัวขอ หัวขอยอยขาด 3-4
   หัวขอ
- หัวขอยอยมีความสัมพันธกับหัวขอใหญแตไมสัมพันธกัน 2
   หัวขอ
- การลําดับความมีความตอเนื่องและสัมพันธกัน 4-5 หัวขอ

คะแนน 4-1ปรับปรุง - เนื้อหามีหัวขอใหญขาดไปมากกวา 2 หัวขอ หัวขอยอยขาด 5
   หัวขอข้ึนไป
- หัวขอยอยมีความสัมพันธกับหัวขอใหญแตไมสัมพันธกัน
   มากกวา 2 หัวขอ
- การลําดับความมีความตอเนื่องและสัมพันธกันไมเกิน 3
  หัวขอ
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4. องคประกอบดานสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา พิจารณาตามเกณฑตอไป
นี้

มีสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควาครบถวนทั้ง 4 สวน หมายถึง มี  
1. สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย ปกนอก ปกใน คํานํา สารบัญ 2. สวนเนื้อหา ประกอบดวย  
บทนํา เนื้อเร่ือง และบทสรุป 3. สวนอางอิง (บรรณานุกรม) 4. ภาคผนวก ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ  
แผนที่

แนวการใหคะแนนสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา มีดังนี้
คะแนน 5 ดีมาก - มีสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควาครบถวนทั้ง 4 สวน
คะแนน 4 ดี - มีสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควาครบถวนทั้ง 4 สวน 

แตขาดสวนประกอบยอย เชน ปกใน
คะแนน 3 เกือบดี - มีสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควาขาดหายไป 1 สวน
คะแนน 2 พอใช - มีสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควาขาดหายไป 2 สวน
คะแนน 1 ปรับปรุง - มีสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควาขาดหายไป 3 สวน

5. องคประกอบการเขียนบรรณานุกรม พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
1. เขียนบรรณานุกรมถูกตองตามหลักการเขียน หมายถึง การเขียนอางอิงโดยระบุ 

รายละเอียดและเครื่องหมายไดถูกตองตามแบบแผนของการเขียนบรรณานุกรม ดังนี้
ก. เอกสารตํารา
ผูแตง. ช่ือเร่ือง. จํานวนเลม คร้ังที่พิมพ. สถานที่พิมพ; สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.
ข. จากการฟงโดยการใหสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณ. ตําแหนง. (ถามี) สัมภาษณ, วันที่ เดือน ป.
ค. ขอมูลจากอินเตอรเน็ต
“ช่ือเร่ือง” [ออนไลน] เขาถึงไดจาก: ช่ือเว็บไซต, ป.
ถาเปนการอางอิงในเนื้อหาจะใชระบบนามป โดยใสช่ือผูแตง ปที่พิมพ เลขหนา ไว

ในวงเล็บ
2. ระบุช่ือบรรณานุกรมครบทุกชื่อ หมายถึง การใสจํานวนเอกสารอางอิงในรายการ

บรรณานุกรมจากการคนควาครบทุกชื่อเร่ืองที่ใชคนควา
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แนวการใหคะแนนการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้
คะแนน 5 ดีมาก - เขียนบรรณานุกรมถูกตองตามหลักการเขียนทุกแหง

- ระบุช่ือบรรณานุกรมครบทุกชื่อ
คะแนน 4 ดี - เขียนบรรณานุกรมผิดพลาดไป 1 แหง

- ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไป 1ช่ือ
คะแนน 3 เกือบดี - เขียนบรรณานุกรมผิดพลาดไป 2 แหง

- ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไป 2 ช่ือ
คะแนน 2 พอใช - เขียนบรรณานุกรมผิดพลาด 3 แหง

- ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไป 3 ช่ือ
คะแนน 1 ปรับปรุง - เขียนบรรณานุกรมมีที่ผิดมากกวา 3 แหง

- ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไปมากกวา 3 ช่ือ

6. องคประกอบการใชภาษา พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
1. การใชถอยคําสํานวน หมายถึง การใชถอยคําสํานวนถูกตองตามระดับการสื่อสาร 

สามารถเลือกใชถอยคําเพื่อนํามาใชอยางถูกตองตรงกับตําแหนงหนาที่ของคํา ใชถอยคําเหมาะสมกับ
เร่ือง เหมาะสมกับระดับของผูอาน ตรงกับจุดมุงหมายของเรื่อง

2. การสะกดการันต หมายถึง สามารถสะกดคําไดถูกตองตามหลักการเขียน

แนวการใหคะแนนการใชภาษา มีดังนี้
คะแนน 10-9 ดีมาก - ใชถอยคําสํานวนไดถูกตองเหมาะสม

- สะกดการันตถูกตองทุกคํา
คะแนน 8-7 ดี - ใชถอยคําสํานวนไมถูกตองหรือไมเหมาะสม 1-2 แหง

- สะกดการันต ผิด 1-3 คํา
คะแนน 6-5 พอใช - ใชถอยคําสํานวนไมถูกตองหรือไมเหมาะสม 3 แหง

- สะกดการันต ผิด 4 คํา
คะแนน 4-1 ปรับปรุง - ใชถอยคําสํานวนไมถูกตองและไมเหมาะสม 4 แหง

  - สะกดการันต ผิด ตั้งแต 5 คํา ขึ้นไป
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ตารางที่ 3 สรุปการประเมินการเขียนรายงาน หัวขอการตั้งชื่อเร่ือง การคนควาและรวบรวมขอมูล
                 สวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา และการอางอิง

คะแนน
รายการประเมิน ดีมาก

(5)
ดี

(4)
เกือบดี

(3)
พอใช

(2)
ปรับปรุง

(1)
1. การตั้งชื่อเร่ือง
- การตั้งชื่อเร่ือง สอดคลองกับเนื้อหา
- การตั้งชื่อเร่ืองมีความนาสนใจ
- การตั้งชื่อเร่ืองกะทัดรัด
- การตั้งชื่อเร่ืองสื่อความหมายไดดี
2. การคนควาและรวบรวมขอมูล
- การคนควาจากแหลงขอมูลที่
  หลากหลาย
- วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลมีระบบ
   ขั้นตอน
3. สวนประกอบของรายงานการศึกษา
คนควา
- มีสวนประกอบของรายงานการศึกษา
คนควาครบถวน
4. การเขียนบรรณานุกรม
- เขียนบรรณานุกรมถูกตองตามหลัก
  การเขียน
- ระบุช่ือเอกสารอางอิงครบทุกเรื่อง
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ตารางที่ 4 สรุปการประเมินการเขียนรายงานการศึกษาคนควา หัวขอเนื้อหา และการใชภาษา
คะแนน

รายการประเมิน ดีมาก
(10-9)

ดี
(8-7)

พอใช
(6-5)

ปรับปรุง
(4-1)

1. เนื้อหา
- เนื้อหาถูกตองครบถวนทั้งหัวขอใหญ และ
  หัวขอยอย
-  หัวขอยอยมีความสัมพันธกับทุกหัวขอใหญ
   ทุกหัวขอ
- การลําดับความมีความตอเนื่องและสัมพันธกัน
  ทุกหัวขอ
2. การใชภาษา
- การใชถอยคําสํานวน
- การสะกด การันต

ความหมายของเกณฑการใหคะแนน
เมื่อกําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนแลวโดยผูวิจัยซ่ึงเปนผูตรวจหลัก และอาจารย 

รัตนาภรณ ทองอยู อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เปนผูตรวจรวม ทําความเขาใจใน
ประเด็นตางๆแลวตีตารางชองคะแนนเปน 2 ชอง เมื่อตรวจใหคะแนนรายงานการศึกษาตามเกณฑที่
กําหนดแลว นําคะแนนของทั้ง 2 ทานมาตรวจสอบโดยวิธีเทียบคะแนนจากตาราง ถาคะแนนจากการ
ตรวจของทั้ง 2 ทานตางกันไมเกิน 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม จะใชคะแนนของผูตรวจหลัก ถาคะแนน
จากการตรวจของทั้ง 2 ทานตางเกิน 3 คะแนน จะทบทวนผลการตรวจอีกครั้งจนเปนไปตาม 
หลักเกณฑที่กําหนด

3.5 รวบรวมขอมูลผลจากการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนรายงาน 
การศึกษาคนควา มาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
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4. ขั้นวิเคราะหขอมูล และทดสอบสมมติฐาน
4.1 หาคามัชฌิมเลขคณิต และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถใน 

การเขียนรายงานการศึกษาคนควา จากการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) ของกลุมตัวอยางทุกกลุม
4.2 หาคามัชฌิมเลขคณิต และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถใน 

การเขียนรายงานการศึกษาคนควาจากการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) ของกลุมตัวอยาง 
ทุกกลุม

4.3 หาคะแนนพัฒนาการของความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควา (Posttest 
– Pretest) ของกลุมตัวอยางทุกกลุมเพื่อเปรียบเทียบระดับพัฒนาการของความสามารถใน  
การเขียนรายงานการศึกษาคนควา ระหวางกลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียนรูโดยโครงงานและกลุมที่เรียน
ดวยวิธีการเรียนรูโดยใชคูมือครู โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two Way 
Analysis of Variance) และทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูภายหลัง (Posteriori Comparison Test) 
โดยวิธี S-Method ของ เชฟเฟส (Scheffe′)
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บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเร่ือง พัฒนาการความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาที่เรียนรู 
โดยวิธีโครงงานและเรียนรูโดยใชคูมือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีวัตถุประสงคเพื่อ 
เปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาและศึกษาผลปฏิสัมพันธ
ที่เกิดจากระดับความสามารถพื้นฐานที่ตางกันในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาที่เรียนรูโดยวิธี
โครงงานและเรียนรูโดยใชคูมือครู โดยศึกษาความแตกตางระหวางวิธีการเรียนรูและผลปฏิสัมพันธ
ของวิธีเรียนรูทั้ง 2 วิธี กับพื้นฐานความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควา โดยวิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two Way Analysis of Variance)

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
n = จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
X = คาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ
SD = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบ
F = คาสถิติทดสอบที่คํานวณไดเพื่อเปรียบเทียบกับคาวิกฤต
df = คาความเปนอิสระ
SS = คาผลบวกกําลังสองของความแตกตางของคะแนน
MS = คาเฉลี่ยกําลังสองของความแตกตางของคะแนน

ผูวิจัยเสนอการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบ 

พื้นฐานการเขียนรายงานการศึกษาคนควากอนการทดลองและหลังการทดลองของกลุม  
ตัวอยางทั้ง 2 กลุมที่ใชวิธีการเรียนรูตางกันดวยคาสถิติพื้นฐาน ดังตารางที่ 5

2 .  ผลการวิ เคราะหขอมูล เปรียบเทียบค า เฉลี่ ยที่ เพิ่มขึ้นของคะแนนทดสอบ  
วัดความสามารถดานการเขียนรายงานการศึกษาคนควาหลังการทดลองของกลุมตัวอยางที่เรียนรู 
โดยวิธีโครงงานและเรียนรูโดยใชคูมือครูดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two Way 
Analysis of Variance) และทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูภายหลัง (Posteriori Comparison Test) 
โดยวิธี S-Method ของเชฟเฟส (Scheffe′)
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ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทดสอบ 

พื้นฐานการเขียนรายงานการศึกษาคนควา กอนการทดลอง (Pretest) และหลังการทดลอง (Posttest) 
ปรากฏผลดังนี้

ตารางที่ 5  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทดสอบพื้นฐานการเขียน 
                      รายงานการศึกษาคนควา กอนการทดลอง (Pretest) และหลังการทดลอง (Posttest)
                      ของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม

วิธีการเรียนรู
การเรียนรูโดยวิธีโครงงาน การเรียนรูโดยใชคูมือครู
Pretest Posttest Pretest Posttest

X 26.5333 32.7667 25.0667 27.6000
SD 3.1484 3.0477 3.5030 3.3795

Std. Error 0.5748 0.5564 0.6396 0.6170
N 30 30 30 30

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 5 พบวากลุมตัวอยางที่เรียนรูโดยวิธีโครงงานและ
เรียนรูโดยใชคูมือครู มีคาเฉลี่ยของคะแนนการเขียนรายงานการศึกษาคนควากอนการทดลองอยูที่ 
26.5333 และ 25.0667 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 3.1484 และ 3.5030 ตามลําดับ ซ่ึงหมายความวา
กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่ผูวิจัยสุมมาไดนั้น มีระดับคาเฉลี่ยของความสามารถในการเขียน 
รายงานการศึกษาคนควาเมื่อเร่ิมทดลองแตกตางกันเล็กนอย สวนหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนอยูที่ 32.7667 และ 27.600 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 3.0477 และ 3.3795 ตามลําดับ ซ่ึง
หมายความวา หลังการทดลอง กลุมควบคุมและกลุมทดลอง มีระดับคาเฉลี่ยของความสามารถใน
การเขียนรายงานการศึกษาคนควาแตกตางกันมากขึ้น ซ่ึงสามารถแสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้
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ระดับความสามารถในการเขียนรายงาน

คาเ
ฉลี่

ยค
ะแน

นท
ดส

อบ

pretest วิธีการเรียนรูโดยใชคูมอืครู
pretest วิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงาน
posttest วิธีการเรียนรูโดยใชคูมอืครู
posttest วิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงาน

แผนภูมิที่ 4  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบตามระดับความสามารถในการเขียน
รายงานการศึกษาคนควากอนการทดลองและหลังการทดลองของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม

จากแผนภูมิที่ 4 จะเห็นไดวากลุมต่ํา กลาง สูง ที่เรียนรูดวยการใชคูมือครูมีคะแนน
ทดสอบกอนการทดลองอยูที่ 22.1, 23.7 และ 29.4 ตามลําดับ และมีคะแนนทดสอบหลังการทดลอง
อยูที่ 23.8, 27.4 และ 31.6 ตามลําดับ จะเห็นไดวามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเล็กนอย และพบวากลุมต่ํา 
กลาง สูง ที่เรียนรูโดยวิธีโครงงานมีคะแนนทดสอบกอนการทดลองอยูที่ 23.4, 26.1 และ 30.1 ตาม
ลําดับ และมีคะแนนทดสอบหลังการทดลองอยูที่ 33.0, 30.9 และ 34.4 ตามลําดับ จะเห็นไดวามี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นมากกวานักเรียนที่เรียนรูดวยการใชคูมือครู
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ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความ  
                          แตกตางระหวางผลสอบหลังการทดลอง (Posttest) และผลสอบกอนการทดลอง

        (Pretest) จําแนกตามระดับความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาของ
        นักเรียน

กระบวนการเรียนรู
โครงงาน คูมือครู

ความสามารถพื้นฐาน
ในการเขียน

รายงานการศึกษาคนควา
n

X SD X SD
ต่ํา 10 9.6006 1.7127 1.7000 0.8233
กลาง 10 4.8000 3.3267 3.7000 1.4944
สูง 10 4.3000 1.9465 2.2000 1.0328
รวม 30 6.2333 3.3803 2.5333 1.4077

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 6 พบวาคาเฉลี่ยความแตกตางของคะแนนระหวาง
หลังการทดลอง (Posttest) และกอนการทดลอง (Pretest) หรือคะแนนที่เพิ่มขึ้นหลังจากการทดลอง
มีคาความแตกตางในระดับความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาของนักเรียนทั้ง 3 
กลุม คือ ต่ํา กลาง สูง ในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 9.6006, 4.8000, 4.3000 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.7127, 3.3267, 1.9465 ตามลําดับ สวนกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 1.7000, 3.7000, 2.2000 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูที่ 0.8233, 1.4944 และ 1.0328 ตามลําดับ

ในภาพรวมพบวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 6.2333 และ 2.5333 ตาม
ลําดับ และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 3.3803 และ 1.4077 ตามลําดับ ซ่ึงหมายความวาคาเฉลี่ย
ของคะแนนความแตกตางผลสอบหลังและกอนทดลองตามระดับพื้นฐานความสามารถในการเขียน
รายงานการศึกษาคนควากลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาความแตกตางของคะแนนความสามารถใน 
    การเขียนรายงานการศึกษาคนควากอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม

แหลงความแปรปรวน SS df MS F
วิธีการเรียนรู 205.350 1 205.350 56.605*
พื้นฐานความสามารถ 58.133 2 29.067 8.012*
ผลปฏิสัมพันธ 134.800 2 67.400 18.579*
ภายในกลุม 195.900 54 3.628
รวม 594.183 59
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิ เคราะหขอมูลจากตารางที่  7 พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ เพิ่มขึ้นของ  
ความสามารถดานการเขียนรายงานการศึกษาคนควาของกลุมตัวอยางที่ใชวิธีการเรียนรูที่ตางกันทั้ง 
2 กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยกลุมทดลองมีพัฒนาการดานการเขียนรายงาน
การศึกษาคนควาสูงกวากลุมควบคุม พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่เพิ่มขึ้นของความสามารถใน 
การเขียนรายงานการศึกษาคนควาของนักเรียนที่มีความสามารถพื้นฐานที่ตางกัน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีคาเฉลี่ย 1 คู ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (ดังเสนอ 
รายละเอียดในตารางที่ 8) และพบดวยวาความแตกตางกันของวิธีการเรียนรูและระดับความสามารถ
พื้นฐานที่แตกตางกันของกลุมตัวอยางมีปฏิสัมพันธกัน สงผลใหระดับของคะแนนความสามารถที่
เพิ่มขึ้นของนักเรียนแตละกลุม ความสามารถที่เรียนรูแตละวิธีมีรูปแบบที่แตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติ (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5)

ตารางที่ 8  พัฒนาการความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาตามพื้นฐาน
                  ความสามารถที่ตางกัน

พัฒนาการความสามารถ
ในการเขียนรายงานการศึกษาคนควา

ต่ํา
5.65

กลาง
4.25

สูง
3.25

ต่ํา = 5.65 - 1.4 2.4 *
กลาง = 4.25 - - 1.0
สูง = 3.25 - - -
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จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบภายหลังการทดลองโดยวิธีการของ เชฟเฟส พบวา  
พัฒนาการความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาของนักเรียนในกลุมที่มีพื้นฐาน 
ความสามารถในระดับต่ํามีคาสูงกวาพัฒนาการความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควา
ของกลุมที่มีพื้นฐานความสามารถระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่กลุมพื้นฐาน
ความสามารถในการเขียนรายงานต่ํามีพัฒนาการมากกวากลุมที่มีพื้นฐานความสามารถในการเขียน
รายงานการศึกษาคนควากลุมกลางและกลุมสูง และผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคูอ่ืนๆนอกจากนั้น
ไมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การวิเคราะหผลปฏิสัมพันธระหวางวิธีการเรียนรูและระดับความสามารถดานการเขียน
รายงานการศึกษาคนควาของนักเรียนในแตละรูปแบบการเรียนรูมีรูปแบบคะแนนเฉลี่ยของคะแนน
พัฒนาการที่แตกตางกันดังแผนภูมิที่ 5
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ระดับความสามารถในการเขียนรายงาน

คะแ
นน

พัฒ
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การ

วิธีการเรียนรูโดยใชคูมอืครู

วิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงาน

แผนภูมิที่ 5  ระดับความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาของนักเรียนกลุมต่ํา กลาง สูง
ที่จําแนกตามวิธีการเรียนรู

จากแผนภูมิที่ 5 จะเห็นไดวากลุมที่มีพื้นฐานความสามารถต่ําที่เรียนรูโดยวิธีโครงงานจะ
มีพัฒนาการของความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาอยูที่ 9.6 ซ่ึงสูงกวากลุมที่มี 
พื้นฐานความสามารถต่ําที่เรียนรูโดยใชคูมือครูซ่ึงอยูที่ 1.7 สําหรับในกลุมกลางจะพบวามีคาเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้นตางกันนอย โดยวิธีโครงงานจะมีพัฒนาการของความสามารถอยูที่ 4.8 ในขณะที่กลุมกลางที่
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เรียนรูโดยใชคูมือครูอยูที่ 3.7 สําหรับในกลุมสูงจะพบวามีคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตางกันนอยเชนเดียวกัน
โดยกลุมที่เรียนรูโดยวิธีโครงงานจะมีพัฒนาการของความสามารถอยูที่ 4.3 ซ่ึงสูงกวากลุมที่เรียนรู
โดยใชคูมือครูอยูที่ 2.2

ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุม พบวาวิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงานจะสงผลให
นักเรียนที่มีความสามารถต่ํามีพัฒนาการสูงกวานักเรียนที่มีความสามารถสูงและนักเรียนใน 
กลุมกลางและกลุมสูงจะมีพัฒนาการสูงขึ้นเพียงเล็กนอย และเมื่อเปรียบเทียบระหวางวิธีการเรียนรู
ทั้ง 2 วิธี พบวาการเรียนรูโดยวิธีโครงงานมีผลคาเฉลี่ยของคะแนนที่เพิ่มขึ้นสูงกวาการเรียนรูโดยใช
คูมอืครู
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บทท่ี 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง พัฒนาการความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาที่เรียนรู 
โดยวิธีโครงงานและเรียนรูโดยใชคูมือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีวัตถุประสงคเพื่อ 
เปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาและศึกษาผลปฏิสัมพันธ
ที่เกิดจากระดับความสามารถพื้นฐานที่ตางกันในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาที่เรียนรูโดยวิธี
โครงงานและเรียนรูโดยใชคูมือครู โดยกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2545 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซ่ึงไดมาจากการ
กําหนดหองเรียน 2 หองเรียนที่นักเรียนมีความรูความสามารถใกลเคียงกัน (หองละ 50 คน) แลวสุม
จัดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดเปนกลุมละ 30 คน รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 60 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก แผนการจัดการเรียนรูการเขียนรายงานการศึกษา 
คนควาโดยวิธีโครงงานจํานวน 5 แผน แผนการจัดการเรียนรูการเขียนรายงานการศึกษาคนควาโดย
ใชคูมือครูจํานวน 5 แผน แบบทดสอบกอนเรียนประเภทอัตนัยวัดความสามารถในการเขียนรายงาน
การศึกษาคนควาจํานวน 1 ขอ แบบทดสอบหลังเรียนประเภทอัตนัยวัดความสามารถในการเขียน
รายงานการศึกษาคนควาจํานวน 1 ขอ ซ่ึงแบบทดสอบ 2 ขอดังกลาวเปนแบบทดสอบเทียบเคียงกัน
ได (Equivalent Test) โดยกําหนดระยะเวลาในการทดลองรวม 7 สัปดาห วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติพื้นฐานและสถิติทดสอบวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two ways Analysis of 
Variance)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเร่ือง พัฒนาการความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาที่เรียนรู

โดยวิธีโครงงานและเรียนรูโดยใชคูมอืครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา
1. นักเรียนที่เรียนรูโดยวิธีโครงงานและโดยใชคูมือครูมีความสามารถในการเขียน 

รายงานการศึกษาคนควาเพิ่มขึ้น (Posttest-Pretest) โดยนักเรียนที่เรียนรูโดยวิธีโครงงานมีพัฒนาการ
ความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาสูงกวานักเรียนที่เรียนรูโดยใชคูมือครู

2. พัฒนาการความสามารถในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาของนักเรียนกลุม
ความสามารถพื้นฐานต่ําที่เรียนรูโดยวิธีโครงงานสูงกวานักเรียนที่เรียนรูโดยใชคูมือครูโดยแตกตาง
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กันในระดับมาก ในขณะที่กลุมกลางและกลุมสูงมีพัฒนาการความสามารถในการเขียนรายงานการ
ศึกษาคนควาแตกตางกันในระดับนอย

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเบื้องตน ผูวิจัยพบวา
1. นักเรียนที่เรียนโดยวิธีโครงงานและโดยใชคูมือครูมีพัฒนาการความสามารถดาน 

การเขียนรายงานการศึกษาคนควาแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับ 
งานวิจัยของ มนัสวี พยัคฆนันท (2536 : บทคัดยอ) ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสราง
เสริมประสบการณชีวิตเรื่อง “ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ” ของนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 โดยใช 
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรกับการสอนตามปกติ พบวาวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาการสอนตามปกติ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544 : 89-91) ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ระหวางการเรียนรูโดยโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษสูง
กวานักเรียนที่เรียนรูโดยใชคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุธาทิพย สุดหนองบัว (2545 : 90-93) วิจัยเร่ืองพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นประถมปที่ 6 โดยใชโครงงาน พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว

การที่นักเรียนซึ่งเรียนโดยวิธีโครงงานมีพัฒนาการความสามารถดานการเขียน 
รายงานการศึกษาคนควาสูงกวาที่เรียนโดยใชคูมือครูนั้น นาจะมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ

ประการที่ 1 วิธีการเรียนรูทั้ง 2 วิธี ที่ใชในการเขียนรายงานการศึกษาคนความี 
ขั้นตอนที่แตกตางกัน โดยวิธีโครงงานเริ่มตนจากหัวขอหรือปญหาที่ตองการศึกษาเปนเรื่องที่ 
นักเรียนไดเลือกเอง การเริ่มตนจากสิ่งที่นักเรียนตองการศึกษาคนควาเพื่อหาคําตอบ นักจิตวิทยา 
ถือวาเปนแรงจูงใจภายในที่ทําใหเกิดพฤติกรรมที่อยากคนควาใหสําเร็จ และจะเพียรพยายามอยาง
ไมทอถอย ซ่ึงมอวและมอว (Maw & Maw  1964, 1965 อางถึงใน สุรางค โควตระกูล 2541 : 171) 
ไดเนนความสําคัญของการกระตือรือรนวาเปนองคประกอบสําคัญของการเรียนรู และตรงกับทฤษฎี
การเรียนรูของบรุนเนอร (Bruner 1963, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี 2545 : 67) ที่กลาววา “แรงจูงใจ
ภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู ในขั้นตอนตอจากการคิด
หาหัวขอผูเรียนจะวางแผนและลงมือทําโครงงานดวยการใชกระบวนการกลุมเพื่อศึกษา สํารวจ  
รวบรวมขอมูลจากแหลงความรูตางๆ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหสรุปผลโดยครูที่ปรึกษาจะใหความ
รวมมือ อํานวยความสะดวกและชวยเหลือผูเรียนในการเรียนรู นักเรียนมีอิสระในการสรางความรู
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ดวยตนเอง ขั้นตอนที่กลาวมานักเรียนเรียนรูดวยการกระทํา (Enactive State) นักเรียนสามารถใช
ประสาทสัมผัสรับรูส่ิงตางๆ การลงมือกระทําจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี สามารถสราง
ความคิดรวบยอดหรือสามารถจัดประเภทของสิ่งตางๆไดอยางเหมาะสม และเมื่อนักเรียนคนพบ 
คําตอบซึ่งอาจกลาวไดวาเปนวิธีการเรียนรูที่นักเรียนเรียนรูดวยตนเอง (Discovery Learning) 
นับเปนการเรียนรูที่ไดผลดีที่สุด เปนกระบวนการเรียนรูที่ดีและมีความหมายสําหรับผูเรียน (ทิศนา 
แขมมณี 2545 : 67) การเรียนรูจากประสบการณจริงที่นักเรียนไดรับจากวิธีโครงงานทําใหนักเรียนมี
พัฒนาการทางสติปญญาซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเพียเจต (Piaget 1972 : 1-12, อางถึงใน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 119) คนทุกคนจะมีการพัฒนาการเชาวนปญญา
ไปตามลําดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธและประสบการณกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ชวยใหเด็ก
ดูดซึมขอมูลเขาสูโครงสรางทางสติปญญาอันเปนการสงเสริมทางสติปญญาของเด็ก ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชิลเดรสส (Childress 1982, Dissertation Abstract International 1983 : 3280-A) ที่
ศึกษาผลการทําโครงงานวิทยาศาสตรตอพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กวัยรุนตามทฤษฎีของ 
เพียเจต พบวานักเรียนที่ทําโครงงานจะมีพัฒนาการเรียนรูตามทฤษฎีของเพียเจตสูงกวานักเรียนที่ 
ไมทําโครงงาน และในขณะที่นักเรียนปฏิบัติโครงงาน นักเรียนใชกระบวนการกลุมในการอภิปราย
โตแยง แสดงความคิดเห็น เมื่อทําโครงงานเสร็จสิ้นนักเรียนนําเสนอดวยการรายงานผล ซ่ึงแสดงถึง
ความรูความเขาใจผานการนําเสนอผลงาน นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารตาม 
กระบวนการและขั้นตอนของโครงงาน ซ่ึงตรงกับแนวคิดของวิกอตสกี้ (Vygotsky 1978, อางถึงใน 
ทิศนา แขมมณี 2545 : 91) ที่กลาววาภาษาเปนเครื่องมือสําคัญของการคิดและการพัฒนา 
เชาวนปญญาชั้นสูง พัฒนาการทางภาษาและทางความคิดของเด็กเริ่มดวยการพัฒนาที่แยกจากกัน 
แตเมื่ออายุมากขึ้นพัฒนาการทั้ง 2 ดานจะไปดวยกัน

สวนวิธีการเรียนรูโดยใชคูมือครูจะมีความแตกตางจากวิธีโครงงาน เพราะกระบวนการ
เรียนรูนักเรียนจะเปนผูรับฟง ครูเปนผูดําเนินการโดยการบรรยาย มุงใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหา 
ความรู ขอเท็จจริง ครูเปนผูควบคุมการเรียนรูและเปนผูตัดสินใจ กําหนดหัวขอรายงาน ใหนักเรียน
ศึกษาคนควา ในขณะที่นักเรียนไมตองคิด เพียงแตจดจําเนื้อหาที่ครูบอกแลวนําไปจัดทํารายงาน 
ตามที่ไดรับมอบหมาย ครูจะเปนผูติดตามการทํารายงานของนักเรียนอยางใกลชิด การวัดผลจะวัด
ความรูในการจัดทํารายงานการศึกษาคนควาวานักเรียนสามารถไปจัดทําไดถูกตองมากนอยเพียงใด 
จะเห็นไดวาวิธีการเรียนรูโดยใชคูมือครูไมสามารถตอบสนองความตองการ ความสนใจ ของผูเรียน
ได นักเรียนไมมีสวนรวมในการเรียนรูซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความเบื่อหนายและขาดความสนใจใน
การเรียนรู นอกจากนั้นถาครูไมสามารถสื่อสารใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาบทเรียน จะทําใหผูเรียนขาด
ความสนใจ ขาดการรับรูที่ดี และไมเขาใจเนื้อหาสาระ
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จึงเห็นไดวาวิธีการเรียนรูทั้ง 2 วิธี มีความแตกตางกันในดานกระบวนการ ขั้นตอน 
การเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงการเรียนรูโดยใชคูมือครูนักเรียนจะเรียนรูไดในระดับความจําซึ่งอาจ 
หลงลืมได สวนวิธีโครงงานนักเรียนสามารถเรียนรูในระดับการใชความคิดขั้นวิเคราะห เปนการ
พัฒนากระบวนการทางสติปญญา ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี

ประการที่ 2 การเขียนรายงานการศึกษาคนความีขอที่ควรนํามาพิจารณาอีกประเด็นหนึ่ง
คือการพัฒนาทักษะการเขียน ดวยเหตุที่การเขียนเปนทักษะที่ตองฝกฝนจึงจะเกิดความชํานาญ วิธีที่
จะชวยใหเขียนไดดีนั้นผูเขียนจะตองมีคุณสมบัติหลายประการ ไดแก การอาน การรูจักสังเกต  
ฝกเขียนบอยๆ การสะสมประสบการณจากการอาน การฟง การสัมภาษณ ซ่ึงวิธีการเรียนรูโดย 
วิธีโครงงานนักเรียนสามารถฝกฝนการเขียนไดมากกวาวิธีการเรียนรูโดยใชคูมือครู เมื่อนักเรียนเร่ิม 
จัดทําโครงงานนักเรียนจะตองวางแผนการจัดทําโดยเขียนปฏิทินในการปฏิบัติงาน เขียนโครงราง
โครงงาน ซ่ึงจะมีหัวขอในการเขียนไมแตกตางจากรายงานโครงงานมากนัก และจะไดรับการ 
ตรวจแกไขโดยครูที่ปรึกษา จึงเปนการขัดเกลางานเขียนกอนเร่ิมเขียนรายงานโครงงาน นักเรียน
สามารถที่จะเรียบเรียงความคิด ขั้นตอนการเขียนใหประณีตขึ้น มีการคนควาหลักฐานขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต สามารถออกแบบเครื่องมือในการเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหได ทั้งนี้ตองใช 
ภาษาเขียนในการออกแบบเครื่องมือ นักเรียนบางกลุมไปศึกษาจากแหลงคนควาจริง มีการจดบันทึก
ขอมูลเพื่อนํามาจัดทํารายงานทุกขั้นตอนการเรียน โดยวิธีโครงงานนักเรียนตองใชทักษะการเขียน 
นับวาเปนการฝกฝนการเขียนอันจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถการเขียนรายงานการศึกษา 
คนควาในฉบับที่ 2 (Posttest) ซ่ึงตรงกับแนวคิดของไฟรด บูธ (Fried Booth 1987, อางถึงใน  
สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน 2544 : 83) ที่เห็นวาโครงงานจะสัมฤทธิ์ผลตองมีการฝกหัดดานภาษาเปน 
องคประกอบอยูดวย และสอดคลองกับคํากลาวของแคทซและชารด (Katz & Chard 1994 : 
unpaged) ที่กลาววาการสอนแบบโครงงานเปนการศึกษาอยางลุมลึกในเรื่องที่ผูเรียนมีความสนใจจะ
ศึกษาดวยตัวเขาเองจากสภาพแวดลอมและสถานการณจริงที่อยูรอบตัว ปจจัยตางๆเหลานี้มีสวน
พัฒนาทักษะทางภาษาของผูเรียนทั้งทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ตลอดระยะเวลาที่
ทําโครงงาน ผูเรียนจะไดฝกทักษะทางภาษา โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา ซ่ึงจะแตกตางกับ
วิธีการเรียนรูโดยใชคูมือครู นักเรียนมีขั้นตอนในการฝกฝนในการเขียนนอย เพราะเมื่อนักเรียน
รวบรวมขอมูลจากแหลงศึกษาคนควา นักเรียนอาจจดบันทึกหรือถายเอกสารจากตํารานํามาสราง
โครงเรื่อง โดยการตั้งประเด็นหลักและประเด็นยอยซ่ึงเปนหัวขอสําคัญของการเขียนรายงานเทานั้น 
หลังจากนั้นนักเรียนก็เรียบเรียงเขียนรายงานการศึกษาคนควา จะเห็นไดวาขั้นตอนในการฝกฝน
การเขียนดวยวิธีการเรียนรูโดยใชคูมือครูจะมีขั้นตอนนอยกวา
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2. จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนระหวางผลการสอบหลังทดลองและ 
กอนทดลอง  (Posttest – Pretest) จําแนกตามระดับความสามารถพื้นฐานในการเขียน 
รายงานการศึกษาคนควาของนักเรียน พบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมต่ํามีคาเฉลี่ยอยูที่ 
9.600 และ 1.700 กลุมกลางมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.800 และ 3.700 และกลุมสูงมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.300 และ 
2.200 เรียงตามลําดับ ในภาพรวมจะเห็นไดวาคาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตางระหวางผลการสอบ
หลังทดลองและกอนทดลองจําแนกตามระดับความสามารถพื้นฐานในการเขียนรายงานการศึกษา
คนควา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมซ่ึงแสดงวาวิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงานสงผลตอ
พัฒนาการในการเขียนรายงานการศึกษาคนความากกวาการเรียนรูโดยใชคูมือครู

การที่นักเรียนกลุมต่ําและกลุมสูงมีพัฒนาการในการเขียนรายงานการศึกษาคนควา
แตกตางกันนาจะมีสาเหตุดังนี้

1. นักเรียนในกลุมต่ํากับกลุมสูงที่เรียนรูดวยวิธีตางกัน มีผลปฏิสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะมีลักษณะเปนไปตามปจจัยการถดถอยทาง
สถิติ (Statistical Regression) ในกรณีทีก่ลุมต่ํา กลาง สูง ของกลุมตัวอยางใชแบบทดสอบทั้งฉบับที่ 
1 (Pretest) และ ฉบับที่ 2 (Posttest) มีลักษณะเดียวกัน คือ ใหนักเรียนเขียนรายงานการศึกษาทั้ง 2 
ฉบับ ในการทําขอสอบที่มีลักษณะเดียวกันกลุมตัวอยางที่ถูกทดสอบมักจะมีแนวโนมในการตอบ
ขอสอบมีลักษณะคลายคลึงกับฉบับที่ 1 เพราะในขณะที่กลุมสูงซ่ึงมีขอบกพรองนอยจะมีพัฒนาการ
ในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาไดนอยกวากลุมต่ําซ่ึงมีขอบกพรองมากกวา ในการทําแบบ
ทดสอบฉบับที่ 2 จึงแกไขขอบกพรองไดมากกวาจึงมีผลพัฒนาการมากกวากลุมสูง อันเปนผลให
คะแนนมีแนวโนมทั้งกลุมสูงและกลางจะมีคะแนนคาเฉลี่ยคร้ังที่ 2 เพิ่มขึ้นนอยหรือไมเพิ่มขึ้นเลย 
(Ceiling Effects) ซ่ึงตางกับกรณีของกลุมต่ําคะแนนสอบครั้งแรกต่ํามาก มักจะไดคะแนนเพิ่มขึ้น
มากในการสอบครั้งที่ 2 (Floor Effects) ซ่ึงมีผลตอระดับความตรงของการวิจัย (นิคม ตังคะพิภพ 
2543 : 297-298) และเหตุผลที่ควรนํามาอีกประเด็นหนึ่ง การที่นักเรียนทั้ง 2 กลุมเปนนักเรียนใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตรซ่ึงจะมีผลการเรียนอยูในระดับที่ดีมาก บรรยากาศภายในหองเรียนมีการ
แขงขันคอนขางสูง ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของเพียเจต (Piaget) ที่กลาววาความคิดและสติปญญา
ของเด็กจะพัฒนาไดเนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมมาเปนเครื่องกระตุนใหเปล่ียนแปลงปรับ
ปรุงตนเองใหมีความสมดุลกับส่ิงแวดลอมตลอดเวลา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
2541 : 119) จากเหตุผลดังกลาวในกรณีนี้กลุมต่ําจึงพยายามทํารายงานฉบับที่ 2 ใหดีกวาเดิม นอก
จากนั้นลักษณะการเรียนรูโดยวิธีโครงงานนักเรียนจะมีขั้นตอนในการสืบคนขอมูล มีการใชความ
คิดสรางสรรค การแสดงความคิดเห็นในการทํางานกลุม และที่สําคัญคือข้ันตอนการเรียนรูโดยวิธี
โครงงาน นักเรียนมีโอกาสฝกฝนการเขียนไดมากกวาวิธีการเรียนรูโดยใชคูมือครู ตั้งแตการเขียน
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รางโครงงาน การออกแบบเครื่องมือ การรวบรวมขอมูลดวยการจดบันทึก การสรุปผลการศึกษา 
คนควา และการเขียนรายงานโครงงาน การฝกการเขียนดังกลาวทําใหผูเรียนเกิดทักษะสงผลถึง
พัฒนาการในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาฉบับที่ 2 (Posttest)

2. ในกรณีที่พัฒนาการความสามารถในกลุมกลางของกลุมทดลองสูงกวากลุมกลาง
ของกลุมควบคุมเพียงเล็กนอยนั้น เมื่อพิจารณาจากการเขียนรายงานการศึกษาคนควาของนักเรียน
สวนใหญพบวา ส่ิงที่นักเรียนยังมีขอบกพรองในการเขียนคือการเขียนบรรณานุกรม ซ่ึงนักเรียน
เขียนไมถูกตองตามหลักเกณฑเพราะเปนเรื่องที่มีรายละเอียดมาก นักเรียนจึงมีผลพัฒนาการในการ
เขียนรายงานไมตางจากเดิมมากนัก อยางไรก็ตามคะแนนพัฒนาการในการเขียนรายงานของ 
นักเรียนอยูในระดับที่ดี

สําหรับภาพรวมของกลุมทดลองซึ่งมีพัฒนาการความสามารถสูงกวากลุมควบคุม นา
จะเปนเพราะวิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงานนักเรียนตองใชทักษะการสืบคนหาความรูหลากหลาย
มากกวาวิธีการเรียนรูโดยใชคูมือครู ซ่ึงไดแกการอาน การฟง การสังเกตและดู นักเรียนในกลุม
ทดลองสามารถนํามาเขียนบรรณานุกรมไดหลายวิธีโดยการอางจากเอกสารตํารา จากการฟงโดย
การใหสัมภาษณ และการคนควาขอมูลจากอินเตอรเน็ต ในขณะที่นักเรียนที่เรียนรูโดยใชคูมือครู
สวนใหญมักจะใชทักษะการสืบคนหาความรูจากเอกสารตําราเพียงวิธีเดียว ดังนั้นในการประเมิน
การใหคะแนนการคนควาหาขอมูลกลุมควบคุมจึงมีขอบกพรองในเรื่องนี้ นับเปนเหตุผลหนึ่งที่
พัฒนาการของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม

3. พัฒนาการความสามารถในกลุมสูงของกลุมทดลองสูงกวากลุมสูงของกลุมควบคุม
เพียงเล็กนอย  นาจะเปนเพราะกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมมีคะแนนที่ไดรับกอนการทดลองอยูในระดับ
ที่สูงอยูแลว เมื่อไดเรียนรูโดยวิธีการสอนทั้ง 2 วิธี ผลคะแนนหลังการทดลองจึงเพิ่มขึ้นไดเพียง 
เล็กนอย เหตุผลที่ควรนํามาพิจารณาในกรณีที่กลุมทดลองมีพัฒนาการความสามารถสูงกวากลุม
ควบคุมนาจะเปนเพราะวิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงานมีการฝกทักษะตางๆ ไดแก ทักษะการสืบคน
หาความรู ทักษะการอาน การฟง การตั้งคําถาม จดบันทึก เขียนอธิบายสรุป ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
กระบวนการคิด เปรียบเทียบ วิเคราะห สังเคราะห และทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะตางๆที่
กลาวมานักเรียนสามารถนํามาใชในการทํารายงานฉบับที่ 2 ไดแกการสืบคนหาขอมูล การเรียบเรียง
เนื้อหา การใชภาษาที่ส่ือความหมายไดดีซ่ึงจะตางกับกลุมควบคุมที่เรียนรูโดยใชคูมือครู เพราะ 
นักเรียนมีโอกาสฝกปฏิบัติขั้นตอนในการเรียบเรียงเนื้อหานอยกวาการเรียนรูโดยวิธีโครงงาน

ในภาพรวมจะเห็นวาวิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงานสามารถฝกทักษะตางๆใหนักเรียน
นําไปปฏิบัติไดจริงในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาไดมากกวาวิธีการเรียนรูโดยใชคูมือครู
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ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1.  ครูผูสอนควรเนนการสอนทักษะการแสวงหาความรู ในการจัดทํารายงาน  

การศึกษาคนควา เชน ทักษะการอาน การคนควาจากอินเตอรเน็ต การสัมภาษณผูรู และการศึกษา 
ขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อชวยใหนักเรียนมีทักษะการเรียนรูสูงขึ้น

2. ครูผูสอนควรสงเสริมใหนักเรียนไดรับขอมูลจากประสบการณตรงในการจัดทํา 
รายงานการศึกษาคนควา เชน การพาไปทัศนศึกษา การศึกษาแหลงเรียนรูจากชุมชน จากสิ่งที่ 
นักเรียนไดพบเห็น สามารถสรางความคิดไดอยางหลากหลายเพื่อนําไปสูการเรียนรู

3. ครูผูสอนควรเพิ่มเวลาในการฝกทักษะการจัดลําดับหัวขอและเรียบเรียงความคิด 
ในการเขียนรายงานการศึกษาคนควา เพราะนักเรียนยังขาดการเชื่อมโยงความคิดในแตละยอหนา

4. ครูผูสอนควรเนนประเด็นในการเขียนบรรณานุกรมโดยเฉพาะขอมูลท่ีนํามาจากการ
สัมภาษณผูรู และอินเตอรเน็ตซ่ึงนักเรียนยังมีขอบกพรองอยูมาก เพราะปจจุบันเปนสิ่งจําเปนในการ
ศึกษาคนควา

5. ครูผูสอนควรฝกใหนักเรียนสามารถสรุปขอมูลจากการคนความาเรียบเรียงเขียนใน 
รายงานการศึกษาคนควาสํานวนภาษาของตนเอง  ไมใชคัดลอกมาจากเอกสารทั้งหมด

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรมีการวิจัยการพัฒนาความสามารถดานการเขียนรายงานการศึกษาคนควา และ

ความรับผิดชอบซึ่งเปนลักษณะนิสัยที่พึงประสงค ดวยวิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงาน
2. ควรจะมีการวิจัยการพัฒนาทักษะทั้งดานการเขียน อาน ฟง และดู ในการเขียนรายงาน

การศึกษาคนควา ดวยวิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงาน
3. ควรมีการวิจัยการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ดวยวิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงาน 

เปรียบเทียบกับวิธีสอนแบบอื่นๆ
4. ควรมีการวิจัยพัฒนาการความแตกตางของกลุมต่ํา กลาง สูง ที่เรียนรูโดยวิธีโครงงาน

เปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบอื่นๆ
5. ควรมีการวิจัยพัฒนาการความสามารถดานการเขียนรายงานการศึกษาคนควากับกลุม

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําดวยวิธีการเรียนรูโดยวิธีโครงงาน
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1. ชื่อหนวยการเรียนรู การเขียนรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
2. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
3. ระยะเวลาการสอน 10 คาบ
4. หัวขอยอยในการสอน ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1
คาบที่ 1การเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควา
คาบที่ 2การกําหนดชื่อเร่ืองรายงานการศึกษาคนควาและการวางแผนปฏิบัติ

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2
คาบที่ 3การสํารวจขอมูล
คาบที่ 4การรวบรวมความรูดวยการจดบันทึก

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3
คาบที่ 5การสรางโครงเรื่องรายงานการศึกษาคนควา
คาบที่ 6 การสรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4
คาบที่ 7-8 การเรียบเรียงเนื้อเรื่องรายงานการศึกษาคนควา

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5
คาบที่ 9การอางอิงขอมูลสารสนเทศ
คาบที่ 10 การจัดทํารูปเลมรายงานการศึกษาคนควา

5. จุดประสงคการเรียนรู
5.1 นักเรียนสามารถคนควาดวยตนเองได
5.2 นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาคนควาดวยตนเองได
5.3 นักเรียนสามารถสํารวจ เลือกอานหนังสือ จากแหลงเรียนรู และส่ือสารสนเทศได
5.4 นักเรียนสามารถรวบรวมความรู จากการอาน ฟง และดู ส่ือรูปแบบตางๆ 

ดวยการจดบันทึก มาใชเปนขอมูลจัดทํารายงานการศึกษาคนควาได
5.5 นักเรียนสามารถสรางโครงเรื่อง โดยตั้งประเด็นหัวขอหลักและหัวขอยอยตาม 

หัวขอรายงานการศึกษาคนควาที่กําหนดได
5.6 นักเรียนสามารถรวบรวมขอมูลจากการอาน ฟง และ ดูส่ือรูปแบบตางๆ สรุปเปน

ขอมูลในการเรียบเรียงรายงานการศึกษาคนควาได
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5.7 นักเรียนสามารถนําโครงรางรายงานการศึกษาคนความาเรียบเรียงเนื้อเรื่องของ 
รายงานการศึกษาคนควาได

5.8 นักเรียนสามารถเรียบเรียงรายงานการศึกษาคนควา โดยมีการอางอิงขอมูล 
สารสนเทศอยางถูกตองได

5.9 นักเรียนสามารถจัดทํารูปเลมรายงานการศึกษาคนควาได
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชคูมือครูแผนที่ 1 (คาบที่ 1)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควา           เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหนักเรียนสามารถคนควาดวยตนเองได
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถวางแผนการทํารายงานการศึกษาคนควาได
1.2 นักเรียนสามารถกําหนดแหลงขอมูลที่จะไปคนควาได

2. สาระการเรียนรู
1. การเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควา
2. ขั้นตอนการเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควา

3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการแกปญหา)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู

สังเกต 3.1 ครูกําหนดใหนักเรียนจัดทํารายงานการศึกษาคนควาโดยกําหนด
ขอบเขตการจัดทํารายงานการศึกษาคนควาในหัวขอ เอกลักษณไทย
ในวรรณคดีเร่ืองอิเหนา

วิเคราะห 3.2 นักเรียนรวมกันวิเคราะหวิจารณขอบเขตเรื่องที่ครูใหทํารายงาน
การศึกษาคนควา

สรางทางเลือก 3.3 นักเรียนแบงกลุมรวมกันอภิปรายในขอบเขตหัวขอรายงาน
การศึกษาคนควาที่ครูกําหนด
3.4 นักเรียนรวมกันระดมความคิดตามหัวขอที่ครูกําหนดให
3.5 ครูใหแนวทางและแนะนําใหนักเรียนศึกษาจากเอกสาร ตํารา
ภายในหองสมุด

เก็บขอมูล ประเมินทางเลือก 3.6 นักเรียนเตรียมไปศึกษาคนควาตามขอบเขตหัวขอรายงาน
การศึกษาคนควาที่ครูกําหนด
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4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจรวมกิจกรรม
2. ตรวจสอบความสามารถในการวางแผนการทํารายงานและการกําหนดขอบเขต

ของเรื่องที่ทํา
เคร่ืองมือวัด

1. แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน
2. แบบประเมินที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

เกณฑการวัด
1. ระดับพฤติกรรมไมต่ํากวาระดับปานกลาง
2. กําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะทําไดถูกตอง

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 หองสมุดหมวดวิชาภาษาไทย
5.2 หองสมุดโรงเรียน
5.3 หองศูนยวิชาการ
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

ขั้นตอนการเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควา

ขั้นตอนการเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควา

1. ทําความเขาใจขอบเขตในการทํารายงาน เปนการพิจารณาวารายงานที่จะทํานั้นมี
ขอบเขตเพียงใด ตองคนควาโดยวิธีใด จํากัดความยาวหรือไม เสนอรายงานอยางละเอียดหรือโดย
สรุป ซ่ึงการเสนอผลงานศึกษาคนควาดังกลาวจะรวมถึงการดูงาน การศึกษานอกสถานที่จะทําให 
ผูทํารายงานมีทิศทางหรือขอบเขตในการทํารายงาน

2. กําหนดเรื่องและขอบเขตของเรื่อง เร่ืองที่ทํารายงานอาจเปนเรื่องที่มีการกําหนดให 
หรือเปนเรื่องที่ผูทํารายงานเลือกตามความสนใจของงาน หากผูทํารายงานตองเลือกเรื่องเอง ควร
พิจารณาเกี่ยวกับสิ่งตางๆดังนี้

2.1 ความสําคัญหรือความนาสนใจของเรื่อง ควรเลือกที่มีประเด็นหรือแงมุมที่นา 
สนใจหรือเรื่องที่มีผูศึกษาไวไมมากนักซึ่งจะนาสนใจกวาเรื่องที่รูจักกันทั่วไปหรือมีผูเขียนกันมาก
แลว

2.2 ความสนใจและความถนัดของผูทํารายงาน ควรเลือกเรื่องที่ผูทํารายงานสนใจ
และมีความถนัด ความสนใจจะทําใหผูทํารายงานกระตือรือรนที่จะศึกษาคนควา สวนความถนัดจะ
ชวยใหสามารถเขาใจ ตีความ วิเคราะหขอมูล และสรุปผลได

2.3 แหลงขอมูลและขอมูลท่ีจะใชศึกษา ควรเลือกเรื่องที่มีแหลงขอมูลและขอมูลมาก
พอที่จะศึกษาได เร่ืองที่นาสนใจแตขาดแหลงขอมูล เชน เอกสาร หรือบุคคลอางอิง จะทําใหรายงาน
ไมสมบูรณ

2.4 ขอบเขตของเรื่อง จะชวยเปนแนวทางพิจารณาการทํารายงานวาทําไดเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลาหรือไม
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชคูมือครูแผนที่ 1 (คาบที่ 2)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน การกําหนดชื่อเร่ืองรายงานการศึกษาคนควาและการวางแผนปฏิบัติ             เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหนักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาคนควาดวยตนเองได
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถกําหนดชื่อเรื่องรายงานการศึกษาคนควาได
1.2 นักเรียนสามารถจัดทําปฏิทินการปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาคนควาได
1.3 นักเรียนสามารถกําหนดขั้นตอนในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาได

2. สาระการเรียนรู
2.1 การเลือกหัวขอการทํารายงานการศึกษาคนควา

- เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ
- เลือกเรื่องที่ตนเองมีความรูอยูบาง
- เลือกเรื่องที่มีแหลงขอมูลใหศึกษาคนควา
- เลือกเรื่องที่มีขอบเขตไมกวางหรือแคบมากเกินไป

2.2 การวางแผนปฏิบัติการเขียนรายงานการศึกษาคนควา มีดังนี้
- เลือกหัวขอ
- วางโครงเรื่อง
- รวบรวมขอมูล
- ลงมือเขียนรายงานการศึกษาคนควาฉบับราง
- เขียนรายงานการศึกษาคนควาฉบับรางใหเสร็จสมบูรณ
- แกไขรายงานการศึกษาคนควาแลวจัดพิมพ
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3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการเรียน ความรู ความเขาใจ)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู

สังเกต 3.1 นักเรียนรวมกันพิจารณาขอบเขตหัวขอรายงานการศึกษาคนควา
ที่ครูมอบหมาย ในเรื่อง เอกลักษณไทยในวรรณคดีเร่ืองอิเหนา
แตละกลุมชวยกันระดมความคิดในการตั้งชื่อเร่ืองรายงาน
การศึกษาคนควา โดยครูใหแนวทางในการตั้งชื่อเร่ือง

วางแผนปฏิบัติ 3.2 ครูใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติการเขียนรายงาน
การศึกษาคนควาโดยใหนักเรียนศึกษาจากใบความรูที่ 2 เรื่อง การ
วางแผนการทําปฏิทินการเขียนรายงานการศึกษาคนควา

ลงมือปฏิบัติ 3.3 นักเรียนแยกกลุม วางแผนกําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการเขียน
รายงานการศึกษาคนควา

พัฒนาความรู ความเขาใจ 3.4 นักเรียนนําเสนอการทําปฏิทินการปฏิบัติในการเขียนรายงาน
การศึกษาคนควาเพื่อใหครูตรวจแกไข

4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจรวมกิจกรรม
2. ตรวจสอบการกําหนดหัวขอเร่ืองและการวางแผนปฏิบัติในการทํารายงานของ

นักเรียน
เคร่ืองมือวัด

1. แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน
2. แบบประเมินที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

เกณฑการวัด
1. ระดับพฤติกรรมไมต่ํากวาระดับปานกลาง
2. กําหนดหัวขอเร่ืองภายในขอบเขตเรื่อง เอกลักษณไทยในวรรณคดีเร่ืองอิเหนา ได

ถูกตอง
3. กําหนดขั้นตอนการทํารายงานการศึกษาคนควาตามไดถูกตองตามใบความรูที่ 2

เร่ือง การวางแผนการทําปฏิทินการเขียนรายงานการศึกษาคนควา
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5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 ใบความรูที่ 1 เรื่อง การเลือกหัวขอ
5.2 ใบความรูที่ 2 เร่ือง การวางแผนการทําปฏิทินการปฏิบัติการเขียนรายงาน 

การศึกษาคนควา
5.3 หองสมุด หองปฏิบัติการ หองศูนยวิชาการ
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

การเลือกหัวขอการทํารายงานการศึกษาคนควา

การเลือกเรื่องเปนขั้นตอนแรกของการเขียน กรณีที่ผูเขียนตองเขียนเร่ืองที่มีผูกําหนดก็จะ
ไมมีปญหาเลือกเรื่องที่จะเขียน แตกรณีที่ผูเขียนตองเลือกเรื่องที่จะเขียนเอง ผูเขียนควรคํานึงถึงวิธี
การเลือกเรื่องในการเขียนดังตอไปนี้

1. เลือกเรื่องที่ตนมีความรูและมีประสบการณอยูบางแลว ถาคิดวายังไมมีความรูพอหรือ
ไมแมนยําควรคนควาหาความรูเพิ่มเติม

2. ควรเลือกเรื่องที่ผูเขียนสนใจ บางครั้งผูเขียนอาจมีความรูหลายอยางที่สามารถเขียน
เร่ืองใดก็ได แตก็ควรเลือกเรื่องที่ตนสนใจและถนัดที่สุด เพราะจะทําใหการเขียนสําเร็จดวยดี

3. ควรเลือกเรื่องที่ยังไมมีผูใดเขียนกันอยางแพรหลาย หากเปนไปไดควรเลือกเรื่องที่
แปลกและใหมหรือเรื่องที่มีรสชาติ เพราะจะทําใหเร่ืองนาสนใจนาติดตาม แตผูเขียนควรคํานึงดวย
วาเรื่องที่แปลกใหมนี้มีแหลงอางอิงทั้งประเภทหนังสือหรือบุคคลเพียงพอหรือไมดวย

4. ควรเลือกเรื่องใหเหมาะกับกาลเวลาดวย เชน การเขียนบทความตองพิจารณาเขียนเร่ือง
ที่ทันสมัยกําลังเปนที่สนใจของผูคนในสังคม สวนการเขียนเรียงความเนื้อหาที่นํามาเขียนไมจําเปน
ตองเลือกเขียนเรื่องที่ผูคนกําลังสนใจในขณะนั้นก็ได

5. ควรเลือกเขียนเร่ืองใหเหมาะสมกับผูอาน ผูเขียนจะตองศึกษารายละเอียดของผูอาน
เกี่ยวกับเพศ วัย ความรู เพื่อจะไดเลือกเขียนเร่ืองใหเหมาะสมตอไป
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ใบความรูที่ 1
เร่ือง

 การเลือกหัวขอ

การเลือกหัวขอ
การเลือกเรื่อง  หรือหัวขอเรื่อง เปนขั้นตอนแรกของการทํารายงานการศึกษาคนควา ซ่ึง 

ผูสอนอาจเปนผูกําหนดใหหรือบางครั้งผูเรียนอาจมีโอกาสเลือกและกําหนดเรื่องเองวาจะเขียนเรื่อง
อะไร ถาผูเรียนมีโอกาสเลือกหัวขอดวยตนเอง ควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้

- เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ มีความถนัดและตองการรูเร่ืองนั้นๆเพิ่มเติม
- เลือกเรื่องที่ตนเองพอมีความรูอยูบาง จะชวยทําใหไดรายงานการศึกษาคนควาที่ดี 

และชวยเพิ่มพูนความรูของผูทํารายงานการศึกษาคนควาใหมากขึ้น
- เลือกเรื่องที่มีแหลงขอมูลใหศึกษาคนควาไดอยางเพียงพอ
- เลือกเรื่องที่มีขอบเขตของเนื้อหาไมกวางหรือแคบเกินไป เพราะถาเรื่องที่มีเนื้อหา

กวางมากไป อาจทําใหคนควาไดไมลึกซ้ึงนัก ไมทันเวลากําหนด แตถาขอบเขตของเรื่องแคบเกินไป
จะทําใหการศึกษาครั้งนั้นไมมีคุณคาไมนาสนใจ และไมสามารถขยายองคความรูของผูเรียนได

- การตั้งชื่อเร่ืองควรตั้งใหกะทัดรัด ตรงตามเนื้อหา และวัตถุประสงคที่จะเขียน โดย
ใชภาษาที่สละสลวย และสื่อความหมายไดดี
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ใบความรูที่ 2
เร่ือง

การวางแผนการทําปฏิทินการเขียนรายงานการศึกษาคนควา

ในการศึกษาคนควาเพื่อทํารายงานการศึกษาคนควา ควรมีการวางแผนการทํางานโดย
กําหนดตารางการทํางานตั้งแตการกําหนดหัวขอ จนถึงการเรียบเรียงรายงานการศึกษาคนควาฉบับ
สมบูรณ เพื่อเปนกรอบในการทํางานใหทันกําหนด เชนในกรณีที่ผูทํารายงานการศึกษาคนควาตอง
ทํารายงานการคนควาในภาคการศึกษาปลาย (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ) ผูทํารายงานการศึกษาคนควา
อาจกําหนดตารางการทํางานไดดังนี้

การวางแผนการทํารายงานการศึกษาคนควา
ในการศึกษาคนควาเพื่อทํารายงานการศึกษาคนควาควรมีการวางแผนการทํางาน โดย

กําหนดตารางการทํางานตั้งแตการกําหนดหัวขอจนถึงการเรียบเรียงรายงานการศึกษาคนควาฉบับ
สมบูรณ เพื่อเปนกรอบในการทํางานใหทันตามกําหนด เชน ในกรณีที่ผูทํารายงานการศึกษาคนควา
ตองทํารายงานคนควา ผูทํารายงานการศึกษาคนควาอาจกําหนดตารางการทํารายงานการศึกษา 
คนควาไดดังตอไปนี้

ขั้นตอน รายละเอียดของงาน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ
1 เลือกหัวขอ วางโครงเรื่อง

รวบรวมขอมูล การจดโนต
2 เร่ิมลงมือเขียนรายงานการศึกษา

คนควาฉบับราง
3 เขียนรายงานการศึกษาคนควา

ฉบับรางใหเสร็จสมบูรณ
4 แกไขรายงานการศึกษาคนควา

ฉบับราง และจัดพิมพ
5 สงรายงานการศึกษาคนควาฉบับ

สมบูรณ
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชคูมือครูแผนที่ 2 (คาบที่ 3)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การสํารวจขอมูล เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถสํารวจ เลือกอานหนังสือจากแหลงเรียนรูและส่ือสารสนเทศได
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถกําหนดแหลงเรียนรูที่จะทํารายงานการศึกษาคนควาได
1.2 นักเรียนสามารถกําหนดวิธีการในการเก็บขอมูลได

2. สาระการเรียนรู
2.1 การคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ

1. หองสมุดสถาบันการศึกษา
2. หอสมุดแหงชาติ
3. ศูนยหนังสือ
4. นิทรรศการ
5. พิพิธภัณฑและศูนยวัฒนธรรม
6. ส่ือสารสนเทศ

2.2 การรวบรวมขอมูล
1. ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
2. เทคนิคและวิธีการรวบรวมขอมูล

3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู

ใหนักเรียนสังเกต 3.1 ครูใหนักเรียนสํารวจแหลงเรียนรูที่จะศึกษาตามขอบเขตหัวขอ
รายงานการศึกษาคนควาที่ครูกําหนด โดยศึกษาจากใบความรูที่ 3
เร่ือง การคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับแหลงเรียนรูตางๆ ไดแก การอานหนังสือ เอกสารตํารา
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กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู
เกี่ยวกับ เอกลักษณไทย การสัมภาษณผูรู ศึกษาจากแหลงเรียนรู
เพื่อจดบันทึกขอมูล

วิเคราะห 3.2 นักเรียนแยกกลุมรวมกันอภิปรายถึงแหลงเรียนรูที่จะรวมรวม
ขอมูล เพื่อนํามาจัดทํารายงานการศึกษาคนควา

สรางทางเลือก 3.3 นักเรียนกําหนดแหลงเรียนรูจากการอภิปรายในขอ 3.2 ดังนี้
      - เอกสาร ตํารา เกี่ยวกับ เอกลักษณไทย
      - สัมภาษณผูรู ไดแก ครู ผูเชี่ยวชาญ ปราชญทองถ่ิน
      - แหลงเรียนรู ไดแก พิพิธภัณฑ

เก็บขอมูล ประเมินทางเลือก 3.4 นักเรียนอภิปรายถึงวิธีการเก็บขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ

4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจรวมกิจกรรม
2. ตรวจสอบความสามารถในการกําหนดแหลงเรียนรูและวิธีในการเก็บขอมูล

เคร่ืองมือวัด
1. แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน
2. แบบประเมินที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

เกณฑการวัด
1. ระดับพฤติกรรมไมต่ํากวาระดับปานกลาง
2. สามารถกําหนดแหลงเรียนรูไดถูกตองตามใบความรูที่ 3 เรื่อง การคนควาหาความ

รูจากแหลงเรียนรูตางๆ
3. สามารถกําหนดวิธีเก็บขอมูลได

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 หนังสือ เอกสาร ตํารา เกี่ยวกับ เอกลักษณไทย
5.2 หองสมุด
5.3 แหลงเรียนรู ไดแกพิพิธภัณฑ
5.4 ทรัพยากรบุคคล ไดแก ครู ผูเชี่ยวชาญ ปราชญทองถ่ิน
5.5 ใบความรูที่ 3 เรื่อง การคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

การคนควาหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ

แหลงความรูที่นักเรียนสามารถศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาประสบการณการอานมีอยู 
มากมายหลายแหลง นอกจากหองสมุดทั่วไปแลวก็ยังมีศูนยหนังสือ พิพิธภัณฑ และในปจจุบันมี 
ส่ือสารสนเทศมากมายที่จะใหคนควาซ่ึงจะแยกแหลงการเรียนรูไดดังนี้

1. หองสมุดสถาบันการศึกษาและหองสมุดประชาชน หองสมุดสถาบันการศึกษาและ
หองสมุดประชาชนมีหนังสือใหคนควาไดมากมายหลายประเภท ไดแก เร่ืองสั้น นวนิยาย ตําราเรียน
ทุกสาขาวิชา หนังสืออานนอกเวลา หนังสือคูมือ จุลสาร วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ หนังสือ 
อางอิง ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ ซ่ึงหนังสือบางประเภทนักเรียนสามารถยืมไปอานได เชน เร่ืองสั้น 
นวนิยาย หนังสือเรียน หนังสืออานนอกเวลา หนังสือคูมือ และหนังสือแตละประเภท ระยะเวลาใน
การยืมอาจจะไมเทากัน สวนหนังสือที่ยืมไมได เชน จุลสาร วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ และ
หนังสืออางอิง แตสามารถศึกษาคนควาไดภายในหองสมุด

2. หอสมุดแหงชาติ หอสมุดแหงชาติจะเปนที่รวมของหนังสือประเภทตางๆมากมายกวา
หองสมุดทั่วไป โดยจะเก็บหนังสือแตละประเภทอยางครบถวนและเปนสัดสวน ตั้งแตหนังสือเกา
สมัยจารดวยสมุดขอยและใบลานจนกระทั่งถึงหนังสือในปจจุบันทุกศาสตรสาขา

3. ศูนยหนังสือ มักปรากฏในมหาวิทยาลัยตางๆ เชน ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน ซ่ึง 
นักเรียนจะไดขอมูลใหมๆจากศูนยหนังสือนี้

4. นิทรรศการ เปนแหลงความรูที่ผูจัดตองการนําเสนอเนื้อหาความรูประเด็นตางๆโดย
สรุป นิทรรศการอาจจัดในรูปแบบขอมูลเคลื่อนที่หรือขอมูลถาวรอยูในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

5. พิพิธภัณฑและศูนยวัฒนธรรม มักจัดในรูปแบบของนิทรรศการถาวรประกอบกับ
หลักฐานทางประวัติศาสตรหรือขอมูลอ่ืนๆที่ตองการใหความรู ซ่ึงผูอานจะไดความรูอยางกวางๆ 
และมีเนื้อหาโดยสรุปเชนเดียวกันนิทรรศการเคลื่อนที่ นอกจากนี้พิพิธภัณฑและศูนยวัฒนธรรมบาง
แหงอาจมีหนังสือเกาประเภทสมุดขอยหรือสมุดไทยและหนังสือใบลาน เปนตน

6. สื่อสารสนเทศ ปจจุบันมีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสใหเปนแหลงความรูที่ผูอาน
สามารถศึกษาคนควาได โดยหาขอมูลผานเว็บไซตตางๆตามขอมูลที่แตละเว็บไซตนําเสนอผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต โดยท่ัวไปเว็บไซตตางๆจะนําเสนอขอมูล 3 ประเภทใหญๆ คือ
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6.1 ขอมูลประเภทขาวสาร เปนเว็บไซตที่ เสนอขาวสารประจําวันทั้งในและ 
ตางประเทศ หรือเปนขาวสารในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึงมักไมเกิน 1 สัปดาห

6.2 ขอมูลประเภทความรู เปนเว็บไซตที่เสนอขอมูลความรูตางๆมากมายหลายสาขา 
ไดแก การศึกษา กีฬาและสุขภาพ คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต การทองเที่ยว ธุรกิจ วิทยาศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม สวนราชการ สังคมและผูคน สังคมวิทยา เปนตน

6.3 ขอมูลประเภทความบันเทิง เปนเว็บไซตที่เสนอเรื่องราวบันเทิงตางๆ เชน เร่ือง
ขําขัน นิทาน นิยาย ภาพยนตร ดารานักรอง เพลงและดนตรี ภาพสวยงามและบทกลอน เปนตน

ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูลมี 6 ขั้นตอน คือ
1. กําหนดเรื่องที่จะศึกษา
2. กําหนดขอมูล เร่ืองที่จะศึกษาจะมีขอมูลอะไรบางที่จะตองคนควา
3. กําหนดแหลงขอมูล ศึกษาวาขอมูลที่จะศึกษามีแหลงขอมูลที่ไหนบาง จากใคร และจะ

กําหนดวาจะเก็บขอมูลเปนจํานวนเทาใด
4. เลือกวิธีรวบรวมขอมูล ขอมูลท่ีตองการตามที่กําหนดนั้นจะรวบรวมมาดวยวิธีใด 

เพราะการรวบรวมขอมูลมีหลายวิธี ควรใชวิธีที่เหมาะสม ประหยัด ไดขอมูลถูกตอง ครบถวน มาก
เพียงพอ และเปนขอมูลที่เชื่อถือได

5. นําเคร่ืองมือรวบรวมขอมูลไปทดลองใช เครื่องมือรวบรวมขอมูลจะตองนําไปทดลอง
กับกลุมตัวอยางเพื่อดูวามีคุณภาพเพียงใดหรือขอบกพรองอะไรบาง

6. ออกรวบรวมขอมูลจริง ขั้นตอนนี้จะตองมีการวางแผนและเตรียมออกไปเก็บขอมูล

เทคนิคและวิธีการรวบรวมขอมูล
เทคนิคและวิธีการรวบรวมขอมูลสามารถทําไดดังนี้ คือ
1. รวบรวมขอมูลท่ีมีอยูแลว เชน ขอมูลเชิงสถิติในรูปแบบตางๆ โดยการคัดลอก แตจะ

ตองคํานึงถึงความถูกตองและทันสมัยของขอมูล
2. การรวบรวมขอมูลดวยการสังเกต เปนวิธีการเก็บขอมูลที่เปนธรรมชาติโดยการสังเกต

พฤติกรรม ขอมูลที่ไดจากการสังเกตจึงถูกตองตรงความจริงมากกวาขอมูลที่ไดจากวิธีอ่ืน หลักการ
สังเกตมีหลักการสําคัญดังนี้

1. การสังเกตจะตองทําอยางเปนระบบ มีการเตรียมการและวางแผนสําหรับการ
สังเกตไวลวงหนา
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2. การสังเกตตองเปนไปตามวัตถุประสงค
3. การสังเกตควรปราศจากความลําเอียงหรืออคติตางๆ
4. ขอมูลที่สังเกตควรมีคุณสมบัติเชิงปริมาณ
5. การสังเกตจะตองบันทึกผลทันที
6. การสังเกตจะตองใชผูสังเกตที่รอบรูในเรื่องที่สังเกต จะไดขอมูลที่ถูกตอง

ครบถวนและเชื่อถือไดมาก
3. การรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ การสัมภาษณเปนวิธีการ 2 ทาง มีการสนทนา

ระหวางผูใหขอมูลกับผูตองการทราบขอมูล เปนการถามตอบกันโดยตรง หากมีขอสงสัยหรือ 
ไมชัดเจนก็ถามซ้ําเพื่อทําใหเกิดความเขาใจไดทันที
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ใบความรูที่ 3
เร่ือง

การคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ

เมื่อจัดทําปฏิทินในการจัดทํารายงานเรียบรอยแลว ผูเขียนจะตองคนควาหาความรู 
เพิ่มเติมเพื่อใหเขียนเรื่องไดสมบูรณและทันสมัย การคนควาหาขอเท็จจริง หลักฐาน และ 
รายละเอียดตางๆ ผูเขียนสามารถหาไดจากแหลงความรูตางๆดังนี้

1. การคนควาจากหนังสือ หนังสืออางอิง เอกสารตางๆ ผูเขียนสามารถคนควาไดจาก 
หอสมุดแหงชาติ หองสมุดสถาบันตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ หนังสือเหลานี้นับเปนแหลง 
ขอมูลหลักที่สําคัญ

2. การคนควาจากหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร และจุลสาร ส่ิงตีพิมพเหลานี้จะให 
ขอมูลที่ทันสมัยและทันโลกกวาหนังสือ เพราะผลิตสูตลาดเปนประจําวันทุกวัน ทุกสัปดาห และ 
ทุกเดือน

3. การสัมภาษณผูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือผูเกี่ยวของ การสัมภาษณนับเปนวิธีที่รวดเร็วและได
ขอมูลที่ทันสมัยที่สุด นับเปนวิธีหาขอมูลที่ใชกันมากในยุคแหงโลกสื่อสารปจจุบัน

4. การสนทนากับบุคคลทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น วิธีนี้จะทําให 
ผูเขียนมีความคิดที่กวางไกล และชวยพัฒนาความคิดและระบบความคิดของผูเขียนดวย

5. การบันทึกเหตุการณและเรื่องราวตางๆที่พบเห็น วิธีนี้เปนวิธีที่ผูเขียนสรางแหลงขอมูล
ขึ้นมาเอง

6. การเก็บขอมูลจากสถานที่จริง การไดรายละเอียดจากแหลงขอมูลจริงจะทําใหได 
เนื้อหาและหลักฐานที่เปนจริง นับเปนแหลงขอมูลที่มีคา

7. ขอมูลจากสื่อตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วีดิทัศน ไมโครฟลม  
ภาพยนตร โดยเฉพาะในปจจุบันเทคโนโลยีและระบบสื่อสารตางๆกาวหนาทันสมัยและรวดเร็ว  
ผูเขียนอาจคนควาหาขอมูลไดจากเครื่องมือระบบใหมได เชน ระบบคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และ
มัลติมีเดีย เปนตน
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชคูมือครูแผนที่ 2 (คาบที่ 4)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การรวบรวมความรูดวยการจดบันทึก เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถรวบรวมความรูจากการอาน ฟง และดู ส่ือรูปแบบตางๆดวยการ

จดบันทึกมาใชเปนขอมูลการจัดทํารายงานการศึกษาคนควา
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถรวบรวมขอมูลตามหัวขอรายงานการศึกษาคนควาจากแหลง
เรียนรูตางๆได

1.2 นักเรียนสามารถรวบรวมขอมูลดวยการบันทึกเนื้อความที่อาน ฟง และการ
บันทึกจากการดูได

2. สาระการเรียนรู
2.1 การบันทึก

- ความหมายของการบันทึก
2.2 ประเภทของการบันทึก จําแนกตามการรับสารไดดังนี้

1. บันทึกจากการอาน
2. บันทึกจากการฟง
3. บันทึกจากการสังเกต

2.3 ลักษณะของบันทึก มีสวนประกอบคือ
1. เนื้อเร่ือง
2. แหลงที่มาของเรื่อง
3. หัวเรื่อง

2.4 วิธีการบันทึก สามารถทําไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค ไดแก
1. บอกขอบเขตหรือแนวคิดของเรื่องที่อาน
2. การสรุปความ
3. การถอดความ
4. การคัดลอกขอความ
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3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการแกปญหา)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู
สังเกต 3.1 ครูใหนักเรียนไปศึกษาและรวบรวมขอมูลตามขอบเขตหัวขอ

รายงานการศึกษาคนควาที่กําหนด จากการอาน ฟง และดู จาก
แหลงเรียนรูตางๆ

วางแผนปฏิบัติ 3.2 ครูใหนักเรียนวางแผนการปฏิบัติงานกลุม โดยการศึกษาขอมูล
จากขอมูลภายในโรงเรียน ไดแก หองสมุด หองปฏิบัติการ
ขอมูลภายนอกโรงเรียน ไดแก ขอมูลจาก พิพิธภัณฑ ขอมูลบุคคล
ไดแก สัมภาษณผูรู ไดแก ครู ผูเชี่ยวชาญ ปราชญทองถ่ิน

ลงมือปฏิบัติ 3.3 ครูใหความรู เร่ือง การจดบันทึก แกนักเรียนโดยการศึกษาจาก
ใบความรูที่ 4 เรื่อง การจดบันทึก
3.4 นักเรียนแยกกลุมยอยไปศึกษาขอมูลโดยการจดบันทึก

พัฒนาความรู ความเขาใจ 3.5 นักเรียนนําขอมูลจากการจดบันทึกมารวบรวมเพื่อเตรียมจัดทํา
โครงเรื่องรายงานการศึกษาคนควา

4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการรวมกิจกรรม
2. ตรวจสอบความสามารถของนักเรียนในการรวบรวมขอมูลดวยการบันทึกจากการ

อาน ฟง และการสังเกต
เคร่ืองมือวัด

1. แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน
2. แบบประเมินที่ 3 แบบประเมินการศึกษาคนควา

เกณฑการวัด
1. ระดับพฤติกรรมไมต่ํากวาระดับปานกลาง
2. มีหลักฐานการรวบรวมขอมูลจากการอาน ฟง และการบันทึกจากการดู จาก

แบบกรอกขอมูลดวยวิธีตางๆ
3. ระดับคุณภาพการปฏิบัติการศึกษาคนควาไมต่ํากวาระดับปานกลาง
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5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 หองสมุด หองปฏิบัติการ หองศูนยวิชาการ
5.2 แหลงเรียนรู ไดแก พิพิธภัณฑ
5.3 แหลงเรียนรูที่เปนทรัพยากรบุคคล ไดแกครู ผูเชี่ยวชาญ ปราชญทองถ่ิน
5.4 ใบความรูที่ 4 เรื่องการบันทึก
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

การบันทึก

การบันทึก
การบันทึกเปนกระบวนการที่เกิดโดยการรับสารผานการอาน การฟง หรือการสังเกตแลว

บันทึกเรื่องราวไว เพื่อเตือนความจํา เพื่อชวยในการอางอิง หรือเพื่อประโยชนทางวิชาการ เชน นํา
ขอมูลที่บันทึกไวไปเขียนรายงานการศึกษาคนควาหรือเขียนบทความวิชาการ หรือเพื่อยอนกลับมา
ศึกษาหารายละเอียดเมื่อตองการ

ประเภทของการบันทึก
การบันทึกเพื่อประโยชนทางวิชาการอาจจําแนกตามการรับสาร ดังนี้
1. บันทึกจากการอาน เชนอานหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ เปนตน เมื่อผูอานพบเรื่องที่

นาสนใจหรือเปนประโยชน ควรจดบันทึกสาระสําคัญไวและจัดเก็บใหเปนหมวดหมู  การบันทึก
เชนนี้นอกจากจะชวยใหไดรับความรูเพิ่มพูนขึ้น  ยังสามารถนํามาทบทวนและเอาไปใชอางอิง
ตอไปได

2. บันทึกจากการฟง  คือการบันทึกเรื่องที่รับรูจากคําบรรยาย การประชุม การสัมมนา 
การอภิปราย การสัมภาษณ อาจจะฟงรายการสด หรือฟงจากเทปเสียง เทปโทรทัศน แลวจดบันทึก
สาระสําคัญทางวิชาการไว ตัวอยางเชน เมื่อไดยินคําคมทางวิทยุกระจายเสียงก็จดไววา ไดยินคําหรือ
ประโยคเชนไร เมื่อใดจากใคร แลวรวบรวมไวอยางเปนระบบเมื่อตองการใชก็สามารถนํามาอางอิง
ได

การจดบันทึกจากการฟง และจากการอาน ถาผูเขียนคิดอะไรไดขณะฟงขณะอานก็
ควรจดหมายเหตุวา เปนความคิดเห็นของผูบันทึกเพิ่มเติมจากเรื่องที่ไดฟงหรือไดอาน

3. บันทึกจากการสังเกต เปนบันทึกเหตุการณเร่ืองราวที่ไดพบเห็นในชีวิตประจําวัน หรือ
ในโอกาสพิเศษ เชนการดูงาน การฝกงาน ฯลฯ การบันทึกเชิงวิชาการประเภทนี้ ควรจดบันทึกดวย
ความรอบคอบ  ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงควรบันทึกใหถ่ีถวน สววนที่เปนความเห็นจะตองระบุไววา
เปนความคิดเห็นของผูบันทึกหรือของผูใด (เชนคูสนทนา) บันทึกนี้จะมีประโยชนมาก หากผูบันทึก
ไดยอนกลับไปยังสถานที่นั้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเวลาผานไปนานพอสมควร สภาพความเปลี่ยนแปลง
ตางๆ จะทําใหไดเปรียบเทียบและจะเปนประโยชนในการศึกษาอยางยิ่ง
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ลักษณะของการบันทึก
การบันทึกขอมูลตางๆที่ไดจากการอาน การฟง หรือการสังเกต เพื่อนําขอมูลที่บันทึกมา

จัดทํารายงานการศึกษาคนควา มีสวนประกอบสําคัญ ดังนี้
1. เนื้อเรื่อง เปนการบันทึกสาระสําคัญที่ไดรับ ในกรณีการอานควรบันทึกใหถูกตอง 

เพื่อที่จะไดไมตองกลับมาคนใหม ในกรณีบันทึกจากการฟงควรจับประเด็นใหไดครบถวน เพราะ
อาจหมดโอกาสที่จะไดฟงอีกครั้งหนึ่ง สวนการสังเกตก็จะตองจดโดยใชถอยคําที่ช้ีนํา หรืออธิบาย
วาสภาพที่พบเห็นเปนอยางไรอยางชัดเจน

2. แหลงที่มาของเรื่อง  ถาเรื่องนั้นไดจากการอาน แหลงที่มาที่ควรบันทึกไวไดแก 
ช่ือผูแตง ช่ือส่ิงพิมพ ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ เชนสถานที่พิมพ สํานักพิมพ ปที่พิมพ และระบุหนาที่
ไดอานเรื่องราวนั้น เนื่องจากการฟงควรระบุช่ือผูพูด ช่ือรายการ และ วัน เดือน ป ที่ไดเขียนบันทึก

3. หัวเร่ือง  คือคําหรือขอความที่ส่ือถึงเนื้อหาของเรื่องที่บันทึก  ซ่ึงผูบันทึกเปนผูกําหนด
ไวบนมุมขวา หรือมุมซายของกระดาษหรือบัตรที่ใชบันทึก เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
บัตรบันทึก และในการคนและนํามาใชประโยชนตอไป

วิธีการบันทึก
การจดบันทึกจากการอาน การฟง หรือการสังเกต หลักที่ควรปฏิบัติ คือกําหนดรูปแบบ

ของการบันทึก และใชรูปแบบเดียวกันตลอดไป การบันทึกเชิงวิชาการเหมือนกับบันทึกสาระสําคัญ 
คือเปนการเก็บใจความ และขอความที่สําคัญใหถูกตองตามที่ปรากฏ หากมีการเพิ่มเติมความคิดเห็น
ของผูบันทึก ควรหมายเหตุไววา ขอความสวนใดเปนความคิดของผูบันทึก

บันทึกที่เปนประโยชนในการเขียนรายงานการศึกษาคนควา และงานวิชาการลักษณะ
อ่ืนๆควรมีการบันทึกอยางเปนระบบ  เชน บันทึกลงบนกระดาษหรือบัตรขนาดเดียวกัน  ที่นิยมคือ
ขนาด 4”X6” นิ้ว บัตรแผนหนึ่งใชบันทึกขอความเรื่องเดียวและใชเพียงดานเดียว ถาขอความยาวใช
บัตรหลายแผนและเขียนหมายเลขกํากับ

ในที่นี้จะกลาวละเอียดเฉพาะการบันทึกการอานสื่อที่เปนตัวอักษร ซ่ึงประกอบดวย
การบันทึกเนื้อความที่อาน  การบันทึกแหลงที่มา และการกําหนดหัวเร่ือง

1. การบันทึกเนื้อความที่อาน สามารถทําโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีผสมกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูบันทึก ไดแก

1.1 การบอกขอบเขตหรือแนวคิดของเรื่องท่ีอาน เนื่องจากมีการเผยแพรความรู 
มากมาย เมื่ออานเรื่องใดผานไประยะหนึ่งอาจลืมเรื่องนั้นได จึงควรเขียนบันทึกขอบเขตหรือ
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แนวคิดเรื่องที่อานไวเพื่อเตือนความจํา และเปนประโยชนในการสืบคนในโอกาสหนา การบันทึก
บอกขอบเขตหรือแนวคิดจึงเปนการบันทึกสาระหลักของงานนั้นสั้นๆ

1.2 การสรุปความ เปนการสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อาน และจดบันทึกโดยใช
ถอยคําที่สําคัญบางคําจากตนฉบับประสมกับขอความโดยสํานวนของผูเขียนเอง

1.3 การถอดความ เปนการเขียนขึ้นใหมใหไดใจความตรงตามตนฉบับเรื่องที่อาน 
โดยใชถอยคําและสํานวนภาษาของผูบันทึก

1.4 การคัดลอกความ เปนการคัดลอกขอความที่สําคัญบางตอนจากขอเขียนที่อาน
เพื่อใชในการอางอิง มักทําในกรณีขอความนั้นมีลักษณะดังตอไปนี้

1.4.1 เปนเรื่องสําคัญ หากไมคัดลอกขอความเดิมอาจบันทึกผิดพลาด
1.4.2 เขียนไวอยางดี ถาสรุปหรือถอดความอาจไมดีเทาเดิม
1.4.3 เปนขอความที่ผูเขียนตองการอางอิง เพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของตน
1.4.4 เปนกฎระเบียบ ซ่ึงถาไมคัดลอกอาจเกิดการบิดเบือนโดยรูเทาไมถึงการณ
การนําขอความที่คัดลอกไปใชในรายงานการศึกษาคนควาอยางถูกตองมีหลัก คือ 

ขอความไมเกิน 3 บรรทัดใหเขียนแทรกไปในเนื้อหารายงานการศึกษาคนควา โดยใสเครื่องหมาย
อัญประกาศกํากับตอนตนและทายขอความ สําหรับขอความที่เกิน 3 บรรทัดใหแยกจากเนื้อหา
รายงานการศึกษาคนควา โดยขึ้นยอหนาใหมและเวนระยะดานหนาและหลังขอความจากริมหนา
กระดาษเขามามากกวาเนื้อความสวนอื่นในรายงานการศึกษาคนควา และไมตองใสเครื่องหมาย
อัญประกาศกํากับขอความ หากมีการละขอความบางสวนจากตนฉบับที่คัดลอกมา ใหใส
เครื่องหมาย … ในตําแหนงของขอความที่ละไว

ตัวอยางวิธีการบันทึกเนื้อเร่ืองทั้ง 4 วิธีที่กลาวแลวตอไปนี้ ไดบันทึกจากบทความเรื่อง 
“บทนิพนธของมนตรี ตราโมท” ตีพิมพในวารสารศิลปวัฒนธรรม ปที่ 5 ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2527 หนา 
50-57
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ตัวอยาง การบันทึกบอกขอบเขตหรือแนวคิด

ดนตรีไทย
มนตรี ตราโมท, “บทนิพนธของมนตรี ตราโมท,” ศิลปวัฒนธรรม 5, 8 (2527) : 50-57.

      กลาวถึงประวัติพัฒนาการดนตรีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยอธิบายถึง วงแตรสังข วงปไฉน  
กลองชนะ และวงปพาทย พรอมเครื่องดนตรีที่ใชในสมัยอยุธยา ไดอธิบายถึงวงปพาทย วงมโหรี 
และวงเครื่องสาย สมัยกรุงธนบุรีไมมีความเปลี่ยนแปลง สมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีการเพิ่มเติม 
เครื่องดนตรีใหมในวงปพาทยและวงมโหรี พอถึงสมัย ร. 5 เกิดวงปพาทยดึกดําบรรพ ดนตรีไทย
เจริญในสมัย ร. 6 มีการตั้งกรมมหรสพ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัย ร. 7 การดนตรีไทย
เสื่อมลง จนหลังสงครามโลกครั้งที่สองจึงฟนฟูและเจริญขึ้นจนปจจุบัน

ตัวอยาง การบันทึกสรุปความ

ดนตรีไทย
มนตรี ตราโมท, “บทนิพนธของมนตรี ตราโมท,” ศิลปวัฒนธรรม 5, 8 (2527) : 50-57.

      การดนตรีไทยมีระเบียบแบบแผนเปนวงเปนคณะ มีเครื่องดนตรีบรรเลงไพเราะตามสมัย  
การดนตรีไทยเจริญมาในอดีต แตเพิ่งปรากฏชัดในสมัยสุโขทัยดังหลักฐานจากศิลาจารึก หนังสือ
ไตรภูมิพระรวง ศิลาจารึกสุมนกูฎ และหลักศิลาจารึกพระยืน ซ่ึงชี้ใหเห็นวาชาวเมืองกับดนตรี 
ใกลชิดกันมาก โดยเปนผูเลนไมใชผูฟง วงดนตรีสมัยสุโขทัยมี วงแตรสังข ใชประกอบพระราชพิธี 
เครื่องดนตรีสําคัญ คือ สังข และแตรวงปไฉน กลองชนะ ใชประโคมประกอบเกียรติยศ 
พระมหากษัตริย และวงปพาทยเปนวงที่ประกอบดวยเครื่องตีเปาเลียนตามปญจดุริยางคของอินเดีย 
มีเครื่องดนตรี 5 อยาง ไดแก ป ฆอง ตะโพน กลองพัด ฉิ่ง
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ตัวอยาง การบันทึกถอดความ

ดนตรีไทย
มนตรี ตราโมท, “บทนิพนธของมนตรี ตราโมท,” ศิลปวัฒนธรรม 5, 8 (2527) : 50-57.

      การดนตรีไทยเจริญตั้งแตอดีต มีการตั้งเปนวง มีเครื่องดนตรีบรรเลงไพเราะ ชาวเมืองนิยมเลน
ดนตรีดังหลักฐานที่ปรากฏตั้งแตสมัยสุโขทัย (ศิลาจารึก ไตรภูมิพระรวง ศิลาจารึกสุมนกูฎ และ
ศิลาจารึกพระยืน) สมัยสุโขทัยมีวงดนตรี 3 ประเภท คือ วงแตรสังข ใชประกอบพระราชพิธี วงป
ไฉน กลองชนะ ใชประกอบประเกียรติยศพระมหากษัตริย วงปพาทย ประกอบดวยเครื่องตีเปา 5 
อยาง คือ ป ฆอง ตะโพน กลองพัด ฉิ่ง เลียนแบบปญจดุริยางคของอินเดีย

ตัวอยาง การบันทึกคัดลอกความ

ดนตรีไทย
มนตรี ตราโมท, “บทนิพนธของมนตรี ตราโมท,” ศิลปวัฒนธรรม 5, 8 (2527) : 50-57.

      สมัยรัชกาลที่ 5 ไดเกิดปพาทยขึ้นอีกแบบหนึ่ง เรียกวา ปพาทยดึกดําบรรพ สมเด็จ 
พระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานิวัติวงศ เปนผูทรงปรับปรุงเพื่อบรรเลงประกอบละคร
ที่พระองคทานไดทรงปรับปรุงใหละครของเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน (ม.ร.ว. หลาบ กุญชร) 
แสดง วงปพาทยวง เปนวงปพาทยที่มีเสียงไพเราะ นุมนวล ไมแกรงกราวเหมือนวงปพาทยอ่ืนๆ…

2. การบันทึกแหลงท่ีมา
เปนการระบุวาเรื่องราวที่บันทึกนั้นไดมาจากที่ใด ในการบันทึกจากการอานโดยทั่วไป 

จะใหรายละเอียดของเอกสารตามหลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรมตามประเภทของสิ่งพิมพ 
ตนฉบับขอเขียนที่อาน และระบุหนาที่เร่ืองนั้นๆปรากฏ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการศึกษาเพิ่มเติม 
และที่สําคัญเพื่อในการอางอิงเมื่อนําขอความจากบันทึกไปใชในขอเขียนงานวิชาการ เชน รายงาน
การศึกษาคนควา เปนตน

พูนพิศ อมาตยกุล, ดนตรีวิจักษ, พิมพคร้ังที่ 2 แกไขเพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร : รักษลิมม, 2529).
(หนังสือ)
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ใบความรูที่ 4
เร่ือง

การจดบันทึก

เมื่ออานขอมูลจากเอกสารตางๆแลวควรจดบันทึกขอความที่นาสนใจ แนวความคิด  
ขอมูล หรือสถิติตางๆ เพื่อนําไปเรียบเรียงเปนรายงาน การบันทึกเนื้อหาควรคนควาจากหนังสือ 
ส่ิงพิมพหลายๆเลม รวมทั้งบทความ วารสาร การคนขอมูลจากหลายแหลงจะไดขอมูลที่ครบถวน
และถูกตอง ควรใชบัตรบันทึกขนาด 4 x 6 หรือ 5 x 8 นิ้ว บันทึกขอความ 1 แผนตอขอความ 1  
หัวขอเทานั้น ไมปนกับหัวขออ่ืน ในแตละบัตรควรจดบันทึกเพียงหนาเดียว

ส่ิงที่ตองจดในบัตรบันทึก ไดแก
1. แหลงขอมูลหรือแหลงที่มาของเนื้อหา เขียนไวตอนบนของบัตรโดยลงรายละเอียด

ของสิ่งพิมพอยางสั้นๆ คือ ช่ือผูแตง/ช่ือผูเขียนบทความ ช่ือหนังสือ/ช่ือบทความ ป พ.ศ.
2. หัวขอของเนื้อหาที่บันทึก เปนหัวขอตามโครงเรื่อง เขียนไวที่มุมขวาของบัตร
3. หมายเลขบัตรเขียนไวที่มุมขวาบนสุดของบัตร เขียนในกรณีที่ใชบัตรบันทึกมากกวา 1 

แผน
4. เลขหนาของขอความที่บันทึก เขียนไวในบัตรบันทึกเพื่อนําไปใชอางอิงเมื่อจะเขียน

เชิงอรรถอางอิง
5. รายละเอียดของขอความ
วิธีการจดบันทึกที่นิยมกันมี 4 วิธี คือ
1. การสรุปความ คือ การสรุปเฉพาะใจความสําคัญของขอความที่อาน โดยบันทึกดวย

สํานวนภาษาของตนเอง
2. การคัดลอกขอความมาโดยตรง คือ การลอกขอความจากหนังสือมาทั้งหมด โดยยังคง

สํานวนภาษาของตนฉบับไว
3. การบันทึกขอคิดเห็นของผูรายงาน คือ การจดบันทึกความคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่อาน

ขอมูล
4. การถอดความ คือ การเขียนขอความขึ้นใหมใหไดใจความครบถวนตามขอมูลเดิม ซ่ึง

อาจเปนคําประพันธหรือขอความภาษาตางประเทศ การเขียนขอความจะใชสํานวนภาษาของตนเอง
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชคูมือครูแผนที่ 3 (คาบที่ 5)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การสรางโครงเรื่องรายงานการศึกษาคนควา เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถสรางโครงเรื่อง โดยตั้งประเด็นหัวขอหลักและหัวขอยอยตามหัวขอ

รายงานการศึกษาคนควาที่กําหนดได
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถกําหนดหัวขอใหญตามหัวขอรายงานการศึกษาคนควาได
1.2 นักเรียนสามารถกําหนดหัวขอยอยตามหัวขอรายงานการศึกษาคนควาได
1.3 นักเรียนสามารถเรียงลําดับความสําคัญในหัวขอใหญและหัวขอยอยได

2. สาระการเรียนรู
การเขียนโครงเรื่อง

- วิธีเขียนโครงเรื่อง
- หลักการวางโครงเรื่อง

3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู
สังเกตและตระหนัก 3.1 ครูใหความรูแกนักเรียนในการสรางโครงเรื่อง การตั้งหัวขอใหญ

และหัวขอยอย โดยใหศึกษาจากใบความรูที่ 5 เรื่องการเขียน
โครงเรื่อง นักเรียนนําขอมูลที่รวบรวมไดจากแหลงเรียนรูตางๆโดยนํา
มาอภิปรายและแลกเปลี่ยนความเห็น

วิเคราะห 3.2 ครูใหนักเรียนระดมความคิดในการสรางหัวขอใหญ นักเรียน
วิเคราะหหัวขอใหญและหัวขอยอย

สรางทางเลือก 3.3 นักเรียนรวมกันพิจารณาหัวขอใหญและหัวขอยอยที่ในกลุม
รวมกันสรางจากการระดมความคิด
3.4 นักเรียนแยกกลุมพิจารณาการจัดลําดับความคิดโดยเรียงจาก
สวนรวมไปหาสวนยอย และเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย
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กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู
เก็บขอมูล ประเมิน
ทางเลือก

3.5 ครูและนักเรียนรวมกันพิจารณาหัวขอใหญและหัวขอยอยของ
แตละกลุม
3.6 นักเรียนรวมกันจัดลําดับโครงเรื่องจากหัวขอใหญและหัวขอยอยท่ี
ไดพิจารณารวมกันแลวนําโครงเรื่องสงครู

4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจรวมกิจกรรม
2. ตรวจสอบการเขียนโครงเรื่องรายงาน

เคร่ืองมือวัด
1. แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน
2. แบบประเมินที่ 4 แบบประเมินการเรียบเรียงโครงเรื่องรายงาน

เกณฑการวัด
1. ระดับคุณภาพการปฏิบัติไมต่ํากวาระดับปานกลาง
2. ระดับคุณภาพการปฏิบัติการเรียบเรียงโครงเรื่องรายงานไมต่ํากวาปานกลาง

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 ใบความรูที่ 5 เรื่อง การเขียนโครงเรื่อง
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

การเขียนโครงเรื่อง

กอนจะเขียนรายงานควรเขียนโครงเรื่อง เพราะการจัดทําโครงเรื่องจะมีประโยชน 3 
ประการ คือ

1. ผูเขียนสามารถรวบรวมขอมูลไดตามวัตถุประสงค
2. โครงเรื่องเปนประโยชนในการตรวจสอบการจัดระเบียบเนื้อเร่ือง
3. โครงเรื่องจะทําใหเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น
การเขียนโครงเรื่องมี 3 แบบ คือ
1. การเขียนโครงเรื่องอยางคราวๆ คือ การเขียนโครงเรื่องโดยไมตองคํานึงถึงแบบ 

การเขียนโครงเรื่อง เปนการจดและรวบรวมขอมูลใหเปนหมวดหมูเทานั้น
2. การเขียนโครงเรื่องเปนหัวขอที่เปนคําถาม คํากริยา หรือวลี
3. การเขียนโครงเรื่องเปนประโยค คือ เขียนทั้งหัวขอใหญและหัวขอยอยเปนประโยคที่

สมบูรณ

วิธีเขียนโครงเรื่อง
เมื่อไดพิจารณาหัวขอเร่ือง จึงเขียนโครงเรื่อง วิธีเขียนโครงเรื่องมี 3 ขั้น คือ
ขั้นท่ี 1 รวบรวมขอมูลและความคิดเกี่ยวกับหัวขอเรื่องไวเปนขอๆ เปนการรางเบื้องตน
ขั้นท่ี 2 เลือกหัวขอที่สําคัญไว รวมความรูและความคิดประเภทเดียวกันไวเปนพวกๆ 

แลวกําหนดเปนหัวขอใหญ หรือตัดบางขอที่มีความสําคัญนอยออกเสีย
ขั้นท่ี 3 นําความรูและความคิดที่ไดเลือกไวนั้นมาจัดใหเปนระเบียบตามที่ควรเขียนกอน

เขียนหลังตามเหตุผล แลวจัดหัวขอยอยเพื่อขยายโครงเรื่องใหชัดเจน ควรเลือกเขียนโครงเรื่องแบบ
ใดแบบหนึ่ง คือ เปนประโยคหรือวลี

หลักการวางโครงเรื่อง
ถาจะวางโครงเรื่องใหดีควรยึดหลักการวางโครงเรื่อง ซ่ึงจะชวยใหโครงเรื่องนั้นสมเหตุ

สมผล และทําใหเขียนเร่ืองไดงายขึ้น หลักการวางโครงเรื่องมีดังนี้
1. การจัดลําดับโครงเรื่อง เขียนหัวขอใหญกอนหัวขอยอย จัดลําดับหัวขอใหญและ 

หัวขอยอยใหสอดคลองตอเนื่องกัน
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2. การวางหัวขอใหญใหมีความสําคัญเทาเทียมกัน ควรวางโครงเรื่องใหหัวขอใหญ 
แตละขอมีความสําคัญเทากัน โครงเร่ืองนั้นจึงจะเหมาะสม

3. การเขียนโครงเรื่องใหเปนระเบียบ เมื่อจะเขียนโครงเรื่องจะตองใชแบบเดียวกันตลอด 
จะเขียนโครงเรื่องโดยใชคํานาม คํากริยา วลี หรือแบบประโยค ก็เลือกเขียนแบบใดแบบหนึ่ง  
อยาเขียนปะปนกัน

4. การเขียนหัวขอยอย การเขียนหัวขอยอยควรใหความสําคัญนอยกวาหัวขอใหญ  
วิธีเขียนหัวขอยอยใหดี คือ จัดหัวขอยอยใหเปนหมวดหมู แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวาง 
หัวขอยอยและหัวขอใหญ หัวขอยอยไมควรมีรายละเอียดมากเกินไป ควรแบงหัวขอยอยเปน 2 หรือ 
3 หัวขอข้ึนไป

5. รูปแบบของโครงเรื่อง จัดลําดับหัวขอใหญและหัวขอยอยใหเปนระเบียบ หัวขอยอย 
ซ่ึงทําหนาที่ขยายโครงเรื่องใหชัดเจนนั้นเขียนเยื้องไปทางขวาของหัวขอใหญเล็กนอย การใช 
ตัวอักษรหรือตัวเลขกํากับควรใชแบบเดียวกัน

1. หัวขอใหญขอที่ 1
1.1 หัวขอยอยขอที่ 1

1.1.1 หัวขอยอยรองขอที่ 1
1.1.2 หัวขอยอยรองขอที่ 2

1.2 หัวขอยอยขอที่ 2
1.2.1 หัวขอยอยรองขอที่ 1
1.2.2 หัวขอยอยรองขอที่ 2

2. หัวขอใหญขอที่ 2
2.1 หัวขอยอยขอที่ 1
2.2 หัวขอยอยขอที่ 2
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ใบความรูที่ 5
เร่ือง

การเขียนโครงเรื่อง

การเขียนโครงเรื่อง
โครงเรื่อง คือ กรอบของเรื่องที่ผูทํารายงานการศึกษาคนควาจะใชเปนแนวทาง 

ในการเขียนรายงานการศึกษาคนควา วัตถุประสงคที่สําคัญของการวางโครงเรื่อง คือ เพื่อระบุ 
สวนตางๆของเนื้อหา สัดสวนของเนื้อหาที่จะนําเสนอ รวมทั้งเพื่อเปนแนวทางในการจัดลําดับ 
เนื้อหาเปนหัวขอและความสําคัญของหัวขอเหลานั้น ดังนั้น การวาง โครงเรื่องจะชวยใหรายงาน 
การศึกษาคนความีลําดับการนําเสนอที่ดี และโครงเรื่องนั้นไมใชเพียงแตนําหัวขอตางๆมาตอกัน 
เทานั้น ยังจะตองบงบอกถึงความสัมพันธของหัวขอไปพรอมๆกันดวย

ในการเขียนโครงเรื่อง ผูเขียนรายงานการศึกษาคนควาจะเริ่มตนดวยการพิจารณาหัวขอ
รายงานการศึกษาคนควาอยางถ่ีถวน วิเคราะหแนวคิดตางๆที่เกี่ยวของ คัดเลือกแนวคิดที่สําคัญ  
รวมทั้งจัดลําดับตามเวลาหรือตามเหตุการณ

โครงเรื่องประกอบดวย บทนํา หัวขอใหญ หัวขอรอง และบทสรุป สําหรับหัวขอใหญ 
หัวขอรอง และหัวขอยอย ใหใชคําหรือขอความสั้นๆ ครอบคลุมเนื้อหาที่จะนําเสนอ และหัวขอ
เหลานั้นอาจจะใชระบบตัวเลขหรือระบบตัวอักษรและตัวเลขชวยในการเรียงลําดับ

ในการจัดโครงเรื่องนั้น ไมควรแบงเนื้อเร่ืองออกเปนหัวขอยอยๆมากจนเกินไป และ 
ที่สําคัญ คือ ตองใหแตละหัวขอมีความสัมพันธกัน เพื่อใหรายงานการศึกษาคนความีความตอเนื่อง
และการเขียนไมวกวน การจัดหรือการวางโครงเรื่องขึ้นอยูกับเรื่องที่ทําการศึกษา ซ่ึงสามารถจัดได 
3 แบบ คือ (1) จัดตามลําดับเวลา (2) จัดตามลําดับความสัมพันธของเนื้อหา และ (3) จัดตามลําดับ
เวลาและความสัมพันธของเนื้อหา

ตัวอยาง โครงเรื่องจัดตามเวลา

บทบาทของดนตรีในสังคมและวัฒนธรรมไทย

1. บทนํา
2. ดนตรีในสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยสุโขทัย

2.1 พิธีกรรม
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2.2 การละเลน
2.3 ประเพณี

3. ดนตรีในสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยา
3.1 พิธีกรรม
3.2 การละเลน
3.3 ประเพณี

4. ดนตรีในสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร
4.1 พิธีกรรม
4.2 การละเลน
4.3 ประเพณี

5. สรุป

ตัวอยาง โครงเรื่องจัดตามความสัมพันธของเนื้อหา

ดนตรีไทย

1. บทนํา
2. ประวัติการดนตรีในประเทศไทยโดยสังเขป
3. ประเภทของดนตรีไทย

3.1 เครื่องดีด
3.2 เครื่องสี
3.3 เครื่องตี
3.4 เครื่องเปา

4. วงดนตรีไทย
4.1 วงเครื่องสาย
4.2 วงปพาทย
4.3 วงมโหรี

5. ประเภทของเพลงไทย
5.1 เพลงบรรเลง

5.1.1เพลงโหมโรง
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5.1.2 เพลงหนาพาทย
5.1.3 เพลงเรื่อง
5.1.4 เพลงหางเครื่อง
5.1.5 เพลงออกภาษา

5.2 เพลงประเภทรับ-รอง
6. การอนุรักษดนตรีไทย
7. สรุป

การเขียนโครงเรื่องเปนขั้นตอนสําคัญในการทํารายงานการศึกษาคนควา เพราะจะชวยให
ผูทํารายงานการศึกษาคนควาทราบวาจะเขียนเกี่ยวกับหัวขอใดบาง ส้ันยาวเพียงใด และสามารถ 
จัดลําดับการนําเสนอเนื้อหาไดอยางตอเนื่อง หากผูทํารายงานการศึกษาคนควาวางโครงเรื่องได
อยางดีแลว จะชวยใหการเขียนรายงานการศึกษาคนควาเปนไปอยางราบรื่นและบรรลุตาม 
วัตถุประสงค นอกจากนี้มีขอแนะนําวาเมื่อเขียนโครงเรื่องเสร็จแลว ใหกลับมาตรวจสอบดูอยาง 
ถ่ีถวนวาไดมีการเสนอแนวคิดหรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับหัวขอรายงานการศึกษาคนควาครบถวน
หรือไม และการจัดลําดับมีความเหมาะสมเพียงไร โดยเวนระยะจากเมื่อเขียนเสร็จประมาณ 2-3 วัน
หากจําเปนผูทํารายงานการศึกษาคนควาอาจปรับปรุงโครงเรื่องได เพื่อที่จะใหการเขียนรายงาน 
การศึกษาคนควาเปนไปไดดวยดี        
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แผนการจัดการเรียนรู โดยใชคูมือครูแผนที่ 3 (คาบที่ 6)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การสรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถรวบรวมขอมูลจากการอาน ฟงและดู ส่ือรูปแบบตางๆสรุปเปนขอมูล

ในการเรียบเรียงรายงานการศึกษาคนควาได
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถสรุปประเภทของขอมูลที่รวบรวมมาได
1.2 นักเรียนสามารถจัดกลุมขอมูลจากการคนควาไดสอดคลองกับโครงเรื่อง
1.3 นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความสําคัญระหวางประเภทของขอมูลที่รวบรวมได
1.4 นักเรียนสามารถใชภาษาสื่อความหมายไดถูกตอง

2. สาระการเรียนรู
การสรุปขอมูล

3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการปฏิบัติ)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู
สังเกต 3.1 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาขอมูลที่คนควาจาก

แหลงเรียนรูตางๆ
อธิบาย 3.2 ใหนักเรียนรวมกันสรุปขอมูลที่ศึกษาคนควา โดยชวยกัน

รวบรวมเปนกลุมขอมูลประเภทเดียวกัน
รับฟง 3.3 นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปรายใหครูฟงถึงการรวบรวมขอมูล

ประเภทของขอมูล ภาษาที่ใชกับกลุมขอมูล และความคิดเห็นของ
กลุมรายงานการศึกษาคนควา

เชื่อมโยงความสัมพันธ 3.4 นักเรียนจัดกลุมขอมูลจากการคนควาใหสอดคลองกับโครงเรื่อง
และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประเภทขอมูลที่รวบรวมได
3.5 นักเรียนเรียบเรียงขอมูลจากการศึกษาคนควาลงในโครงเรื่อง
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กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู
วิจารณ 3.6 นักเรียนภายในกลุมรวมกันวิจารณผลงานที่เรียบเรียง
สรุป 3.7 ครูใหนักเรียนนําเสนอโครงเรื่องรายงานการศึกษาคนควาหนา

ช้ันเรียน โดยครูใหคําแนะนํา

4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการรวมกิจกรรม
2. ตรวจสอบการเขียนโครงเรื่องรายงานการศึกษาคนควา

เคร่ืองมือวัด
1. แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน
2. แบบประเมินที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

เกณฑการวัด
1. ระดับความสามารถในการทํางานไมต่ํากวาระดับปานกลาง
2. สามารถจัดกลุมขอมูลและใชภาษาไดถูกตองตามแบบแผน

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 หองสมุด
5.2 เอกสาร ตํารา
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

การสรุปขอมูล

กอนนําขอมูลมาใชควรจะพิจารณาและประเมินคาวาขอมูลนั้นมีความนาเชื่อถือมากนอย
เพียงใด โดยพิจารณาจากผูใหขอมูลวาเปนใคร มีความรูในเรื่องนั้นๆเพียงใด มีความเปนกลางหรือ
ไม ขอมูลที่ไดมานั้นเปนลักษณะขอเท็จจริงหรือขอคิดเห็น ควรทําความเขาใจและพิจารณาวาเห็น
ดวยหรือไมเพียงใด ถาขอมูลใหแงคิดหรือเร่ืองราวหลายๆทาง ผูทํารายงานตองพิจารณาใหดี อยา
ดวนสรุปลงความเห็นงายๆ และไมควรสรุปโดยความพอใจหรือการคาดคิดของตนเปนหลัก ตองใช
เหตุผลเปนหลัก

เมื่อพิจารณาขอมูลตางๆแลวก็นํามาสรุป การเขียนสรุปควรเขียนเปนขอๆ โดยอานขอมูล
ที่รวบรวมมาใหเขาใจ แลวจึงเรียบเรียงดวยถอยคําสํานวนของผูทํารายงาน ในขั้นแรกไมจําเปนจะ
ตองระวังเรื่องความสละสลวยของภาษามากนัก ควรมุงที่เนื้อหาสาระ เมื่ออานทบทวนที่เขียนสรุป
แลวจึงแกไขสํานวนภาษาใหสละสลวย

ส่ิงที่จําเปนสําหรับการสรุปขอมูล คือ
1. ความเขาใจในเรื่องที่จะสรุป
2. ความคิดเห็นหลักของเรื่องที่สรุป
3. ความชัดเจนของขอมูลที่สรุป

วิธีการสรุปมีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นอาน จะตองทําความเขาใจกับเรื่องราวที่จะสรุปเพื่อใหไดแนวคิดที่สําคัญ
2. ขั้นคิด จะตองคิดวาอะไรเปนจุดสําคัญของเรื่อง และมีความสัมพันธกับสิ่งใด คิด

วิธีการเขียนใหไดความที่กะทัดรัดและชัดเจน
3. ขั้นเขียน

- เขียนรางขอความ
- ขัดเกลาขอความที่เขียนใหเปนภาษาที่ดี ส่ือความหมายไดชัดเจน
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แผนการจัดการเรียนรู โดยใชคูมือครูแผนที่ 4 (คาบที่ 7-8)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือ  การเรียบเรียงเนื้อเร่ืองรายงานการศึกษาคนควา เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถนําโครงเรื่องรายงานการศึกษาคนความาเรียบเรียงเนื้อเร่ืองของรายงาน

การศึกษาคนควาได
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถเรียบเรียงเนื้อเรื่องไดถูกตองครบถวนตามโครงเรื่อง
1.2 นักเรียนสามารถเรียบเรียงเนื้อเรื่องไดถูกตองตามหลักการเขียนเนื้อเร่ือง
1.3 นักเรียนสามารถเรียบเรียงเนื้อเรื่องโดยมีความสัมพันธกันในแตละยอหนา
1.4 นักเรียนสามารถเรียบเรียงเนื้อเรื่องโดยใชภาษาที่ถูกตองและสื่อความหมายได

ชัดเจน

2. สาระการเรียนรู
2.1 การเรียบเรียงเนื้อเร่ือง
2.2 การเขียนยอหนา

3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการปฏิบัติ)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู
สังเกตและตระหนัก 3.1 ครูใหความรูแกนักเรียนในการเรียบเรียงเนื้อเร่ืองและการเขียน

ยอหนาโดยใหศึกษาจากใบความรูที่ 6 เรื่อง การเรียบเรียงเนื้อเร่ือง
วางแผนปฏิบัติ 3.2 นักเรียนแตละกลุมเขียนยอหนาแตละประเด็น
ลงมือปฏิบัติ 3.3 นักเรียนแตละกลุมรวมระดมความคิดในการเรียบเรียงเนื้อเร่ือง

การเลือกใชถอยคําสํานวน และการใชตัวสะกดการันต โดยนํา
ยอหนาแตละประเด็นมาเรียบเรียงเนื้อเร่ือง

พัฒนาความรู ความเขาใจ 3.4 นักเรียนเรียบเรียงเขียนรายงานการศึกษาคนควา
3.5 นักเรียนรวมกันพิจารณาความสัมพันธเช่ือมโยงในแตละยอหนา
ของเนื้อเร่ืองรายงานการศึกษาคนควา
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4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรม ความสนใจเรื่องกิจกรรม
2. ประเมินจากการเรียบเรียงเนื้อเรื่อง

เคร่ืองมือวัด
1. แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน
2. แบบประเมินที่ 5 แบบประเมินการเรียบเรียงเนื้อเร่ือง

เกณฑการวัด
1. ระดับพฤติกรรมไมต่ํากวาระดับปานกลาง
2. เรียบเรียงเนื้อเร่ืองไดไมต่ํากวา 15 คะแนน

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 หองสมุด
5.2 เอกสาร ตํารา
5.3 ใบความรูที่ 6 เรื่อง การเรียบเรียงเนื้อเร่ือง และการเขียนยอหนา
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

การเรียบเรียงเนื้อเร่ือง

เมื่อไดโครงเรื่องที่แนนอนและคนควาขอมูล รวมทั้งรายละเอียดไดเพียงพอแลว ผูเขียนก็
ลงมือเรียบเรียงเนื้อเร่ืองตามโครงเรื่องที่ไดวางไว ถาเขียนโครงเรื่องไดสมบูรณดีเร่ืองราวที่ 
เรียบเรียงก็จะเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมีสาระครบถวน อยางไรก็ตามหากผูเขียนเขียนโครงเรื่องเปน
ประโยคไดกอน ก็จะสามารถขยายความเปนยอหนาไดอยางรวดเร็ว

ตอนนําเรื่องหรือบทนําเปนสวนที่บอกเหตุผล วัตถุประสงค ขอบเขตของเรื่อง และ 
วิธีการศึกษาคนควา ผูทํารายงานจะตองเรียบเรียงใหเปนลําดับและอธิบายใหเขาใจ สวนตอนที่เปน
เนื้อหาของเรื่อง ผูทํารายงานจะตองนําขอมูลที่จัดระเบียบ วิเคราะห และตีความแลวมาเรียบเรียงตาม
ประเด็นหรือหัวขอตางๆเพื่อแสดงความรู ความเขาใจ และความคิดเห็น หรือขอสรุปอันเปนผลจาก
การศึกษาคนควาเรื่องนั้นๆ

การเรียบเรียงในที่นี้ คือ การเขียนความรูความเขาใจที่ไดคิดพิจารณาหรือหาขอสรุปอยาง
มีเหตุผล แลวจัดระเบียบความคิดใหเนื้อความตางๆสอดคลองประสานกัน มิใชเปนการนํา 
ขอความที่คนควาจากที่ตางๆมาเรียงตอๆกัน การเขียนควรจะตองเขียนดวยสํานวนของตนเอง ซ่ึง
ตองใชภาษาแบบแผนหรือภาษาที่เปนทางการ การใชคําหรือศัพททางวิชาการควรใชใหถูกตอง
เหมาะสม การเขียนควรเขียนใหกระจาง ชัดเจน กระชับ มุงเขาสูประเด็นของเรื่องและเขียนตรงไป
ตรงมา ไมควรใชกลวิธีการเขียนที่พลิกแพลงหรือเลนสํานวน ทั้งนี้เพราะการเขียนรายงานเปน 
ส่ือความรูความเขาใจและความคิดเห็น โดยเนนเนื้อหาสาระทางวิชาการเปนสําคัญ

การเรียบเรียงเนื้อหาของรายงาน หากมีการคัดลอกขอความจากแหลงขอมูลโดยตรงซึ่ง
เรียกวา “อัญประภาษ” หรือ “อัญพจน” หรือมีการสรุปความหรือกลาวพาดพิงถึงเนื้อหาตอนนั้นจาก
แหลงขอมูลตางๆ ผูเขียนจะตองอางอิงไวในเนื้อหาดวยวานํามาจากแหลงใด การบอกที่มาของ 
ขอความหรือเนื้อหาที่กลาวถึงในรายงานจะทําใหรายงานนาเชื่อถือ และทําใหผูอานสามารถ 
สอบทานขอเท็จจริงหรือติดตามอานสวนที่เพิ่มเติมไดสะดวก การอางอิงประกอบเนื้อหามีทั้งวิธี
แทรกปนไปในเนื้อหาและการทําเชิงอรรถ การอางอิงในรายงานแตละฉบับควรใชวิธีใดวิธีหนึ่ง 
เทานั้น
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หลักการเขียนอัญพจน และการอางอิงในเนื้อหา
อัญประภาษหรืออัญพจนเปนขอความที่คัดลอกมาจากคําพูดของผูอ่ืน แลวนํามาเขียนไว

ในรายงานโดยไมเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักการเขียนถาขอความที่คัดมาเปนรอยแกวและมีความยาว
ไมเกิน 3 บรรทัด ใหเขียนยอหนาขอความที่นํามาโดยไมตองยอหนาใหม และใสเครื่องหมาย
อัญประกาศคู (“…”) ที่ขอความนั้น แตถาขอความเกิน 3 บรรทัด ใหยอหนาใหมและเขียนขอความที่
คัดมาในแนวที่ยอหนามากกวาเดิม โดยเวน 8 ตัวอักษร ทั้งดานซายและทุกบรรทัด และไมตองใส
เครื่องหมายอัญประกาศ

ตัวอยางการเขียนอัญประภาษหรืออัญพจนที่มีความยาวไมเกิน 3 บรรทัด

การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา
      … พระยาอนุมานราชธนไดกราบทูลวา “ตั้งแตขาพระพุทธเจาไดรับราชการใหหอสมุด รูสึก 
ดวยเกลาฯวาไดทํางานที่มีใจรักแลว จึงไมมีความเบื่อหนาย เวลานี้พระพินิจวรรณการไดมาทํางาน
อยูดวยอีกคนหนึ่ง การคนควาในเรื่องหนังสือก็สะดวกและสนุกยิ่งขึ้น …”  (พระยาอนุมานราชธน 
2521 : 19)

ตัวอยางการเขียนอัญประภาษหรืออัญพจนที่ยาวเกิน 3 บรรทัด

การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา
อาจจะมีผูกลาววาทั้งกามนิตและหิโตปเทศไดช่ือวามีภาษาไพเราะสละสลวย เนื่องจากวา

พระยาอนุมานราชธนมีพระสารประเสริฐเปนผูขัดเกลาภาษาให ซ่ึงคงเปนความจริงในระยะตนๆ 
ที่แตงหนังสือรวมกันดังทานเลาไวในฟนความหลังวา

… เหตุที่แปลหนังสือหิโตปเทศจากอังกฤษเปนไทยไดดี ก็เพราะนาคะประทีปเปน
ผูตรวจแกสํานวนภาษาไทยตางหาก ลําพังขาพเจาในครั้งโนนจะแตงภาษาไทยใหไดสํานวน
สละสลวยเปนไทยแทยอมทําไมได ถากลาวเปรียบโดยปริยายก็ตองวา “มีกล่ินเนย” เอามากๆทีเดียว 
(เสฐียรโกเศศ 2510:439)

ถาขอความเปนรอยกรองและมีความยาว 2 บรรทัดขึ้นไป ใหเขียนยอหนาไมตองใส
เครื่องหมายอัญประกาศ
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หากขอความที่ยกมายาวเกินไป ใหตัดตอนที่ไมตรงจุดที่ตองการออก แลวใสเครื่องหมาย 
… (จุดสามจุด) หลังขอความที่ยกมา

การเขียนยอหนา
ยอหนาไดแกขอความหรือกลุมประโยคที่แสดงใหเห็นถึงสาระ แนวคิด หรือใจความ

สําคัญ เร่ืองใดเรื่องหนึ่งเพียงเร่ืองเดียว ยอหนาจะประกอบดวยประโยคที่เปนสาระสําคัญหรือ
ประโยคหลัก และมีประโยคอื่นเพื่อขยายความ

การเขียนยอหนาจะชวยแสดงความสัมพันธของเรื่อง และชวยใหผูอานจับประเด็นไดวา
ผูเขียนรายงานการศึกษาคนควาจะนําเสนอเนื้อหาอยางไร นอกจากนั้น ความสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของยอหนา คือ ทําใหผูอานพักสายตา ความยาวของยอหนาไมมีขอกําหนดตายตัว ถาพิจารณาวา 
ยอหนาจะชวยใหผูอานพักสายตา ยอหนาไมควรจะยาวมากเกินไป ยอหนาที่ยาวอาจจะมีแนวคิด
หลายเรื่องอยูในยอหนาเดียว ซ่ึงอาจทําใหผูอานสับสนได แตยอหนาก็ไมควรที่จะสั้นเกินไป จน 
ทําใหกลายเปนการเขียนหัวขอตอๆกันไป

ลักษณะยอหนาที่ดีควรมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ
1.เอกภาพ
2. สัมพันธภาพ
3. สารัตถภาพ
4. ความสมบูรณ

เอกภาพ
ยอหนาที่ดีควรมีเอกภาพ คือ มีใจความสําคัญที่ตองการนําเสนอเพียงประการเดียว วิธีการ

เขียนยอหนาใหมีเอกภาพ คือ การกําหนดประโยคใจความไวยอหนา เมื่อกําหนดประโยคใจความ
สําคัญไดแลว ประโยคขยายความอื่นๆก็จะเปนไปเพื่อสนับสนุนประโยคใจความสําคัญดังกลาว  
ทําใหผูเขียนรูขอบเขตของเนื้อหาที่จะเขียน ไมหลงประเด็น

สัมพันธภาพ
ยอหนาที่ดีควรมีสัมพันธภาพ คือ มีความตอเนื่องสัมพันธกันของขอความในยอหนา  

ผูเขียนตองรูจักจัดระเบียบความคิดใหเหมาะสม เพื่อจะไดนําเสนอเนื้อหาไดอยางเปนลําดับ ขั้นตอน 
และตอเนื่อง มีความกลมกลืน สอดคลอง และสัมพันธกันตลอดยอหนา สัมพันธภาพในยอหนาจะ
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เกิดขึ้นไดเมื่อผูเขียนรูจักใชถอยคําหรือวลีตางๆมาเชื่อมประโยค ซ่ึงคําหรือวลีนั้นๆควรเลือกให
เหมาะสมกับขอความดวย

สารัตถภาพ
ยอหนาที่ดีควรมีสารัตถภาพ คือ มีการเนนขอความในยอหนาใหเดนชัด เมื่อผูอานไดรูวา

ขอความตอนใดเปนสวนสําคัญในยอหนา วิธีการเขียนยอหนาใหมีสารัตถภาพอาจกระทําโดยการ
ซํ้าคําหรือวลี เพื่อเปนการเนนย้ําใหขอความมีน้ําหนัก หรือโดยการวางประโยคใจความสําคัญไวใน
ตอนตนและตอนทายของยอหนา

ความสมบูรณ
ยอหนาที่ดีนั้นควรมีความสมบูรณ กลาวคือ ควรเขียนใหมี เนื้อหาสาระชัดเจน 

ไมนอกเรื่อง

ผูเขียนรายงานการศึกษาคนควาจะเริ่มขึ้นยอหนาใหมเมื่อจะกลาวถึงความคิดหรือสาระ
สําคัญอ่ืนๆตอไป หรือเมื่อตองการยกตัวอยาง และเมื่อผูเขียนตองการแสดงใหเห็นความแตกตาง
ของประเด็นที่ตรงขามกัน หรือตองการสรุปความคิดที่กลาวมาแลวในยอหนากอน
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ใบความรูที่ 6
เร่ือง

การเรียบเรียงเนื้อเร่ืองและการเขียนยอหนา

การเรียบเรียงเนื้อเร่ือง
การเรียบเรียงเนื้อเร่ืองมักจะทําตามโครงเรื่องที่ไดวางไว โครงเรื่องจะชวยจัดลําดับ 

การนําเสนอเนื้อเร่ืองทําใหเห็นจุดเดนหรือประเด็นสําคัญของเรื่อง และเห็นถึงความสัมพันธของ
เนื้อเร่ือง การเรียบเรียงตองพยายามใหผูอานไดเขาใจเรื่องราวชัดเจน

รายงานการศึกษาคนควาสวนใหญจะเริ่มตนดวยบทนําหรือความนํา เพื่อเปนการปูพื้นให
ผูอานไดเขาใจถึงความเปนมาของปญหาหรือเร่ืองที่ตองการศึกษาความมุงหมายและขอบเขตของ
รายงานการศึกษาคนควา แลวจึงเปนสวนเนื้อเร่ือง และควรมีบทสรุปซึ่งอาจจะเปนผลการคนควา
หรือขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาคนควา

ในการนําเสนอเนื้อเร่ืองตองมิใชเปนการคัดลอกขอความจากเอกสารตนเรื่องที่อานมา 
ทุกประโยคทุกตอน แลวนํามาปะติดปะตอกันจนจบเรื่อง แตผูเขียนจะตองเขียนจากความรูและ
ความคิดของตนเองบาง ตองรูจักประมวลความรูและความคิดจากแหลงขอมูลตางๆที่ไดรวบรวมมา 
และใชเอกสารอางอิงเปนสวนประกอบ นอกจากนี้ ในการเขียนรายงานการศึกษาคนควาที่ดีตอง
คํานึงถึงการใชถอยคํา สํานวนโวหาร ควรใชสํานวนเรียบๆ อานเขาใจงาย เลือกใชคําที่มีความหมาย
ชัดเจน เหมาะสม และประโยคที่กะทัดรัด ถูกตองตามหลักไวยากรณ อยาเขียนขอความซ้ําซาก  
ตัวสะกดการันตตองเขียนใหถูกตอง ถาไมแนใจควรตรวจสอบจากหนังสือที่เปนมาตรฐาน เชน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เปนตน ผูเขียนรายงานการศึกษาคนควาตองพิจารณาในเรื่อง
ความถูกตองและความสัมพันธของเนื้อเร่ือง การแสดงความคิดเห็นมีเหตุผล และการมองประเด็น
ปญหาตางๆอยางถี่ถวน ลึกซึ้ง มุงใหผูอานเกิดความรูและประโยชนจากรายงานการศึกษาคนควา
นั้นๆ

เนื้อหาของรายงานการศึกษาคนความักเรียบเรียงตามหัวขอที่กําหนดไว และใน 
แตละหัวขอจะประกอบดวยยอหนาหลายๆยอหนา  ซ่ึงหากพิจารณาแลวยอหนานั้นเปน  
สวนประกอบที่จะรวมกันเขาเปนเรื่อง การเขียนยอหนาจึงเปนสิ่งที่ผูทํารายงานการศึกษาคนควา
ควรจะใหความสนใจดวย เพื่อใหเนื้อหาของรายงานการศึกษาคนควาเปนไปอยางตอเนื่องและมี
ความสัมพันธกัน
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การเขียนยอหนา
ยอหนาไดแกขอความหรือกลุมประโยคที่แสดงใหเห็นถึงสาระ แนวคิด หรือใจความ

สําคัญ เร่ืองใดเรื่องหนึ่งเพียงเร่ืองเดียว ยอหนาจะประกอบดวยประโยคที่เปนสาระสําคัญหรือ
ประโยคหลัก และมีประโยคอื่นเพื่อขยายความ

การเขียนยอหนาจะชวยแสดงความสัมพันธของเรื่อง และชวยใหผูอานจับประเด็นไดวา
ผูเขียนรายงานการศึกษาคนควาจะนําเสนอเนื้อหาอยางไร นอกจากนั้น ความสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของยอหนา คือ ทําใหผูอานพักสายตา ความยาวของยอหนาไมมีขอกําหนดตายตัว ถาพิจารณาวา 
ยอหนาจะชวยใหผูอานพักสายตา ยอหนาไมควรจะยาวมากเกินไป ยอหนาที่ยาวอาจจะมีแนวคิด
หลายเรื่องอยูในยอหนาเดียว ซ่ึงอาจทําใหผูอานสับสนได แตยอหนาก็ไมควรที่จะสั้นเกินไป จน 
ทาํใหกลายเปนการเขียนหัวขอตอๆกันไป

ลักษณะยอหนาที่ดีควรมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ
1.เอกภาพ
2. สัมพันธภาพ
3. สารัตถภาพ
4. ความสมบูรณ

เอกภาพ
ยอหนาที่ดีควรมีเอกภาพ คือ มีใจความสําคัญที่ตองการนําเสนอเพียงประการเดียว วิธีการ

เขียนยอหนาใหมีเอกภาพ คือ การกําหนดประโยคใจความไวยอหนา เมื่อกําหนดประโยคใจความ
สําคัญไดแลว ประโยคขยายความอื่นๆก็จะเปนไปเพื่อสนับสนุนประโยคใจความสําคัญดังกลาว  
ทําใหผูเขียนรูขอบเขตของเนื้อหาที่จะเขียน ไมหลงประเด็น

สัมพันธภาพ
ยอหนาที่ดีควรมีสัมพันธภาพ คือ มีความตอเนื่องสัมพันธกันของขอความในยอหนา  

ผูเขียนตองรูจักจัดระเบียบความคิดใหเหมาะสม เพื่อจะไดนําเสนอเนื้อหาไดอยางเปนลําดับ ขั้นตอน 
และตอเนื่อง มีความกลมกลืน สอดคลอง และสัมพันธกันตลอดยอหนา สัมพันธภาพในยอหนาจะ
เกิดขึ้นไดเมื่อผูเขียนรูจักใชถอยคําหรือวลีตางๆมาเชื่อมประโยค ซ่ึงคําหรือวลีนั้นๆควรเลือกให
เหมาะสมกับขอความดวย
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สารัตถภาพ
ยอหนาที่ดีควรมีสารัตถภาพ คือ มีการเนนขอความในยอหนาใหเดนชัด เมื่อผูอานไดรูวา

ขอความตอนใดเปนสวนสําคัญในยอหนา วิธีการเขียนยอหนาใหมีสารัตถภาพอาจกระทําโดยการ
ซํ้าคําหรือวลี เพื่อเปนการเนนย้ําใหขอความมีน้ําหนัก หรือโดยการวางประโยคใจความสําคัญไวใน
ตอนตนและตอนทายของยอหนา

ความสมบูรณ
ยอหนาที่ดีนั้นควรมีความสมบูรณ กลาวคือ ควรเขียนใหมี เนื้อหาสาระชัดเจน 

ไมนอกเรื่อง

ผูเขียนรายงานการศึกษาคนควาจะเริ่มขึ้นยอหนาใหมเมื่อจะกลาวถึงความคิดหรือสาระ
สําคัญอ่ืนๆตอไป หรือเมื่อตองการยกตัวอยาง และเมื่อผูเขียนตองการแสดงใหเห็นความแตกตาง
ของประเด็นที่ตรงขามกัน หรือตองการสรุปความคิดที่กลาวมาแลวในยอหนากอน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ โดยใชคูมือครูแผนที่ 5  (คาบที่ 9)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การอางอิงขอมูลสารสนเทศ เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถเรียบเรียงงานเขียน โดยมีการอางอิงขอมูล สารสนเทศไดถูกตอง
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถระบุช่ือเอกสารในการเขียนบรรณานุกรมไดครบถวน
1.2 นักเรียนสามารถเขียนบรรณานุกรมไดถูกตองตามหลักการเขียน

2. สาระการเรียนรู
2.1 การเขียนบรรณานุกรม
2.2 ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรม

3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู

รับรูและสังเกต 3.1 ครูใหความรูกับนักเรียนในเรื่องการอางอิงขอมูล ในการเขียน
บรรณานุกรมโดยศึกษาจากใบความรูที่ 7 เรื่อง การเขียน
บรรณานุกรม
3.2 ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปหลักเกณฑในการเขียน
บรรณานุกรม

นักเรียนทําตามแบบ 3.3 ครูใหแบบฝกหัดนักเรียนในกลุมชวยกันฝกเขียนบรรณานุกรม
รวมกัน แลวใหครูตรวจแกไข

นักเรียนทําเองโดยไมมีแบบ 3.4 นักเรียนนําหลักเกณฑที่ถูกตองไปใชในการเขียนเรียบเรียง
รายงานการศึกษาคนควา

ฝกจนชํานาญ 3.5 นักเรียนฝกปฏิบัติการเขียนบรรณานุกรม
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4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจรวมกิจกรรม
2. ประเมินจากเกณฑการใหคะแนนในการเขียนบรรณานุกรม

เคร่ืองมือวัด
1. แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน
2. แบบประเมินที่ 6 แบบประเมินการเขียนบรรณานุกรม

เกณฑการวัด
1. ระดับคุณภาพการปฏิบัติไมต่ํากวาระดับปานกลาง
2. ใชแบบประเมินการเขียนบรรณานุกรม

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 หองสมุด
5.2 เอกสาร ตํารา
5.3 รายงานการศึกษาคนควาทางวิชาการ
5.4 ใบความรูที่ 7 เรื่อง การเขียนบรรณานุกรม
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

การเขียนบรรณานุกรม

การเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุกรมอยูตอจากสวนประกอบสวนเนื้อหาในหนาถัดไป ใหขึ้นหนาใหมและเขียน

คําวา บรรณานุกรม ไวกลางหนากระดาษโดยไมขีดเสนใต
ถาเอกสารอางอิงมีทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหเรียงรายชื่อเอกสารภาษาไทย

กอนแลวตามดวยรายช่ือเอกสารภาษาตางประเทศ การเรียงลําดับจะแยกตามประเภทของเอกสาร
และโสตทัศนวัสดุหรือไมก็ได สวนการลําดับรายชื่อนั้นหากเปนภาษาไทยใหเรียงลําดับตาม 
ตัวอักษรตัวแรกของชื่อผูแตง สวนเอกสารภาษาตางประเทศเรียงตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อสกุล 
ในกรณีมีหนังสือผูแตงคนเดียวกันหลายเลม เมื่อพิมพเรียงลําดับในบรรณานุกรมไมตองพิมพ 
ช่ือผูแตงซํ้า ใหขีดเสนยาวขนาด 8 ตัวอักษรตามดวยมหัพภาค (.) แทนการเขียนชื่อผูแตง และหาก
ขอความในบรรณานุกรมของเอกสารนั้นยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดที่ 2 ใหยอเขาไปโดยเวน 4  
ตัวอักษร

สวนประกอบของบรรณานุกรมหรือขอความในบรรณานุกรมจะประกอบดวยช่ือผูแตง  
ช่ือหนังสือหรือช่ือเอกสารหรือแหลงขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ คร้ังที่พิมพ เมืองที่พิมพ 
สํานักพิมพ ปที่พิมพ การเขียนสวนประกอบเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเภทของขอมูล

ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรม

หนังสือเลม
บรรจบ พันธุเมธา, ไปสอนคําไทย (กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพรเอกลักษณของไทยในคณะ

กรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2526).

หนังสือแปล
กริมม, ยาค็อบและวิลเฮลม, นิทานกริมม. แปลโดย อาษา ขอจิตตเมตต (กรุงเทพมหานคร : 

ขอจิตตเมตต, 2525).
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บทความในหนังสือรวมเลม
สุกัญญา ภัทราชัย, “เพลงพื้นบานที่ถายทอดวรรณคดี” ใน คูมาลาสรรเสกคุณ, 189-190. ประพจน 

อัศววิรุฬหการ, บรรณาธิการ กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536.

บทความในสารานุกรม
ชัยนันท นันทพันธ, “หนังสือพิมพในรัชสมัย,” สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา 

เจาอยูหัว 2 (2524) : 886-887.

บทความในวารสาร นิตยสาร
เจตนา นาควัชระ, “ทิศทางของการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 9 

(มิถุนายน-พฤศจิกายน 2531) : 119.

บทความในหนังสือพิมพ
บัวจริยา [นามแฝง], “โต ป. บุนนาค กรณีความไมประทับใจจาก Press Tour พระราชวัง 

สนามจันทร”, สยามรัฐ, 17 มีนาคม 2540, 29.

วิทยานิพนธ
บัวผัน สุพรรณยศ, “วิเคราะหเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี,” (วิทยานิพนธปริญญา 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 
90.

ตนฉบับตัวเขียนและจดหมายเหตุ
“เสือโคกถา,” หอสมุดแหงชาติ, สมุดไทยขาว, เสนหมึก, มัดที่ 39, หมูอักษรศาสตร เลขที่ 369

การสัมภาษณ
สัมภาษณ พินิจ สุวรรณะบุณย, 30 มิถุนายน 2532.
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ใบความรูที่ 7
เร่ือง

การเขียนบรรณานุกรม

การเขียนบรรณานุกรมจะอยูตอจากสวนเนื้อหา

วิธีเขียนบรรณานุกรม
1. เรียงเอกสารภาษาไทยกอนภาษาตางประเทศ
2. เรียงลําดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อผูแตง
3. ในกรณีที่มีผูแตงคนเดียวกันหลายเลม เมื่อพิมพเรียงลําดับในบรรณานุกรม ไมตอง

พิมพช่ือผูแตงซํ้า ใหขีดเสนยาวขนาด 8 ตัวอักษร ตามดวยมหัพภาคแทนการเขียนชื่อผูแตง
4. ถาขอความในบรรณานุกรมของเอกสารนั้นยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดที่ 2 ใหยอเขาไป

โดยเวน 4 ตัวอักษร

สวนประกอบของบรรณานุกรม ไดแก
ช่ือผูแตง ช่ือหนังสือหรือเอกสารหรือแหลงขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ คร้ังที่

พิมพ เมืองที่พิมพ สํานักพิมพ ปที่พิมพ

ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรม

หนังสือเลม
บรรจบ พันธุเมธา, ไปสอนคําไทย (กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพรเอกลักษณของไทยในคณะ

กรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2526).

หนังสือแปล
กริมม, ยาค็อบและวิลเฮลม, นิทานกริมม. แปลโดย อาษา ขอจิตตเมตต (กรุงเทพมหานคร : 

ขอจิตตเมตต, 2525).
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อัศววิรุฬหการ, บรรณาธิการ กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536.

บทความในสารานุกรม
ชัยนันท นันทพันธ, “หนังสือพิมพในรัชสมัย,” สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา 

เจาอยูหัว 2 (2524) : 886-887.

บทความในวารสาร นิตยสาร
เจตนา นาควัชระ, “ทิศทางของการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 9 

(มิถุนายน-พฤศจิกายน 2531) : 119.

บทความในหนังสือพิมพ
บัวจริยา [นามแฝง], “โต ป. บุนนาค กรณีความไมประทับใจจาก Press Tour พระราชวัง 

สนามจันทร”, สยามรัฐ, 17 มีนาคม 2540, 29.

วิทยานิพนธ
บัวผัน สุพรรณยศ, “วิเคราะหเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี,” (วิทยานิพนธปริญญา 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 
90.

ตนฉบับตัวเขียนและจดหมายเหตุ
“เสือโคกถา,” หอสมุดแหงชาติ, สมุดไทยขาว, เสนหมึก, มัดที่ 39, หมูอักษรศาสตร เลขที่ 369

การสัมภาษณ
สัมภาษณ พินิจ สุวรรณะบุณย, 30 มิถุนายน 2532.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



165

โสตทัศนวัสดุ
วิทยาลัยครูเชียงใหม, ศูนยสงเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย “เพลงพื้นบานลานนาไทย” 

แถบบันทึกเสียง ชุดที่ 1 มวนที่ 1, 2524.

สื่ออิเล็กทรอนิกส
Johnson, Dong. “Student Access to Internet : Librarians and Teacher Working Together to Teach 

Higher Level Survival Skills.” Emergency Librarian 22, 3 (1995) : 8-12 [online] Abstract 
from : DIALOG (R) File : ERIC Item. EJ 497895.

“ไอศกรีม” [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://www.car.chula.ac.th/mis/mkdata 96/food – 96/ice-
cre.html 1996.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



166

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชคูมือครูแผนที่ 5  (คาบที่ 10)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การจัดทํารูปเลมรายงานการศึกษาคนควา เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถจัดทํารูปเลมรายงานการศึกษาคนควาได
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถจัดทํารูปเลมรายงานโดยมีสวนประกอบครบถวน
1.2 นักเรียนสามารถเรียงลําดับสวนประกอบไดถูกตองตามตําแหนงของรูปเลม

รายงาน

2. สาระการเรียนรู
การจัดทํารูปเลมรายงานการศึกษาคนควา ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ

1. สวนประกอบตอนตน ไดแก ปกนอก หนาปกใน คํานํา และสารบัญ
2. สวนเนื้อหา ประกอบดวยบทนํา เนื้อหา และบทสรุป
3. สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวยบรรณานุกรม และภาคผนวก

3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู

รับรูและสังเกต 3.1 ครูใหความรูแกนักเรียนในเรื่องสวนประกอบของรายงาน
การศึกษาคนควา แลวใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ 8 เรื่อง สวน
ประกอบของรายงานการศึกษาคนควา และตัวอยางรูปเลมรายงาน
การศึกษาคนควาฉบับสมบูรณ
3.2 นักเรียนรวมกันสรุปสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา
เชิงวิชาการ

นักเรียนทําตามแบบ 3.3 นักเรียนฝกปฏิบัติการจัดทํารูปเลมรายงานการศึกษาคนควา
ตามขั้นตอน

นักเรียนทําเองโดยไมมีแบบ 3.4 นักเรียนแบงความรับผิดชอบดําเนินการจัดทํารูปเลมรายงาน
การศึกษาคนควาตามขั้นตอน
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กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู
ฝกจนชํานาญ 3.5 นักเรียนฝกปฏิบัติการจัดทํารูปเลมรายงานการศึกษาคนควาจน

เกิดความชํานาญ และสามารถนําไปใชในวิชาอ่ืนได

4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจรวมกิจกรรม
2. ประเมินจากเกณฑการใหคะแนนสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา

เคร่ืองมือวัด
 1. แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน

2. แบบประเมินที่ 7 เกณฑการใหคะแนนสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา
เกณฑการวัด

1. ระดับคุณภาพการปฏิบัติไมต่ํากวาระดับปานกลาง
2. คะแนนสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควาไมต่ํากวา 3 คะแนน

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 หองสมุด
5.2 เอกสาร ตํารา
5.3 รายงานการศึกษาคนควาทางวิชาการ
5.4 ใบความรูที่ 8 เรื่อง สวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

สวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา

สวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา
เมื่อไดทําการคนควาและจดบันทึกขอความเรียบรอยแลว ใหเรียบเรียงเนื้อหาของรายงาน

การศึกษาคนควาตามโครงเรื่องที่ไดกําหนดไว
รายงานการศึกษาคนควาที่ดีควรประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน ไดแก 1) สวนนํา  

2) สวนเนื้อเร่ือง และ 3) สวนอางอิง
1. สวนนํา หมายถึงสวนที่อยูตนเลมของรายงานการศึกษาคนควากอนถึงเนื้อเรื่อง  

สวนนําประกอบดวย ปกนอก หนาปกใน คํานํา และสารบัญ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ปกนอก คือสวนที่เปนปกหุมรายงานการศึกษาคนควาทั้งหมด มีทั้งปกหนาและ

ปกหลัง กระดาษที่ใชเปนปกควรเปนกระดาษแข็งพอสมควร สีใดก็ได ขอความที่ปรากฏบนปกนอก
ไดแก ช่ือเร่ืองของรายงานการศึกษาคนควา และชื่อของผูทํารายงานการศึกษาคนควา การเขียนหรือ
พิมพช่ือเร่ืองของรายงานการศึกษาคนควาใหหางจากขอบบนของหนากระดาษลงมาประมาณ 4 นิ้ว 
และควรกะใหช่ือเร่ืองของรายงานการศึกษาคนควาอยูกลางหนากระดาษพอดี เวนระยะ 2 
ชองบรรทัดพิมพคู แลวพิมพคําวา โดย เวนอีก 2 ชวงบรรทัดพิมพคู ใหพิมพช่ือและนามสกุลของ 
ผูเขียนรายงานการศึกษาคนควา ในกรณีที่มีผูเขียนรายงานการศึกษาคนควาหลายคน ใหใสช่ือ 
ทุกคนโดยจัดเรียงตามลําดับตัวอักษร

ตัวอยาง ปกนอกของรายงาน

ช่ือเร่ืองของรายงาน
โดย

ช่ือและนามสกุลผูเขียนรายงาน
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1.2 หนาปกใน คือสวนที่อยูตอจากปกนอก นับเปนหนาที่สําคัญของรายงาน 
การศึกษาคนควา หนาปกในจะปรากฏรายละเอียดตางๆดังนี้ ช่ือเร่ืองของรายงานการศึกษาคนควา 
ช่ือผูทํารายงานการศึกษาคนควา เลขประจําตัวของผูทํารายงานการศึกษาคนควา ขอความที่ระบุวา
เปนรายงานการศึกษาคนควาประกอบรายวิชาใด คณะ และสถาบันการศึกษาใด และรายงาน 
การศึกษาคนควาฉบับนั้นจัดทําขึ้นในภาคการศึกษาใด ปการศึกษาใด การเขียนชื่อเร่ืองของรายงาน
การศึกษาคนควา ควรเขียนใหหางจากขอบบนของหนากระดาษลงมาประมาณ 4 นิ้ว เชนเดียวกับ
ปกนอก  เวนระยะ  8 ชวงบรรทัดพิมพคู แลวพิมพ ช่ือและนามสกุลของผู เขียนรายงาน
การศึกษาคนควา เวนอีก 1 ชวงบรรทัดพิมพคูใหพิมพเลขประจําตัวผูทํารายงานการศึกษาคนควา 
ทั้ง 2 รายการนี้จะอยูตรงสวนกลางของหนากระดาษหรือประมาณ 6 นิ้ว จากขอบบนของกระดาษ  
สวนลางของหนาปกในควรเขียนใหหางจากขอบบนของหนากระดาษลงมาประมาณ 9 นิ้ว และ
ประกอบดวยขอความตามลําดับดังนี้

รายงานการศึกษาคนควาประกอบรายวิชา ………………..
ช่ือโรงเรียน ………………….
ภาคการศึกษา ……………. ปการศึกษา …………….

ตัวอยาง หนาปกในของรายงาน

ช่ือเร่ืองของรายงาน

ช่ือและนามสกุลผูเขียนรายงาน
เลขประจําตัว

รายงานประกอบรายวิชา ……..
ช่ือโรงเรียน ……..

ภาคการศึกษา ………. ปการศึกษา ……….
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1.3 คํานํา คือสวนที่อยูถัดจากปกใน ผูรายงานการศึกษาคนควาเปนผูเขียนเอง 
โดยกลาวถึงวัตถุประสงคและขอบเขตของรายงานการศึกษาคนควา อาจรวมถึงปญหาอุปสรรคใน
การศึกษาคนควาทํารายงานการศึกษาคนควา ตลอดจนคําขอบคุณผูที่ใหความชวยเหลือในการ 
รวบรวมขอมูลหรือการเขียนรายงานการศึกษาคนควา (ถามี)

1.4 สารบัญหรือสารบาญ คือสวนที่อยูตอจากหนาคํานํา ในหนาสารบัญจะมีลักษณะ
คลายโครงเรื่องของรายงานการศึกษาคนควา ทําใหผูอานไดทราบวาขอบเขตเนื้อหาของรายงาน
การศึกษาคนควาครอบคลุมเรื่องใดบาง ในหนานี้ใหเขียนคําวา สารบัญ ไวกลางหนา หางจาก
ขอบบนของหนากระดาษลงมาประมาณ 2 นิ้ว ขอความในหนาสารบัญจะเริ่มตนจากคํานํา 
หัวขอใหญ หัวขอรอง และหัวขอยอย ซ่ึงเปนหัวขอสําคัญๆของรายงานการศึกษาคนควา เรียงลําดับ
เร่ืองและทายสุดเปนรายการอางอิงที่ใชประกอบการเรียบเรียงรายงานการศึกษาคนควา

ขอความในหนาสารบัญควรเขียนหางจากขอบซายของหนากระดาษประมาณ 1½ นิ้ว 
และดานขวาของหนากระดาษจะมีเลขหนาแจงใหทราบวาแตละหัวขอเร่ิมจากหนาใด หนาสารบัญ
ควรจัดทําเมื่อเขียนรายงานการศึกษาคนควาเสร็จแลว เพื่อจะไดทราบวาแตละหัวขอเร่ิมจากหนาใด
บาง

2. สวนเนื้อเร่ือง หมายถึงสวนที่อยูตอจากสวนนํา เปนสวนที่สําคัญที่สุดของรายงาน 
การศึกษาคนควาเพราะจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของรายงานการศึกษาคนควาตามโครงเรื่องที่
กําหนดไวหรือตามที่แจงไวในสารบัญ สวนเนื้อเร่ืองจะประกอบดวยสวนตางๆ คือบทนํา เนื้อเร่ือง 
และสรุป ดังรายละเอียดดังตอไปนี้

2.1 บทนํา ตางจากคํานํา คือ การเขียนบทนําจะตองอธิบายเนื้อหาอยางกวางๆ เปน
การนําผูอานเขาสูเนื้อเร่ืองหรือเนื้อหาของรายงานการศึกษาคนควาใหผูอานเขาใจในเบื้องตน

2.2 เนื้อเร่ือง คือสวนที่เสนอเรื่องราวสาระทั้งหมดของรายงานการศึกษาคนควาลําดับ
ของหัวขอที่ระบุไวในหนาสารบัญ การเสนอเนื้อเรื่องอาจแบงออกเปนบทหรือตอนตางๆ เพื่อ 
ชวยใหผูอานเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อความตามลําดับและตอเนื่องกัน สวนการที่จะแบงออกเปน
บทหรือตอนอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะความสั้นยาวของเนื้อเร่ือง ถาเปนรายงานการศึกษา 
คนควาขนาดสั้นไมจําเปนตองแบงเปนบทหรือตอนก็ได เพียงแตแบงตามหัวขอสําคัญๆของ 
เนื้อเร่ืองใหเหมาะสม แตถาเปนรายงานการศึกษาคนควาขนาดยาวจึงสมควรแบงเปนบทหรือตอน
เพื่อใหชัดเจน

3. สวนอางอิง หมายถึงสวนที่แสดงหลักฐานประกอบการคนควาและการเขียนรายงาน
การศึกษาคนควา เพื่อใหทราบวาผูทํารายงานการศึกษาคนควาไดคนความาจากแหลงใดบาง  
สวนอางอิงมีไดเปน 2 ลักษณะ คือ รายการอางอิงที่แทรกปนไปในเนื้อหาของรายงานการศึกษา 
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คนควา ในกรณีที่ผูทํารายงานการศึกษาคนควาไดคัดลอกขอความหรืออางคําพูดหรือแนวความคิด
ของบุคคลอื่นมาไวในรายงานการศึกษาคนควาของตน จําเปนตองมีการอางอิงกํากับไวดวยทุกครั้ง 
โดยระบุนามผูแตง ปที่พิมพ และ/หรือเลขหนา นอกจากนี้รายการที่ผูทํารายงานการศึกษาคนควา 
นํามาอางอิงนั้น ตองรวบรวมไวตอนทายเลมของรายงานการศึกษาคนควา ในลักษณะที่เรียกวา  
รายการอางอิง (References) หรือบรรณานุกรม (Bibliography) ซ่ึงหมายถึงรายการทรัพยากร 
สารนิเทศทั้งหมดที่ผูทํารายงานการศึกษาคนควาไดใชประกอบการคนควาการทํารายงานการศึกษา
คนควา ซ่ึงจะตองนํามาจัดเรียงไวตามลําดับตัวอักษร และบันทึกรายการตางๆตามแบบแผน
บรรณานุกรมที่ไดกําหนดไว สวนอางอิงนับวาเปนสวนที่ทําใหรายงานการศึกษาคนควานั้นมี 
ความนาเชื่อถือและยังแสดงถึงความมีจริยธรรมทางวิชาการดวย

สวนอางอิงจะอยูสวนทายของรายงานการศึกษาคนควา นอกจากสวนอางอิงแลวใน
รายงานการศึกษาคนควาอาจมีภาคผนวกประกอบดวยก็ได

4. ภาคผนวก คือสวนที่ไมใชเนื้อหาที่แทจริงของเรื่องที่จะเขียนรายงานการศึกษาคนควา 
อาจเปนตาราง ตัวเลข สถิติ รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ ซ่ึงจะชวยประกอบใหเขาใจเรื่องราวเนื้อหาของ
รายงานการศึกษาคนควาไดดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตามรายงานการศึกษาคนควาไมจําเปนตองมี 
ภาคผนวกเสมอไป จะมีหรือไมขึ้นอยูกับความจําเปนและความเหมาะสมกับรายงานการศึกษา 
คนควาแตละเรื่อง หากรายงานการศึกษาคนควาใดมีภาคผนวก ภาคผนวกจะอยูตอนทายตอจาก 
รายการอางอิงหรือบรรณานุกรม หนาแรกของภาคผนวกใหเขียนวา “ภาคผนวก” อยูตรงกลาง
หนากระดาษ หนาถัดไปเปนเนื้อหาของภาคผนวก ถาในกรณีที่ภาคผนวกมากกวา 1 ภาคผนวก  
หนาแรกของภาคผนวกใหเขียนคําวา “ภาคผนวก” ตรงกลางหนากระดาษเชนเดียวกัน หนาถัดไป
เขียนคําวา “ภาคผนวก ก” กลางหนากระดาษ หนาถัดไปเปนเนื้อหาของภาคผนวก ก และใหขึ้น 
หนาใหมทุกครั้ง โดยใชหัวขอตามลําดับอักษรเปนภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ตามลําดับ
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ใบความรูที่ 8
เร่ือง

สวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา

สวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา มีดังนี้
1. สวนประกอบตอนตน หรือสวนนํา ไดแก

1. ปกนอก ระบุช่ือเร่ือง ช่ือผูทํารายงาน ช่ือรายวิชา คณะวิชา มหาวิทยาลัย ภาค 
การศึกษา ปการศึกษา

2. ใบรองปก เปนกระดาษเปลา 1 แผน ตอจากปกนอก
3. ปกใน เขียนขอความเชนเดียวกับปกนอก
4. คํานํา เปนการเกริ่นเรื่องทั่วๆไปในการทํารายงาน อันจะชวยใหผูอานรายงานอาน

รายงานนั้นไดเขาใจยิ่งขึ้น ผูทํารายงานจะขอบคุณผูใหความสะดวกในการทํารายงานดวยก็ได แต 
ไมควรจะออกตัวหรือแกตัว

5. สารบัญ เปนการเรียงลําดับบท ตอน หรือหัวขอของรายงาน พรอมทั้งบอกและ
กํากับหนาเริ่มตนของแตละรายการ ถาเปนรายงานสั้นๆอาจจะไมมีก็ได

2. สวนเนื้อหา ไดแก
1. บทนํา เปนสวนที่บอกเหตุผลและวัตถุประสงคในการทํารายงานเรื่องนั้น ช้ีแจง

ขอบเขตของเรื่อง รวมทั้งวิธีการศึกษาคนควา
2. เนื้อหา หากเปนรายงานที่ยาว ควรแบงเปนบทและแบงเปนหัวขอใหญ หัวขอรอง 

และหัวขอยอย แตหากเปนรายงานสั้นๆหรือรายงานประเภทการวิจารณไมจําเปนตองแบงเปนบท 
ควรแบงเปนประเด็นหรือหัวขอใหตอเนื่องสอดคลองกันไป

3. สรุป เปนตอนสรุปผลการศึกษาคนควา ซ่ึงอาจจะมีการอภิปรายและให 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาเรื่องนั้นตอไปดวย

สวนเนื้อหาของรายงานนี้ นอกจากจะมีขอความที่ผูทํารายงานเขียนดวยสํานวนภาษา
ของตนเองแลว ยังประกอบดวยอัญประภาษหรืออัญพจน ตาราง หรือภาพประกอบ และการอางอิง
ประกอบเนื้อหา

3. สวนประกอบตอนทาย ไดแก
1. บรรณานุกรม หมายถึง ช่ือหนังสือ เอกสาร โสตทัศนวัสดุ หรือแหลงขอมูลอ่ืนๆ 

ที่ใชอางอิงและศึกษาคนควาในการทํารายงาน อันจะเปนประโยชนแกผูอานที่ประสงคจะคนควา
เพิ่มเติม
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2. ภาคผนวก หมายถึง เนื้อหาหรือขอมูลที่มิใชเนื้อหารายงานโดยตรง แตมี 
ความเกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาคนควา และผูทํารายงานคิดวาผูอานควรจะทราบ
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แบบประเมินและเกณฑการใหคะแนน
ในแผนการจัดการเรียนรูโดยใชคูมือครู

แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน
เกณฑการใหคะแนน

แบบประเมินที่ 2 แบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียน
แบบประเมินที่ 3 แบบประเมินการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูล
แบบประเมินที่ 4 แบบประเมินการเรียบเรียงโครงเรื่องรายงาน

เกณฑการประเมินการเรียบเรียงโครงเร่ืองรายงาน
แบบประเมินที่ 5 แบบประเมินการเรียบเรียงเนื้อเร่ือง

เกณฑการใหคะแนน
แบบประเมินที่ 6 แบบประเมินการเขียนบรรณานุกรม
แบบประเมินที่ 7 แบบประเมินสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา
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แบบประเมินที่ 1
แบบประเมินกระบวนการทํางาน

หัวขอรายงานการศึกษาคนควา ……………………………………………………..…………
สมาชิกกลุม 1…………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………
4 …………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………….……………

ผูประเมิน ……………………………………………………………………………………

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความจริง
คุณภาพการปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

รายการประเมิน ดีมาก
(3)

ปานกลาง
(2)

พอใช
(1)

ปรับปรุง
(0)

1. มีการผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํากลุม
2. มีการวางแผนการทํางาน
3. มีการเสนอและรับฟงความคิดเห็น
4. มีการแบงงานใหรับผิดชอบ
5. มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. มีการตรวจสอบผลงาน
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เกณฑการใหคะแนน

มีการผลัดเปลี่ยนการเปนผูนํากลุม
3 คะแนน มีการผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํากลุมทุกสัปดาห
2 คะแนน มีการผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํากลุมทุกเดือน
1 คะแนน มีการผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํากลุมนานๆครั้ง
0 คะแนน ไมมีการผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํากลุม

มีการวางแผนการทํางาน
3 คะแนน มีการวางแผนการทํางานลวงหนา 1 สัปดาห
2 คะแนน มีการวางแผนการทํางานลวงหนา 2-3 วัน
1 คะแนน มีการวางแผนการทํางานลวงหนาในวันที่ปฏิบัติงาน
0 คะแนน ไมมีการวางแผนการทํางาน

มีการเสนอและรับฟงความคิดเห็น
3 คะแนน ทุกคนมีการเสนอและรับฟงความคิดเห็น
2 คะแนน สวนใหญมีการเสนอและรับฟงความคิดเห็น
1 คะแนน บางคนมีการเสนอและรับฟงความคิดเห็นอยูบาง
0 คะแนน ไมมีการเสนอและรับฟงความคิดเห็นใดๆ

มีการแบงงานใหรับผิดชอบ
3 คะแนน ทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบ
2 คะแนน สวนใหญมีหนาที่รับผิดชอบ
1 คะแนน บางคนมีหนาที่รับผิดชอบ
0 คะแนน ไมมีความรับผิดชอบในกลุม

มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
3 คะแนน ทุกคนมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
2 คะแนน สวนใหญมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
1 คะแนน บางคนมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
0 คะแนน ไมมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน

มีการตรวจสอบผลงาน
3 คะแนน ทุกคนมีสวนในการตรวจสอบผลงาน
2 คะแนน สวนใหญมีสวนในการตรวจสอบผลงาน
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1 คะแนน บางคนมีการตรวจสอบผลงานของกลุม
0 คะแนน ไมมีการตรวจสอบผลงานของกลุม
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แบบประเมินที่ 2
แบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียน

ช่ือผูปฏิบัติ ………………………………………………………………………………………
ช่ือผูประเมิน ………………………………………………………………………………………

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความจริง
คุณภาพการปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

รายการประเมิน ดีมาก
(3)

ปานกลาง
(2)

พอใช
(1)

ปรับปรุง
(0)

1. ตั้งใจฟงครูอธิบาย
2. ซักถามเมื่อมีขอสงสัยในบทเรียน
3. ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ช้ันเรียน
4. รับผิดชอบงานตามที่กลุมไดรับมอบหมาย
5. เชื่อฟง และปฏิบัติตามอาจารยที่ปรึกษา
6. แลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

ในเรื่องตางๆ
7. เขาเรียนตรงเวลา
8. เขาเรียนสม่ําเสมอ
9. มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืนในกลุม
10. ยอมรับ และปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม
              เกณฑการใหคะแนน
3    หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นเดนชัดที่สุด
2    หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นปานกลาง
1    หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นนอย
0    หมายถึง  ไมปฏิบัติ
รวม 30 คะแนน
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แบบประเมินที่ 3
แบบประเมินการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูล

ช่ือหัวขอโครงงาน…………………………………………………………………………………
สมาชิกกลุม 1……………………………………………………………………………………

2 ……………...……………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………
4 ………………………..…………………………………………………………

ผูประเมิน ……..…………………………….…………………………………………………

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความจริง
คุณภาพการปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

รายการประเมิน ดีมาก
(3)

ปานกลาง
(2)

พอใช
(1)

ปรับปรุง
(0)

1. ศึกษาหาความรูจากแหลงความรูตางๆในชุมชน
2. ศึกษาคนควาจากหนังสืออยางหลากหลายใน

การจัดทํารายงานการศึกษาคนควา
3. ขอมูลการศึกษาคนควาไดมาจากหนังสือพิมพ

วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต
4. ขอมูลการคนควา ไดมาจากการสัมภาษณผูรู
5. นําความรูจากการศึกษาคนควาไปจัดทํารายงาน

การศึกษาคนควา
6. ความถูกตองครบถวนของขอความรูที่ศึกษา

คนควา
7. นําความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาไปสราง

ความรูใหม
8. แสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ ขอมูลที่

ศึกษาคนควา
9. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม
10. สรุปขอคิด ขอสังเกต จากการศึกษาคนควา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



180

เกณฑการใหคะแนน
ระดับการปฏิบัติชัดเจน ดีมากให 3 คะแนน
ระดับการปฏิบัติเทียบเทาคนทั่วไปถือวา ปานกลาง ให 2 คะแนน
ระดับการปฏิบัติต่ําวาคนทั่วไปถือวา พอใช ให 1 คะแนน
ไดคะแนน 30 คะแนน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



181

แบบประเมินที่ 4
แบบประเมินการเรียบเรียงโครงเรื่องรายงาน

หัวขอรายงานการศึกษาคนควา ……………………………………………………………………
สมาชิกกลุม 1…………………………………………………….………………….……………

2………………………………………………………….…………….……………
3……………………………………………………………………….……………
4 ……………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………….……………

ผูประเมิน ………………………………………………………………………………………

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความจริง
คุณภาพการปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

รายการประเมิน ดีมาก
(3)

ปานกลาง
(2)

พอใช
(1)

ปรับปรุง
(0)

1. การเรียบเรียงโครงเรื่อง
2. หัวขอในการเรียบเรียง
3. หัวขอครอบคลุมเนื้อหา
4. ยอหนามีความตอเนื่องสัมพันธกัน
5. หัวขอยอยมีความสัมพันธกับหัวขอใหญ
6. โครงเรื่องมีการเขียนเปนระบบ
7. โครงเรื่องสามารถอานและทําความเขาใจได

งาย
8. หัวขอแตละหัวขอมีความสําคัญเทากัน
9. ใชตัวเลขหรือตัวอักษรตามหลักการเขียนที่

ถูกตอง
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เกณฑการประเมินการเรียบเรียงโครงเรื่องรายงาน

ดีมาก
(3)

ปานกลาง
(2)

พอใช
(1)

ปรับปรุง
(0)

1. การเรียบเรียง
โครงเรื่อง

การเรียบเรียง
โครงเรื่อง
ประกอบดวย
หัวขอใหญ และ
หัวขอยอยเรียง
ลําดับตาม
ความสําคัญ

การเรียบเรียงโครง
เร่ืองประกอบดวย
หัวขอใหญ และ
หัวขอยอย สวน
ใหญเรียงลําดับ
ตามความสําคัญ

การเรียบเรียง
โครงเรื่องมี
หัวขอใหญบาง
หัวขอ ขาดหัวขอ
ยอย เรียงลําดับ
ตามความสําคัญ
บางสวน

การเรียบเรียง
โครงเรื่องมี
หัวขอใหญ และ
หัวขอยอย
ไมครบ ไมเรียง
ลําดับตาม
ความสําคัญ

2. หัวขอในการ
เรียบเรียง

หัวขอหลักมีการ
เรียบเรียง ส้ัน
กะทัดรัด ได
ใจความ

หัวขอหลักมีการ
เรียบเรียงได ส้ัน
กะทัดรัด ส่ือความ
ไดเขาใจพอสมควร

หัวขอหลักมีการ
เรียบเรียงไดส้ัน
กะทัดรัด ส่ือ
ความเขาใจได
บาง

หัวขอหลักมีการ
เรียบเรียง โดยไม
สามารถสื่อความ
เขาใจได

3. หัวขอ
ครอบคลุม
เนื้อหา

หัวขอทุกหัวขอ
ครอบคลุมเนื้อหา
ของรายงานการ
ศึกษาคนควาที่
จัดทํา

หัวขอสวนใหญ
ครอบคลุมเนื้อหา
ของรายงานการ
ศึกษาคนควาที่
จัดทํา

หัวขอบางสวน
ครอบคลุมเนื้อหา
ของรายงานการ
ศึกษาคนควาที่
จัดทํา

หัวขอไม
ครอบคลุมเนื้อหา

4. ยอหนามี
ความตอเนื่อง

ทุกยอหนามี
ความตอเนื่อง
สัมพันธกันตลอด
เร่ือง

ยอหนาสวนใหญมี
ความตอเนื่อง
สัมพันธกันตลอด
เร่ือง

ยอหนามีความ
สัมพันธเพียงบาง
ยอหนา

ยอหนาไม
สัมพันธกัน

5. หัวขอยอย หัวขอยอยมีความ
สัมพันธกับหัวขอ
ใหญทุกหัวขอ

หัวขอยอยสวน
ใหญมีความ
สัมพันธกับหัวขอ
ใหญ

หัวขอยอยบางยอ
หนามีความ
สัมพันธกับหัวขอ
ใหญ

หัวขอยอยไม
สัมพันธกับหัวขอ
ใหญ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



183

ดีมาก
(3)

ปานกลาง
(2)

พอใช
(1)

ปรับปรุง
(0)

6. การเขียน
โครงเรื่อง

มีการเขียนที่เปน
ระบบ มีขั้นตอน
การเรียบเรียง

มีการเขียนที่เปน
ระบบ มีขั้นตอน
การเรียบเรียงพอ
สมควร

มีการเขียนที่เปน
ระบบอยูบางบาง
สวน

ไมมีการเขียนที่
เปนระบบ

7. ความเขาใจ
ในโครงเรื่อง

สามารถอานและ
ทําความเขาใจ
เร่ืองที่ตองการ
ศึกษาไดงาย

สามารถอานและ
ทําความเขาใจได
พอสมควร

สามารถอานและ
ทําความเขาใจได
เพียงบางสวน

ไมสามารถอาน
และทําความ
เขาใจได

8. ความสําคัญ
ของหัวขอ
โครงเรื่อง

หัวขอใหญทุก
หัวขอมีความ
สําคัญเทาๆกัน

หัวขอใหญสวน
ใหญมีความ
สําคัญเทาๆกัน

หัวขอใหญสวน
หนึ่งมีความ
สําคัญ บางสวน
ไมสําคัญ

หัวขอใหญมี
ความสําคัญไม
เทากัน

9. การใชตัวเลข
ตัวอักษร

การใชตัวเลข
หรือตัวอักษร
ถูกตองตามหลัก
การเขียน

การใชตัวเลข
หรือตัวอักษร
ถูกตองเปน
สวนใหญ

การใชตัวเลข
หรือตัวอักษร
ถูกตองเปน
บางสวน

การใชตัวเลข
หรือตัวอักษร
ไมถูกตอง
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แบบประเมินที่ 5
แบบประเมินการเรียบเรียงเนื้อเรื่อง

หัวขอรายงานการศึกษาคนควา ……………………………………………………………………
สมาชิกกลุม 1……………………………………………………….……………………………

2.……………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………….……………
4…………………………………………………………………………….………
5……………………………………………………………………………………

ผูประเมิน ..……………………………………………………………………………………

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความจริง
คะแนน

รายการประเมิน ดีมาก
(10-9)

ดี
(8-7)

พอใช
(6-4)

ปรับปรุง
(3-1)

1.  เนื้อเร่ืองถูกตองครบถวนทั้งหัวขอใหญและ
หัวขอยอย
2. หัวขอยอยมีความสัมพันธกับหัวขอใหญทุก
หัวขอ
3. การลําดับความมีความตอเนื่องและสัมพันธกัน
ทุกหัวขอ
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เกณฑการใหคะแนน

เกณฑ
เกณฑ ดีมาก

(10-9)
ดี

(8-7)
พอใช
(6-4)

ควรปรับปรุง
(3-1)

เนื้อเร่ือง - เนื้อเร่ืองถูกตอง
ครบถวนทั้งหัวขอ
ใหญและหัวขอ
ยอย

-หัวขอยอยมีความ
สัมพันธกับหัวขอ
ใหญทุกหัวขอ

- การลําดับความมี
ความตอเนื่องและ
สัมพันธกันทุก
หัวขอ

- เนื้อเร่ืองมีหัวขอ
ใหญครบถวน แต
ขาดหัวขอยอย 1-2
หัวขอ

- หัวขอยอยไม
สัมพันธกับ
หัวขอใหญ 1
หัวขอ
- การลําดับความมี
ความตอเนื่องและ
สัมพันธกันมาก
กวา 5 หัวขอ

- เนื้อเร่ืองมีหัวขอ
ใหญขาดไป 1-2 หัว
ขอ หัวขอยอยขาด 3-
4 หัวขอ

- หัวขอยอยไม
สัมพันธกับ
หัวขอใหญ 2 หัวขอ

- การลําดับความมี
ความตอเนื่องและ
สัมพันธกัน 4-5
หัวขอ

- เนื้อเร่ืองมีหัวขอ
ใหญขาดไปมาก
กวา 2 หัวขอ
หัวขอยอยขาด 5
หัวขอข้ึนไป
- หัวขอยอยไม
สัมพันธกับหัวขอ
ใหญมากกวา 2
หัวขอ
- การลําดับความมี
ความตอเนื่องและ
สัมพันธกันไมเกิน
3 หัวขอ
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แบบประเมินที่ 6
แบบประเมินการเขียนบรรณานุกรม

ช่ือหัวขอโครงงาน……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
สมาชิกกลุม 1………………………..……………………………………………………………

2 ………………………………….…………………………………………………
3……………………………………………………..………………………………
4 ……………………………………………………………….……………………
5…………………………………………………………………………………..…
6 …………………………………………….………………………………………

ผูประเมิน ………………………………………………………………………………………

คะแนน
รายการประเมิน ดีมาก

(5)
ดี

(4)
เกือบดี

(3)
พอใช

(2)
ปรับปรุง

(1)
- เขียนบรรณานุกรมถูกตองตาม
  หลักการเขียน
- ระบุช่ือเอกสารอางอิงครบทุกเรื่อง
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เกณฑการใหคะแนนการเขียนบรรณานุกรม

องคประกอบของการเขียนบรรณานุกรม พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
1. เขียนบรรณานุกรมถูกตองตามหลักการเขียน หมายถึง การเขียนอางอิงโดยระบุ 

รายละเอียดและเครื่องหมายไดถูกตองตามแบบแผนของการเขียนบรรณานุกรม ดังนี้
ก. เอกสารตํารา
ผูแตง. ช่ือเร่ือง. จํานวนเลม คร้ังที่พิมพ. สถานที่พิมพ; สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.
ข. จากการฟงโดยการใหสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณ. ตําแหนง. (ถามี) สัมภาษณ, วันที่ เดือน ป.
ค. ขอมูลจากอินเตอรเน็ต
“ช่ือเร่ือง” [ออนไลน] เขาถึงไดจาก: ช่ือเว็บไซต, ป.
ถาเปนการอางอิงในเนื้อหาจะใชระบบนามป โดยใสช่ือผูแตง ปที่พิมพ เลขหนา ไว

ในวงเล็บ
2. ระบุช่ือบรรณานุกรมครบทุกชื่อ หมายถึง การใสจํานวนบรรณานุกรมครบทุกชื่อเร่ือง

ที่ใชคนควา

แนวการใหคะแนนการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้
คะแนน 5 ดีมาก - เขียนบรรณานุกรมถูกตองตามหลักการเขียนทุกแหง

- ระบุช่ือบรรณานุกรมครบทุกชื่อ
คะแนน 4 ดี - เขียนบรรณานุกรมผิดพลาดไป 1 แหง

- ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไป 1ช่ือ
คะแนน 3 เกือบดี - เขียนบรรณานุกรมผิดพลาดไป 2 แหง

- ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไป 2 ช่ือ
คะแนน 2 พอใช - เขียนบรรณานุกรมผิดพลาด 3 แหง

- ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไป 3 ช่ือ
คะแนน 1 ปรับปรุง - เขียนบรรณานุกรมมีที่ผิดมากกวา 3 แหง

- ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไปมากกวา 3 ช่ือ
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แบบประเมินที่ 7
แบบประเมินสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา

ช่ือหัวขอโครงงาน……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
สมาชิกกลุม 1………………………..……………………………………………………………

2 ………………………………….…………………………………………………
3……………………………………………………..………………………………
4 ……………………………………………………………….……………………
5…………………………………………………………………………………..…
6 …………………………………………….………………………………………

ผูประเมิน ………………………………………………………………………………………

คะแนน
รายการประเมิน ดีมาก

(5)
ดี

(4)
เกือบดี

(3)
พอใช

(2)
ปรับปรุง

(1)
- สวนประกอบของการเขียนรายงาน
การศึกษาคนควาครบถวน
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สวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
มีสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควาครบถวนทั้ง 4 สวน หมายถึง มี                   

1. สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย ปกนอก ปกใน คํานํา สารบัญ 2. สวนเนื้อหา ประกอบดวย  
บทนํา เนื้อเร่ือง และบทสรุป 3. สวนอางอิง (บรรณานุกรม) 4. ภาคผนวก ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ  
แผนที่

แนวการใหคะแนนสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควา มีดังนี้
คะแนน 5 ดีมาก - มีสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควาครบถวนทั้ง 4 สวน
คะแนน 4 ดี - มีสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควาครบถวนทั้ง 4 สวน 

แตขาดสวนประกอบยอย เชน ปกใน
คะแนน 3 เกือบดี - มีสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควาขาดหายไป 1 สวน
คะแนน 2 พอใช - มีสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควาขาดหายไป 2 สวน
คะแนน 1 ปรับปรุง - มีสวนประกอบของรายงานการศึกษาคนควาขาดหายไป 3 สวน
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ภาคผนวก ข.
แผนการจัดการเรียนรูการเขียนรายงานการศึกษาคนควาโดยวิธีโครงงาน
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1. ชื่อหนวยการเรียนรู การเขียนรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
2. ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
3. ระยะเวลาการสอน 10 คาบ
4. หัวขอยอยในการสอน ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 ประกอบดวย
คาบที่ 1 การเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควา
คาบที่ 2 การกําหนดหัวขอโครงงาน

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ประกอบดวย
คาบที่ 3 การวางแผนการศึกษาคนควา
คาบที่ 4 การเขียนโครงรางโครงงาน

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 ประกอบดวย
คาบที่ 5 การออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
คาบที่ 6 การเก็บขอมูลดวยวิธีตางๆ

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 ประกอบดวย
คาบที่ 7-8 การเขียนรายงานโครงงาน

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 ประกอบดวย
คาบที่ 9 การเขียนรายงานโครงงานโดยมีการอางอิงขอมูลสารสนเทศ
คาบที่ 10 การนําเสนอโครงงาน

5. จุดประสงคการเรียนรู
5.1 นักเรียนสามารถคนควาดวยตนเองได
5.2 นักเรียนนําความรูจากการอาน ฟง และดู ส่ือรูปแบบตางๆ มาใชในการตัดสินใจ 

แกปญหา กําหนดหัวขอโครงงานได
5.3 นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาคนควาได
5.4 นักเรียนสามารถเขียนรางโครงงานได
5.5 นักเรียนสามารถเลือกใชถอยคํา ในการเขียนส่ือสาร โดยใชถอยคํา กลุมคํา ในการ

เรียบเรียงประโยค เพื่อการสื่อสารไดสละสลวย ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร
5.6 นักเรียนสามารถนําความรูจากการอานศึกษาคนควา ฟง และดู ส่ืออิเล็กทรอนิกส  

ในการคนควาหาความรู สํารวจขอมูลจากแหลงความรูที่หลากหลาย มาใชในการจัดทํารายงาน
โครงงาน
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5.7 นักเรียนสามารถเขียนรายงานโครงงานได
5.8 นักเรียนสามารถเขียนรายงานโครงงานโดยมีการอางอิงขอมูลสารสนเทศได
5.9 นักเรียนสามารถเสนอโครงงาน ในรูปแบบการรายงานดวยวาจา และการแสดง

ช้ินงาน
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แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีโครงงานแผนที่ 1 (คาบที่ 1)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การเตรียมจัดทํารายงานศึกษาคนควา เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควาได
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถกําหนดขอบเขตในการจัดทํารายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
1.2 นักเรียนสามารถวางแผนในการเก็บขอมูลได

2. สาระการเรียนรู
1. การเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควา
2. ขั้นตอนการเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควา

3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการแกปญหา)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู

สังเกต 3.1 ครูใหนักเรียนจัดทํารายงานการศึกษาคนควา โดยกําหนด
ขอบเขตในการทํารายงานเกี่ยวกับเอกลักษณไทยในวรรณคดี เร่ือง
อิเหนา ตอนศึกกระหมังกุหนิง

วิเคราะห 3.2 นักเรียนรวมกันวิเคราะห วิจารณขอบเขตเรื่องที่ครูใหศึกษา
คนควา

สรางทางเลือก 3.3 นักเรียนแบงกลุมรวมกันอภิปรายขอบเขตที่ครูกําหนด
3.4 นักเรียนรวมกันสรางแผนที่ความคิด จากขอบเขตที่ครูกําหนดให
3.5 นักเรียนรวมกันวางแนวทางในการศึกษาหาขอมูลภายใน
สถานศึกษานอกสถานศึกษา

เก็บขอมูล ประเมินทางเลือก 3.6 นักเรียนรวมกันวางแผนเพื่อการรวบรวมขอมูล
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4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการรวมกิจกรรม
2. ตรวจสอบการกําหนดขอบเขตในการทํารายงานและการวางแผนในการ  

เก็บรวบรวมขอมูล
เคร่ืองมือวัด

1. แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน
2. แบบประเมินที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

เกณฑการวัด
1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติไมต่ํากวาระดับปานกลาง
2. กําหนดเรื่องภายในขอบเขตเกี่ยวกับเอกลักษณไทยในวรรณคดี เร่ือง อิเหนาได 

ถูกตอง

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 หนังสือ เอกสาร ตํารา
5.2 หองสมุด หองศูนยวิชาการ หองปฏิบัติการตางๆ
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

ขั้นตอนการเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควา

ขั้นตอนการเตรียมจัดทํารายงานการศึกษาคนควา

1. ทําความเขาใจขอบเขตในการทํารายงาน เปนการพิจารณาวารายงานที่จะทํานั้นมี
ขอบเขตเพียงใด ตองคนควาโดยวิธีใด จํากัดความยาวหรือไม เสนอรายงานอยางละเอียดหรือโดย
สรุป ซ่ึงการเสนอผลงานศึกษาคนควาดังกลาวจะรวมถึงการดูงาน การศึกษานอกสถานที่จะทําให 
ผูทํารายงานมีทิศทางหรือขอบเขตในการทํารายงาน

2. กําหนดเรื่องและขอบเขตของเรื่อง เร่ืองที่ทํารายงานอาจเปนเรื่องที่มีการกําหนดให 
หรือเปนเรื่องที่ผูทํารายงานเลือกตามความสนใจของงาน หากผูทํารายงานตองเลือกเรื่องเอง ควร
พิจารณาเกี่ยวกับสิ่งตางๆดังนี้

2.1 ความสําคัญหรือความนาสนใจของเรื่อง ควรเลือกเรื่องที่มีประเด็นหรือแงมุมที่
นาสนใจหรือเรื่องที่มีผูศึกษาไวไมมากนักซึ่งจะนาสนใจกวาเรื่องที่รูจักกันทั่วไปหรือมีผูเขียนกัน
มากแลว

2.2 ความสนใจและความถนัดของผูทํารายงาน ควรเลือกเรื่องที่ผูทํารายงานสนใจ
และมีความถนัด ความสนใจจะทําใหผูทํารายงานกระตือรือรนที่จะศึกษาคนควา สวนความถนัดจะ
ชวยใหสามารถเขาใจ ตีความ วิเคราะหขอมูล และสรุปผลได

2.3 แหลงขอมูลและขอมูลท่ีจะใชศึกษา ควรเลือกเรื่องที่มีแหลงขอมูลและขอมูลมาก
พอที่จะศึกษาได เร่ืองที่นาสนใจแตขาดแหลงขอมูล เชน เอกสาร หรือบุคคลอางอิง จะทําใหรายงาน
ไมสมบูรณ

2.4 ขอบเขตของเรื่อง จะชวยเปนแนวทางพิจารณาการทํารายงานวาทําไดเสร็จ 
ทันตามกําหนดเวลาหรือไม
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แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีโครงงานแผนที่ 1 (คาบที่ 2)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การกําหนดหัวขอโครงงาน เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหนักเรียนนําความรูจากการอาน ฟง และดู ส่ือรูปแบบตางๆมาใชเปนขอมูลในการ

ตัดสินใจ แกปญหา กําหนดหัวขอโครงงานได
จุดประสงคยอย

นักเรียนสามารถกําหนดหัวขอโครงงานภายในขอบเขตที่กําหนดได

2. สาระการเรียนรู
- ขั้นตอนการทําโครงงาน
- เทคนิคการคิดหาหัวขอโครงงาน
- แนวทางในการกําหนดหัวขอโครงงาน

3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการแกปญหา)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู

สังเกต และสรางตระหนัก 3.1 ใหนักเรียนสังเกตขอมูลจากหนังสือวรรณสารวิจักษณ การฟง
บทบรรยาย และดูวีดิทัศน หรือบทภาพยนตรเร่ือง อิเหนา
3.2 นักเรียนฝกตั้งคําถามจากสื่อในรูปแบบตางๆ

วิเคราะห 3.3 นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
สรางทางเลือก 3.4 นักเรียนแตละกลุมเลือกประเด็นที่สนใจภายในขอบเขตในเรื่อง

เอกลักษณไทยในวรรณคดีเร่ืองอิเหนา ตอนศึกกระหมังกุหนิง โดย
ฝกวิเคราะหถึงสาเหตุผลลัพธ ตั้งคําถามในเชิงเหตุผล เพื่อนํามาเปน
ประเด็น หรือหัวขอที่จะศึกษา และศึกษาจากใบความรูที่ 1 เรื่อง การ
กําหนดหัวขอโครงงาน

เก็บขอมูล ประเมินทางเลือก 3.7 นักเรียนสรุปประเด็นยอยที่จะศึกษาในหัวขอโครงงานเกี่ยวกับ
เอกลักษณไทยในวรรณคดีเร่ืองอิเหนา ตอนศึกกระหมังกุหนิง
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4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการรวมกิจกรรม
2. ตรวจสอบการกําหนดหัวขอโครงงาน

เคร่ืองมือวัด
แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน

เกณฑการวัด
1. ระดับพฤติกรรมไมต่ํากวาระดับปานกลาง
2. กําหนดหัวขอโครงงานภายในขอบเขตไดถูกตอง

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 หนังสือ เอกสาร ตํารา
5.2 หองสมุด หองศูนยวิชาการ หองปฏิบัติการตางๆ
5.3 ใบความรูที่ 1 เรื่อง การกําหนดหัวขอโครงงาน
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

ขอบเขตหัวขอในการจัดทําโครงงาน

ขั้นตอนในการทําโครงงานในขั้นตอนแรกจะมีดังนี้

1. ทําความเขาใจขอบเขตในการทําโครงงาน เปนการพิจารณาวาโครงงานที่จะทํานั้นมี
ขอบเขตเพียงใด ตองคนควาโดยวิธีใด จํากัดความยาวหรือไม เสนอโครงงานอยางละเอียดหรือโดย
สรุป ซ่ึงการเสนอผลงานศึกษาคนควาดังกลาวจะรวมถึงการดูงาน การศึกษานอกสถานที่จะทําให 
ผูทําโครงงานมีทิศทางหรือขอบเขตในการทําโครงงาน

2. กําหนดเรื่องและขอบเขตของเรื่อง เร่ืองที่ทําโครงงานอาจเปนเรื่องที่มีการกําหนดให 
หรือเปนเรื่องที่ผูทําโครงงานเลือกตามความสนใจของงาน หากผูทําโครงงานตองเลือกเรื่องเอง ควร
พจิารณาเกี่ยวกับสิ่งตางๆดังนี้

2.1 ความสําคัญหรือความนาสนใจของเรื่อง เร่ืองที่มีประเด็นหรือแงมุมใดหรือเร่ืองที่
มีผูศึกษาไวไมมากนักยอมนาสนใจกวาเรื่องที่รูจักกันทั่วไปหรือมีผูเขียนกันมาก

2.2 ความสนใจและความถนัดของผูทําโครงงาน ควรเลือกเร่ืองที่ผูทําโครงงานสนใจ
และมีความถนัด ความสนใจจะทําใหผูทําโครงงานกระตือรือรนที่จะศึกษาคนควา สวนความถนัด
จะชวยใหสามารถเขาใจ ตีความ วิเคราะหขอมูล และสรุปผลได

2.3 แหลงขอมูลและขอมูลท่ีจะใชศึกษา ควรเลือกเรื่องที่มีแหลงขอมูลและขอมูลมาก
พอที่จะศึกษาได เร่ืองที่นาสนใจแตขาดแหลงขอมูล เชน เอกสาร หรือบุคคลอางอิง จะทําให 
โครงงานไมสมบูรณ

2.4 ขอบเขตของเรื่อง จะชวยเปนแนวทางพิจารณาการทําโครงงานวาทําได 
เสร็จทันตามกําหนดเวลาหรือไม

เทคนิคการคิดหาหัวขอโครงงาน
ครูผูสอนจะตองพยายามหาเทคนิคและใชวิธีการตางๆที่จะกระตุนใหนักเรียนรูจัก 

คิดปญหาดวยตนเอง ส่ิงที่ชวยไดคือการฝกฝนโดยการเริ่มตนดวยวิธีการดังนี้
1. การตั้งคําถามงายๆ ครูควรฝกนักเรียนดวยการตั้งคําถามอยางงายๆเปนเรื่องใกลตัว  

จากคําถามที่เกี่ยวของกับตัวเราก็จะไปสูคาํถามที่เกี่ยวกับคนอื่นๆ แลวเขามาสูการเรียนการสอน
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2. การคิด เปนกระบวนการที่มีความตอเนื่องมาจากการสังเกต หลังจากที่สังเกตแลว 
นักเรียนจะเริ่มประมวลสิ่งที่สังเกตไดบวกกับประสบการณเดิมที่มีอยูแลว ทําใหเกิดความสงสัย 
อันเปนจุดเริ่มตนของการแกปญหา โดยเขาจะตองคิดวาจะแกปญหาในสิ่งตางๆที่อยากรูไดอยางไร

3. การสํารวจ จากการสํารวจนักเรียนจะเกิดปญหาและมีความสงสัยในสิ่งที่ตนไดไป
สํารวจมา แลวนําขอของใจดังกลาวมาถาม ตรงจุดนี้เปนโอกาสที่ครูควรจะใหนักเรียนไดลองหาวิธี
ที่จะหาคําตอบ การคนพบคําตอบสามารถนําไปสูการทําโครงงานได

4. การไปทัศนศึกษา เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหไดหัวขอในการทําโครงงาน เพราะ 
การพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่นั้นเปนการเปดโลกกวางใหแกนักเรียน ทําใหเขาไดเรียนรูใน 
ส่ิงตางๆ และการไดไปพบเห็นสิ่งเหลานั้นกอใหเกิดปญหาและการเปรียบเทียบ การอยากไดคําตอบ
จึงนําไปสูกระบวนการในการทําโครงงาน

5. การทดลอง การเรียนการสอนในหองเรียนจําเปนตองสรางสถานการณเพื่อคนหา 
คําตอบใหเห็นจริง และการไดมาซึ่งคําตอบนั้นๆครูตองใหนักเรียนไดลงมือทดลองพิสูจนเพื่อหา 
คําตอบดวยตนเอง

6. การสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเอง หรือการกระตุนใหเกิดปญหาและ
สงสัยในตัวนักเรียน ทําใหอยากรูอยากพิสูจน เชน การจัดสภาพหองเรียน การใชอุปกรณ  
ส่ือการเรียนการสอน บรรยากาศในการเรียนการสอน

แนวทางในการกําหนดหัวขอโครงงาน
หัวขอเร่ืองซึ่งอาจกําหนดโดยครูรวมกับนักเรียนหรือนักเรียนเปนคนกําหนด ทั้งนี้ 

ขึ้นอยูกับวุฒิภาวะและประสบการณของนักเรียน เกณฑที่ใชในการพิจารณาการเลือกหัวขอไดแก
1. หัวขอเร่ืองที่เนนแนวคิดที่เปนสวนสําคัญของหลักสูตร
2. หัวขอเร่ืองที่มีความสัมพันธใกลเคียงกับชีวิตประจําวันของนักเรียน
3. หัวขอเร่ืองที่สงเสริมความสามารถดานการเขียน คํานวณ และควรเปนเรื่องที่ให 

นักเรียนไดบูรณาการความรูในวิชาตางๆเขาดวยกัน เชน วิทยาศาสตร สังคมศาสตร ภาษาศาสตร 
เปนตน

4. หัวขอเร่ืองที่ซับซอนและมีขอมูลมากพอที่จะใหคนควาโดยใชระยะเวลานานพอควร
5. หัวขอเร่ืองที่สนับสนุนใหนักเรียนไดคนควาจากแหลงความรูนอกโรงเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



200

ใบความรูที่ 1
เร่ือง

การกําหนดหัวขอโครงงาน
____________________________________________________________________________

การเลือกหัวเร่ืองที่จะทําโครงงาน
ตองเปนเรื่องที่ผูทําโครงงานสนใจจริงๆ ในระยะเริ่มตนจึงไมควรกําหนดเปนรายวิชา แต

จะเปนเรื่องอะไรก็ไดที่นักเรียนอยากศึกษาคนควาเพื่อหาคําตอบ เพราะการเริ่มตนจากการทํางานที่
ตนเองใหความสนใจเปนพิเศษจะเปนจุดเริ่มตนที่ดี เนื่องจากอยากทําอยากรูอยูแลว การทํา 
โครงงานเรื่องแรกๆจึงไมควรมุงเนนที่เนื้อหาวิชา เปนเรื่องใดก็ไดที่อยูในความสนใจของเด็กๆที่เขา
อยากคนหาคําตอบในสิ่งที่เขาสงสัย โดยมุงไปที่กระบวนการในการแสวงหาความรูจากการหา 
วิธีการในการแกปญหานั้นๆ

พิจารณาขอมูลตางๆ ประกอบใหครอบคลุมเสียกอนวาเพียงพอหรือไมในการทํา 
โครงงานนั้นๆ เมื่อเด็กๆไดเลือกที่จะทําโครงงานตามความสนใจแลว ครูพี่เล้ียงหรืออาจารย 
ที่ปรึกษาตองคุยกับนักเรียนวาถาเลือกทําโครงงานดังกลาว จะหาขอมูลไดจากแหลงใดบาง  
ทําอยางไร และจะยุงยากเกินความสามารถของเขาหรือไม

แนวทางในการกําหนดหัวขอโครงงาน
หัวขอเร่ืองซึ่งอาจกําหนดโดยครูรวมกับนักเรียนหรือนักเรียนเปนคนกําหนด ทั้งนี้ 

ขึ้นอยูกับวุฒิภาวะและประสบการณของนักเรียน เกณฑที่ใชในการพิจารณาการเลือกหัวขอไดแก
1. หัวขอเร่ืองที่เนนแนวคิดที่เปนสวนสําคัญของหลักสูตร
2. หัวขอเร่ืองที่มีความสัมพันธใกลเคียงกับชีวิตประจําวันของนักเรียน
3. หัวขอเร่ืองที่สงเสริมความสามารถดานการเขียน คํานวณ และควรเปนเรื่องที่ให 

นักเรียนไดบูรณาการความรูในวิชาตางๆเขาดวยกัน เชน วิทยาศาสตร สังคมศาสตร ภาษาศาสตร 
เปนตน

4. หัวขอเร่ืองที่ซับซอนและมีขอมูลมากพอที่จะใหคนควาโดยใชระยะเวลานานพอควร
5. หัวขอเร่ืองที่สนับสนุนใหนักเรียนไดคนควาจากแหลงความรูนอกโรงเรียน
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แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีโครงงานแผนที่ 2 (คาบที่ 3)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การวางแผนการศึกษาคนควา เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหนักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาคนควาได
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถวางแผนในการจัดทําโครงงานได
1.2 นักเรียนสามารถจัดทําปฏิทินและกําหนดขั้นตอนในการวางแผนการดําเนินงาน

ได

2. สาระการเรียนรู
การวางแผนในการทําโครงงาน

1. พิจารณาหัวขอในการจัดทํา
2. เขียนโครงรางโครงงาน
3. นําเสนอโครงรางโครงงานตออาจารยที่ปรึกษา
4. กําหนดแหลงขอมูลและเครื่องมือ
5. รวบรวมขอมูล
6. ศึกษาวิเคราะหขอมูล
7. สรุปผลขอมูล
8. จัดทํารายงานโครงงาน
9. จัดแสดงผลงาน

3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการเรียนรู ความเขาใจ)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู

สังเกต 3.1 นักเรียนศึกษาใบความรูที่ 2 เรื่อง การวางแผนการทําโครงงาน
และรวมกันอภิปราย
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กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู
วางแผนปฏิบัติ 3.2 นักเรียนรวมกันพิจารณาหัวขอโครงงาน ชวยกันระดมความคิด

ในเรื่องขั้นตอนการทํางาน โดยวางแผนการจัดทําปฏิทินโครงงาน
ตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุด

ลงมือปฏิบัติ 3.3 นักเรียนแบงกลุมวางแผนการจัดทําโครงงาน
พัฒนาความรู ความเขาใจ 3.4 นักเรียนทําปฏิทินการจัดทําโครงงาน

4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการรวมกิจกรรม
2. ตรวจสอบการวางแผนในการจัดทําโครงงาน

เคร่ืองมือวัด
1. แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน
2. แบบประเมินที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

เกณฑการวัด
1. ระดับพฤติกรรมไมต่ํากวาระดับปานกลาง
2. กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานไดเหมาะสมและชัดเจน

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 ใบความรูที่ 2 เรื่อง การวางแผนการทําโครงงาน
5.2 หองสมุด หองปฏิบัติการ หองศูนยวิชาการ
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

การวางแผนในการทําโครงงาน

การวางแผนในการทําโครงงาน
ในการจัดทําโครงงานควรมีการวางแผนในการทํางาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. พิจารณาหัวขอในการจัดทํา เปนขั้นตอนแรกของการทําโครงงาน หัวขอโครงงาน
ควรมาจากความสนใจ ความสงสัย หรือการอยากรูอยากเห็นของตัวนักเรียนเอง เปนการเริ่มตนการ
ทํางานที่ตนเองสนใจ ปญหาที่จะศึกษาควรเหมาะกับระดับความรู ความสามารถ งบประมาณ  
ระยะเวลา แหลงความรูที่จะศึกษา และควรจะไดปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา

2. เขียนโครงรางโครงงาน เปนขั้นตอนในการกําหนดไวลวงหนาวาจะทําอยางไร  
เมื่อใด แลวนําเสนอโครงรางของโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อขอความเห็นชอบกอน
ดําเนินงานขั้นตอไป โดยมีรายละเอียดของโครงรางโครงงานดังนี้

1. ชื่อโครงงาน ควรเปนขอความสั้น กระชับ ชัดเจน ส่ือความหมายไดตรงกับงาน
ที่นักเรียนกําลังศึกษา

2. ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน อธิบายถึงความเปนมาเกี่ยวกับปญหาที่ 
สนใจจะศึกษาวามีความเปนมาอยางไร เหตุใดจึงเลือกทําโครงงานนั้น มีเหตุจูงใจอะไรที่ทําให 
โครงงานนี้มีความสําคัญอยางไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรบางที่เกี่ยวของ

3. วัตถุประสงคของการศึกษา ระบุความตองการในการศึกษาหรือจุดประสงค
เฉพาะในการศึกษา ซ่ึงอาจเขียนเปนขอๆ

4. ขอบเขตของโครงงานที่จะทําการศึกษา การทําโครงงานบางโครงงานควร
บอกถึงขอจํากัดในการเก็บขอมูลดวย

5. สมมุติฐานของการศึกษา การเขียนสมมุติฐานควรมีความชัดเจน สามารถ
ทดสอบไดจากโครงงานที่ทํา ควรใชภาษาที่งาย ไมซับซอน สอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงค

6. วิธีดําเนินงาน บอกขั้นตอนในการดําเนินงาน
7. ประโยชนหรือผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการทําโครงงานนี้ เขียนใหชัดเจนวา 

เมื่อทําโครงงานดังกลาวแลว จะไดรับประโยชนอยางไรบาง ควรแยกเปนรายขอ และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการทําโครงงาน

8. ปฏิทินปฏิบัติ เปนการวางแผนการทํางานในแตละขั้นตอนของการดําเนินงาน 
ใบปฏิทินควรประกอบดวยกิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาที่ปฏิบัติ
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9. งบประมาณ บางครั้งในการจัดทําโครงงานตองใชงบประมาณในการจัดทํา
10. ผูรับผิดชอบ ระบุถึงผูรับผิดชอบ ถาเปนกลุมใหระบุรายชื่อ
11. เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม เปนการบอกใหผูอ่ืนไดทราบวานักเรียนได

ศึกษาคนความาจากแหลงใดบาง
3. นําเสนอโครงรางโครงงานตออาจารยท่ีปรึกษา เมื่อเขียนโครงรางโครงงาน 

เรียบรอยแลว ใหนําเสนอโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติโครงงาน
4. กําหนดแหลงขอมูลและเครื่องมือ เมื่อโครงรางโครงงานผานความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษาแลว ผูจัดทําโครงงานควรกําหนดแหลงขอมูล เพื่อจะไดเก็บรวบรวมขอมูลและหา
วิธีเก็บรวบรวมขอมูลโดยการออกแบบเครื่องมือ ไดแก แบบสํารวจ แบบสอบถาม

5. รวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่กําหนด ไดแก หองสมุด จากการ
ใชแบบสอบถามสัมภาษณจากผูรู จากฐานขอมูล

6. ศึกษาวิเคราะหขอมูล ศึกษาวิเคราะหขอมูลวาไดพบอะไร ขอมูลที่ไดสามารถบอก
อะไรไดบาง และสนับสนุนสิ่งที่ตองการพิสูจนหรือไม

7. สรุปผลขอมูล สรุปผลขอมูลที่คนพบ พรอมทั้งอภิปรายผลการศึกษาคนควา ไมวา
ผลนั้นจะตรงตามสมมุติฐานหรือไม

8. จัดทํารายงานโครงงาน เปนการนําเสนอผลของการศึกษาคนควาเปนเอกสาร เพื่อ
ใหผูอ่ืนไดทราบแนวคิดหรือปญหาที่ศึกษา วิธีดําเนินการศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ผลของการศึกษา
คนควา ตลอดจนประโยชนและขอเสนอแนะตางๆที่ไดจากการทําโครงงาน การเขียนรายงานควรใช
ภาษาที่อานเขาใจงาย ชัดเจน กะทัดรัด ตรงไปตรงมา โดยใหครอบคลุมหัวขอตางๆดังตอไปนี้

1. ช่ือโครงงาน
2. ช่ือผูทําโครงงาน
3. ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน
4. บทคัดยอ
5. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
6. จุดประสงคของการศึกษาคนควา
7. สมมุติฐานของการศึกษาคนควา (ถามี)
8. วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
9. ผลการศึกษาคนควา
10. สรุปผลและขอเสนอแนะ
11. คําขอบคุณ
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12. เอกสารอางอิง
9. จัดแสดงผลงาน  การแสดงวิ ธีดําเนินงานเปนงานขั้นสุดทายและสําคัญ  

ประการหนึ่งของการทําโครงงาน เปนการแสดงผลการศึกษาคนควาที่สําเร็จลงแลวดวยความคิด 
ความพยายามของผูทําโครงงานใหผูอ่ืนไดรับรูและเขาใจถึงผลงาน การวางแผน การออกแบบ เพื่อ
แสดงผลงานนั้นมีความสําคัญเทาๆกับการทําโครงงาน ผลงานที่ทําขึ้นจะดียอดเยี่ยมเพียงใดแตถา
การจัดเสนอผลงานทําไดไมดีก็เทากับไมไดแสดงความดีเยี่ยมของผลงานนั้น การวางแผนแสดงผล
งานตองอาศัยเวลาและคํานึงถึงปจจัยหลายประการ ที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ผูอานหรือผูฟง ซ่ึงการ
แสดงผลงานอาจทําไดในรูปแบบตางๆกัน เชน การจัดแสดงในรูปของนิทรรศการ ซ่ึงมีทั้งการ 
จัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด การรายงานแบบปากเปลา ซ่ึงไมวาจะจัดแสดงผลงานในรูปแบบ
ใด ควรจัดใหครอบคลุมประเด็นที่สําคัญดังตอไปนี้

1. ช่ือโครงงาน ช่ือผูทําโครงงาน ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน
2. คําอธิบายยอๆถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงาน
3. วิธีดําเนินงาน โดยเลือกเฉพาะหัวขอที่เดนและสําคัญ
4. ผลของการสังเกตหรือขอมูลเดนๆที่ไดจากการทําโครงงาน

ในการจัดนิทรรศการการแสดงโครงงาน ควรคํานึงถึงส่ิงตางๆดังตอไปนี้
1. ช่ือโครงงาน ช่ือผูทําโครงงาน ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน
2. คําอธิบายยอๆ ถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงาน
3. วิธีดําเนินงานโดยเลือกเฉพาะหัวขอที่เดนและสําคัญ
4. การสาธิตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง
5. ผลการสังเกตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง

ในการจัดนิทรรศการการแสดงโครงงานควรคํานึงถึงส่ิงตางๆดังตอไปนี้
1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง
2. ความเหมาะสมกับเนื้อหาที่จัดแสดง
3. คําอธิบายที่เขียนแสดง ใหเนนเฉพาะประเด็นสําคัญ และส่ิงที่นาสนใจ
4. ดึงดูดความสนใจของผูเขาชม โดยใชรูปแบบการแสดงที่นาสนใจ ใชสีที่สดใส 

และเนนจุดสําคัญ
5. ใชตารางและรูปภาพประกอบโดยจัดตารางอยางเหมาะสม
6. ส่ิงที่แสดงทุกอยางตองชัดเจนโดยไมมีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด
7. ในกรณีทีเ่ปนสิ่งประดิษฐ ส่ิงนั้นควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ
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ใบความรูที่ 2
เร่ือง

การวางแผนการทําโครงงาน
____________________________________________________________________________

การทําปฏิทินปฏิบัติการทําโครงงาน
เปนการวางแผนการทํางานในแตละขั้นตอนของการดําเนินงานมีความเปนไปได 

ในแนวทางปฏิบัติ  ในปฏิทินปฏิบัติงานควรประกอบดวยกิจกรรม  ขั้นตอนและระยะเวลาที่ปฏิบัติ

ตัวอยาง
ระยะเวลาดําเนินการกิจกรรม

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
1. พิจารณาหัวขอการจัดทํา
โครงงาน
2. เขียนโครงราง
3. นําเสนอโครงราง
4. กําหนดแหลงขอมูลและ
    เครื่องมือ
5. รวบรวมขอมูล
6. ศึกษาและวิเคราะห
    ขอมูล
7. สรุปผลขอมูล
8. จัดทํารายงานโครงงาน
9. จัดแสดงผลงาน
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แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีโครงงานแผนที่ 2 (คาบที่ 4)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การเขียนโครงรางของโครงงาน เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถเขียนโครงรางของโครงงานได
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถเขียนโครงรางโครงงานไดถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบของ 
การเขียนโครงราง

1.2 นักเรียนสามารถใชภาษาในการเขียนโครงรางโครงงานไดถูกตองและ  
ส่ือความหมายไดชัดเจน

2. สาระการเรียนรู
การเขียนโครงรางของโครงงาน

3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการปฏิบัติ)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู

รับรูและสังเกต 3.1 นักเรียนแตละกลุมระดมความคิดในการจัดทําแผนที่ความคิดจาก
หัวขอโครงงาน เร่ือง เอกลักษณไทยในวรรณคดี เร่ือง อิเหนา
3.2 นักเรียนในแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 3 เรื่อง แนวทางการเขียน
โครงรางโครงงาน โดยรวมกันพิจารณารายละเอียดและสรุปแนวคิด
3.3 นักเรียนพิจารณาและชวยกันสรุปคําจํากัดความในแตละหัวขอ
และวางแนวทางในการเขียน

นักเรียนทําตามแบบ 3.4 นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแนวทางการเขียนโครงรางโครงงาน
ทําเองโดยไมมีแบบ 3.5 นักเรียนแตละกลุมลงมือเขียนโครงรางของโครงงาน โดยรวมกัน

แสดงความคิดเห็น อภิปราย และวิจารณ
3.6 นักเรียนภายในกลุมนําโครงรางของโครงงาน นําเสนออาจารย
ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติโครงงานหรือใหขอเสนอแนะ
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4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการรวมกิจกรรม
2. ตรวจการเขียนโครงรางโครงงานตามเกณฑการประเมิน

เคร่ืองมือวัด
1. แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน
2. แบบประเมินที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน
3. แบบประเมินที่ 3 เกณฑการประเมินการเขียนโครงรางโครงงาน

เกณฑการวัด
1. ระดับพฤติกรรมไมต่ํากวาระดับปานกลาง
2. ไดคะแนนการเขียนโครงรางโครงงานไมต่ํากวา 10 คะแนน

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 ใบความรูที่ 3 เรื่อง การเขียนโครงรางโครงงาน
5.2 เอกสาร ตํารา
5.3 หองสมุด
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

การเขียนโครงรางโครงงาน
____________________________________________________________________________   

แนวทางการเขียนโครงรางโครงงาน
1. ตองเปนเรื่องที่ผูทําโครงงานสนใจจริงๆ ในระยะเริ่มตนจึงไมควรกําหนดเปนรายวิชา

แตจะเปนเรื่องอะไรก็ไดที่นักเขียนอยากศึกษา คนควาเพื่อหาคําตอบ เพราะการเริ่มตนจาก 
การทํางานที่ตนเองใหความสนใจเปนพิเศษจะเปนจัดเริ่มตนที่ดี  เนื่องจากอยากทําอยากรูอยูแลว 
การทําโครงงานเรื่องแรกๆ  จึงไมควรมุงเนนที่เนื้อหาวิชา เปนเรื่องใดก็ไดที่อยูในความสนใจของ
เด็กๆ   ที่เขาอยากคนหาคําตอบในสิ่งที่เขาสงสัย โดยมุงไปที่กระบวนการในการแสวงหาความรูจาก
การหาวิธีการในการแกปญหานั้น ๆ

2. พิจารณาขอมูลตางๆ ประกอบใหครอบคลุมเสียกอนวาเพียงพอหรือไมในการทํา 
โครงงานนั้นๆ เมื่อเด็กๆไดเลือกที่จะทําโครงงานตามความสนใจแลว ครูพี่เล้ียงหรืออาจารย 
ที่ปรึกษาตองคุยกับนักเรียนวา ถาเลือกโครงงานดังกลาวจะหาขอมูลไดจากแหลงใดบาง

(1) แนวทางการเขียนชื่อโครงงาน
1. ขอความสั้น กระชับ ชัดเจน
2. ส่ือความหมายไดตรงกับงานที่นักเรียนกําลังศึกษา

(2) ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
อธิบายถึงความเปนมาเกี่ยวกับปญหาที่สนใจจะศึกษา    วามีความเปนมาอยางไร 

เหตุใดจึงไดเลือกทําโครงการนั้น มีเหตุจูงใจอะไรที่ทําใหสนใจเปนกรณีพิเศษ โครงงานนี้มี 
ความสําคัญอยางไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรบางที่เกี่ยวของ เปนเรื่องที่คิดขึ้นมาใหมหรือเปน 
การศึกษาตอยอดจากโครงงานเดิมที่มีคนเคยทํามาแลว แตยังไมไดศึกษาในบางเรื่อง หรือเปนการ 
ทําซํ้าเพื่อตรวจสอบผลอีกครั้ง

(3) วัตถุประสงคของการศึกษา
ระบุความตองการในการศึกษาหรือจุดประสงคเฉพาะในการศึกษาซึ่งอาจเขียน

เปนขอๆ ตองเขียนใหผูอ่ืนทราบวาเราจะทําการศึกษาอะไรและอยางไร แตไมใชนําเอาประโยชนที่
จะเกิดขึ้นจากการทําโครงงานมาเขียนเปนวัตถุประสงค

การเขียนจุดประสงคหรือวัตถุประสงคมีหลักอยูวาตองการศึกษาหรือตองการรู
อะไรก็เขียนไปอยางนั้นใหสอดคลองกับสิ่งที่จะศึกษาหรือทดลองนั่นเอง ตองเขียนใหชัดเจน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



210

ไมเยิ่นเยอ และจํานวนขอไมมากจนเกินไป ในกรณีที่มีวัตถุประสงคหลายขอใหเขียนเปนขอๆ  
เรียงลําดับจากวัตถุประสงคหลักไปหาวัตถุประสงคยอย

(4) ขอบเขตของโครงงานที่จะทําการศึกษา
การทําโครงงานบางโครงงานควรบอกถึงขอจํากัดในการเก็บขอมูลดวย เชน  

จะศึกษาเฉพาะดานใดบาง ทําไมจึงศึกษาเพียงแคนั้น ประชากรหรือตัวอยางในการทดลองหรือผูที่
เราขอขอมูลเปนใคร มาจากที่ไหน  อยูในระดับใด  จํานวนเทาใด

(5) สมมุติฐานของการศึกษา
ถาเปนโครงงานที่เกี่ยวของกับการทดลอง มักจะเปนการคาดเดาคําตอบไว 

ลวงหนา  หรือการตั้งสมมุติฐานนั่นเอง และตองคํานึงดวยวาการเขียนสมมุติฐานนั้น  ควรมีเหตุผล
โดยมีหลักการหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรรองรับ ซ่ึงมักเขียนเปนขอความที่สามารถมองเห็น 
แนวทางในการดําเนินการทดสอบหรือตรวจสอบได

แนวทางในการเขียนสมมุติฐาน มีดังนี้คือ
1.ควรมีความชัดเจน    สามารถทดสอบไดจากโครงงานที่ทํา
2 ควรเขียนโดยใชภาษาที่งาย  ไมซับซอน
2 ควรเขียนใหสอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงค

(6) วิธีดําเนินงาน
จะตองบอกวาจะตองใชอุปกรณอะไร ลักษณะเปนอยางไร มีขนาดเทาใด ทําดวย

อะไรจะหามาจากแหลงใดไดบาง วัสดุใดบางที่จะตองจัดซื้อ หรือจะหยิบยืมไดจากที่ใด จะใชวัสดุ
เหลานั้นเปนการทดลองปริมาณเทาใด บอกแนวทางในการศึกษา หรือทําการทดลองอยางไร จะมี
การออกแบบการทดลองเปนอยางไรบาง มีการเก็บขอมูลอะไรบาง เก็บดวยวิธีใด จากที่ไหนและ
อยางไร  มีการบันทึกขอมูลดวยวิธีใด ขอมูลท่ีเก็บมาไดแลวนั้นจะทําการวิเคราะหอยางไร จะมี 
ระยะเวลาในการดําเนินงานในแตละขั้นตอนเทาใด  เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว  
จะมีวิธีการนําเสนอในรูปแบบใดบาง มีหัวขอในการเขียนดังนี้

6.1 แบบแผนการทําโครงงาน
ใหระบุวาใชโครงงานในลักษณะใด

6.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ใหระบุวากลุมประชากรคือใคร เลือกมาไดอยางไร ตัวอยางคือใคร

6.3 วิธีการเก็บขอมูล
ระบุวิธีการเก็บ การบันทึกขอมูล ระยะเวลา  หรือชวงเวลาที่เก็บขอมูล  

สถานที่เก็บขอมูล และผูดําเนินการเก็บขอมูล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



211

6.4 เครื่องมือ
ระบุถึงชนิดและประเภทเครื่องมือที่ใชในการจัดทําโครงงาน

6.5 การวิเคราะหขอมูล
ระบุถึงวิธีการวิเคราะหขอมูล ระบุเกณฑหรือวิธีการที่จะใชสถิติเพื่อวิเคราะห

ขอมูลและผลที่จะไดจากการวิเคราะหขอมูล
(7) ประโยชนหรือผลที่คาดวาจะไดรับจากการทําโครงงานนี้

เขียนใหชัดเจนวาเมื่อทําโครงงานเรื่องดังกลาวแลว จะไดรับประโยชนอยางไร
บาง แนวการเขียนมีดังนี้

1. เขียนแยกใหเห็นประโยชนอยางชัดเจนเปนรายขอ
2. ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดทําโครงงาน

(8) ปฏิทินปฏิบัติ
เปนการวางแผนการทํางานในแตละขั้นตอนของการดําเนินงานมีความเปนไปได

ในแนวทางปฏิบัติ  ในปฏิทินปฏิบัติงานควรประกอบดวยกิจกรรม  ขั้นตอนและระยะเวลาที่ปฏิบัติ

ตัวอยาง
ระยะเวลาดําเนินการกิจกรรม

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
1. พิจารณาหัวขอการจัดทํา
โครงงาน
2. เขียนโครงราง
3. นําเสนอโครงราง
4. กําหนดแหลงขอมูลและ
    เครื่องมือ
5. รวบรวมขอมูล
6. ศึกษาและวิเคราะห
    ขอมูล
7. สรุปผลขอมูล
8. จัดทํารายงานโครงงาน
9. จัดแสดงผลงาน
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(9) งบประมาณ
บางครั้งในการจัดทําโครงงาน ตองใชงบประมาณในการจัดทํา จึงตองจัดทํา

รายละเอียดของงบประมาณ
(10) ผูรับผิดชอบ

ระบุถึงผูรับผิดชอบโครงงาน ถาเปนกลุมใหระบุรายช่ือ
(11) เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม

เปนการบอกใหผูอ่ืนไดทราบวา นักเรียนไดทําการศึกษาคนควาหาขอมูลมาจาก
แหลงใดบาง หากสนใจที่จะทําโครงงานในลักษณะดังกลาวตอไป ในมุมมองอื่นก็สามารถศึกษา 
คนควาเพิ่มเติมไดจากแหลงความรูเทานั้น
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ใบความรูที่ 3
เร่ือง

แนวทางการเขียนโครงรางโครงงาน

การเขียนโครงรางโครงงานมีแนวทางในการเขียนดังนี้
1. การเขียนชื่อโครงงาน ควรเขียนดวยขอความสั้น กระชับ ชัดเจน และส่ือความหมาย 

ไดดี
2. ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน กลาวถึงปญหาที่ศึกษา เหตุใดจึงเลือกทําโครงงานนี้ 

มีเหตุจูงใจ มีความสําคัญ หรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงคของการศึกษา ระบุถึงความตองการในการศึกษา ควรเขียนเปนขอดวย 

ขอความที่กระชับ ชัดเจน เรียงจากวัตถุประสงคหลักไปหาวัตถุประสงคยอย
4. ขอบเขตของโครงงานที่ทําการศึกษา บางโครงงานจะบอกขอจํากัดในการศึกษา เชน 

ศึกษาเฉพาะในดานใด
5. สมมติฐานของการศึกษา มหีลักการเขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ใชภาษาที่งาย 

ชัดเจน
6. วิธีดําเนินงาน  บอกแนวทางในการศึกษา  และวิธีดําเนินการ  มีขั้นตอนใน  

การดําเนินงานอยางไร
7. ประโยชนหรือผลท่ีคาดวาจะไดรับ เขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและแยกเปน

ขอๆอยางชัดเจน
8. ปฏิทินปฏิบัติ เปนการวางแผนการทํางานในแตละขั้นตอน
9. งบประมาณ หมายถึง รายละเอียดของงบประมาณ
10. ผูรับผิดชอบ หมายถึง ช่ือผูรับผิดชอบ
11. เอกสารอางอิง นักเรียนไดศึกษาคนความาจากแหลงใดบาง
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แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีโครงงานแผนที่ 3 (คาบที่ 5)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลได
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลชนิดตางๆได
1.2 นักเรียนสามารถใชภาษาในการออกแบบเครื่องมือไดถูกตอง ส่ือความหมายได

ชัดเจน

2. สาระการเรียนรู
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

- การสัมภาษณ
- แบบสอบถาม

3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการเรียน ความรู ความเขาใจ)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู

สังเกต และสรางตระหนัก 3.1 นักเรียนแตละกลุมศึกษาตัวอยางแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
และแบบสังเกต

วางแผนปฏิบัติ 3.2 นักเรียนในแตละกลุมรวมกันปรึกษาการออกแบบเครื่องมือ

ลงมือปฏิบัติ 3.3 นักเรียนในกลุมรวมกันรางแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และ
แบบสํารวจ
3.4 ทุกคนในกลุมรวมกันตรวจสอบขอคําถาม

พัฒนาความรู ความเขาใจ 3.5 นักเรียนฝกการตั้งคําถาม สมาชิกภายในกลุมรวมกันวิจารณ
ขอคําถาม
3.6 นักเรียนฝกออกแบบการสรางเครื่องมือดวยวิธีอ่ืนๆ โดยฝกทํา
นอกเวลาเรียน เพื่อใหเกิดความชํานาญ นําไปใชในการเก็บขอมูล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



215

4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจ
2. ตรวจสอบการตั้งคําถามและภาษาที่ใชในการออกแบบเครื่องมือ

เคร่ืองมือวัด
1. แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินการทํางาน
2. แบบประเมินที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรม

เกณฑในการวัด
ระดับพฤติกรรมไมต่ํากวาระดับปานกลาง

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 ใบความรูที่ 4 เรื่อง การสัมภาษณ
5.2 ใบความรูที่ 5 เรื่อง การสอบถาม
5.3 ตัวอยางแบบสัมภาษณ
5.4 ตัวอยางแบบสอบถาม
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

การสัมภาษณ

การสัมภาษณ คือ การสนทนาอยางมีจุดมุงหมายตามวัตถุประสงคที่เรากําหนดลวงหนา
ไวกอนระหวางผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ

ประเภทของการสัมภาษณ
1. การสัมภาษณเปนรายบุคคลหรือกลุม จะใชวิธีการสนทนาเปนสวนตัวระหวาง 

ผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณ
2. การสัมภาษณแบบมาตรฐาน เปนการสัมภาษณที่มีอยูในระบบหรืออยูในรูปแบบที่

กําหนดไว คําตอบที่ใหจะตองอยูในรูปใชหรือไมใช เห็นดวยหรือไมเห็นดวย
3. การสัมภาษณแบบไมมาตรฐาน ไมมีแบบกําหนดไวตายตัว หรือเปนการสัมภาษณ

แบบปลายเปดนั่นเอง โดยท่ีผูสัมภาษณตั้งคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงความคิดและ 
ความรูสึกของตนเองโดยไมมีการบังคับ

ลักษณะของการสัมภาษณท่ีดี
1. การสัมภาษณตองเปนการยั่วยุ หรือกระตุนเตือนใหผูใหสัมภาษณอยากจะตอบและให

คําตอบที่คงที่พอควร
2. คําถามที่ถามพยายามถามใหตรงจุดที่สุด
3. คําถามควรมีความเชื่อมั่นสูง
4. คําถามที่ใชสัมภาษณควรจะไดคําตอบที่สามารถนําไปขยายอางอิงไปสูเหตุการณที่

คลายคลึงได

วิธีเตรียมตัวในการสัมภาษณ
1. ผูสัมภาษณควรจะหาโอกาสที่จะรูจักและทําตัวคุนเคยกับผูใหสัมภาษณ เพื่อท่ีจะให 

ผูใหสัมภาษณมีความเชื่อมั่นและไววางใจ
2. ควรจะมีการพูดคุยกันกอนระหวางผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ ถึงความมุงหมายที่

จะสัมภาษณใหเขาใจซึ่งกันและกัน
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3. การติดตอในการสัมภาษณ ควรไปดวยตนเองใหมากที่สุด เพื่อสรางความคุนเคยกับ 
ผูใหสัมภาษณ

4. แจกแจงลักษณะของผูที่จะสัมภาษณ แลวเตรียมคําถามใหถูกจุด

ขั้นตอนการสัมภาษณ
วิธีการสัมภาษณ อาจแบงไดเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ เปนขั้นที่เตรียมการและวางแผนดําเนินการสัมภาษณทั้งหมด ซ่ึงตอง 

วางแผนและเตรียมการดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงคของการสัมภาษณ ตอกําหนดไวอยางชัดเจนแนนอน
2. เลือกผูใหสัมภาษณ  ตองคัดเลือกวาจะไปสัมภาษณใครบาง ใครเห็นผูรูหรือมี    

ขอมูลตามที่ตองการ
3. กําหนดนัดแนะเวลาและสถานที่ ผูสัมภาษณจะตองทาบทามผูใหสัมภาษณ  ติดตอ

นัดแนะเวลาและสถานที่สําหรับสัมภาษณไวลวงหนา
4. เลือกประเภทการสัมภาษณ ตองเลือกวาจะใชภารสัมภาษณประเภทใด แบบเปน

มาตรฐานหรือไมเปนมาตรฐาน
5. เตรียมคําถามและวัสดุอุปกรณ ตองจัดเตรียมคําถาม ถาใชแบบมาตรฐานตอง      

จัดเตรียมสรางแบบสัมภาษณ จัดนําไปใหเรียบรอย และเพียงพอ สวนวัสดุอุปกรณ เชน  
เครื่องบันทึกเสียง บันทึกภาพ  ถาจําเปนก็ตองจัดเตรียมไปดวย

6. ทดลองเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ กอนไปสัมภาษณ จริงตองนําวัสดุและอุปกรณที่  
จําเปนไปทดลองใชดูกอน เพื่อใหอยูในสภาพที่ใชการได

7. ศึกษาขอมูลและประวัติผูใหสัมภาษณ ตองใหผูสัมภาษณศึกษาเรื่องราวขอมูล      
ที่ตองการอยางละเอียด แบะศึกษาประวัติสวนตัวของผูที่จะใหสัมภาษณ รวมทั้งสภาพแวดลอม      
ที่เกี่ยวของกับผูใหสัมภาษณ เชน สภาพชุมชน อาชีพทั่วไป ขนบธรรมเนียมประเพณี

2. ขัน้การสัมภาษณ เปนขั้นการสัมภาษณจริง ซ่ึงผูสัมภาษณ และผูใหสัมภาษณพบปะ
และพูดคุยซักถามกัน ในขั้นนี้ควรปฏิบัติดังนี้

2.1 แนะนําตัว และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ
2.2 เริ่มการสัมภาษณ ดวยการพูดคุยซักถาม ตามคําถาที่กําหนดไวกอนหลัง

ในการพูดคุยควรปฏิบัติดังนี้
2.2.1 พยายามใหผูใหสัมภาษณพูดมากกวาปลอยใหนิ่งเฉยๆ
2.2.2 ใชภาษาสุภาพ นาฟง ไมขมขู ทั้งดวยน้ําเสียงและทาทาง
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2.2.3 ถามดวยภาษางาย พูดคุยตามสบาย แตไมควรใชคําถามนํา
2.2.4 พยายามตะลอมใหตอบตรงประเด็นเนนจุดสําคัญ
2.2.5 คําถามบางอยางอาจไดคําตอบจากการสังเกตหรือคําถามอื่น ที่ไมจําเปน

ตองถามอีก
2.2.6 ถาสัมภาษณเปนกลุม ควรพูดคุยซักถามคนที่อาวุโสกอน
2.2.7 ถาการสัมภาษณตองใชเวลานาน ตองหาทางผอนคลายความตึงเครียดหรือ

ใหมีการเปลี่ยนอิริยาบถบาง อาจจะใหใชคําถามเบาๆ หรือคําถามนอกเรื่องพูดคุยกันก็ได
3. ขั้นการบันทึกผล การบันทึกผลการสัมภาษณควรปฏิบัติดังนี้

3.1 บันทึกผลทันที อาจบันทึกระหวางการสัมภาษณหรือหลังการสัมภาษณเสร็จ
ใหมๆ

3.2 ถาคําถามเปนแบบฟอรมใหบันทึกคําตอบตามแบบฟอรมนั้น เชน เปนแบบ
สัมภาษณก็ควรบันทึกตามแบบสัมภาษณนั้น

3.3 ถาคําถามเปนแบบเปด อาจบันทึกถอยคําของผูใหสัมภาษณไวทั้งหมด แตถา 
คําตอบยาวมาก ควรบันทึกเฉพาะเนื้อหาสาระที่ตองการและใชภาษาที่ชัดเจน ไมคลุมเครือ

3.4 ควรบันทึกตามความเปนจริง อยามีอคติ หรือความเห็นของตนใสเขาไป
3.5 อยาเวนคําถามไววาง โดยไมมีการบันทึกผล ถาไมมีคําตอบควรบันทึกลงไมวา

เพราะเหตุใด
3.6 ขอความในบันทึกควรประกอบดวย

- ขื่อและที่อยูของผูใหสัมภาษณ
- วัน เดือน ป  ที่สัมภาษณ
- ผลการสัมภาษณ ซ่ึงจะตองบันทึกทั้งคําถาม คําตอบ รวมทั้งขอสังเกตที่ได

ขณะสัมภาษณ
- สรุปผลการสัมภาษณ

4. ขั้นปดการสัมภาษณ การปดการสัมภาษณเปนขั้นสุดทายของกระบวนการสัมภาษณ 
ซ่ึงถือวามีความสําคัญมากขั้นหนึ่ง ซ่ึงผูสัมภาษณจะตองปฏิบัติกอนปดการสัมภาษณ ในการปด 
การสัมภาษณ ควรปฏิบัติดังนี้

4.1 กลาวขอบคุณผูใหสัมภาษณที่ใหความรวมมือ และย้ําวาความสําเร็จของการได
ขอมูลนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูกับผูใหสัมภาษณ ทําใหผูสัมภาษณ มีความภูมิใจและสบายใจเมื่อเขาจาก
ไป
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4.2  ทบทวนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลที่ได ซ่ึงผูสัมภาษณอาจจะทบทวน
เองกอนปดการสัมภาษณก็ได โดยการทบทวนคําถามใหแนใจวาผูใหสัมภาษณตอบเชนนั้นจริงๆ
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม คือ คําถามตางๆที่ตองการใหผูตอบกรอกเติมหรือเขียนตอบ ลักษณะของ
ส่ิงที่จะศึกษาทางดานเจตคติ ความคิดเห็น และความสนใจ

รูปแบบของแบบสอบถาม
แบบสอบถามประเภทปลายปด มักจะมีขอคําถามและคําตอบใหผูตอบเลือกตอบ
แบบสอบถามประเภทปลายเปด เปดใหผูตอบแสดงความคิดในการตอบอยางอิสระ
แบบสอบถามประเภทรูปภาพ จะใชรูปภาพแทนภาษา ขอมูลจะเชื่อมั่นไดหรือไมขึ้น 

อยูกับความชัดเจนของรูปภาพ สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่เปนเด็กหรือผูที่อานหนังสือไมออก

ลักษณะของแบบสอบถาม
ขอมูลที่ถามรายละเอียดสวนตัว
ขอมูลที่เปนขอคิดเห็น

การสรางแบบสอบถาม
แตละคําถามจะตองเช่ือมั่นไดและมีประโยชนในการวิจัย
แตละคําถามจะตองเขียนใหแจมชัดและเขาใจงาย
คําที่เกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆที่มีความหมายหลายแงหลายมุม ไมควรนํามาใชใน 

การเขียนคําถาม
ตัวเลือกที่เปนแบบทดสอบปลายปด ควรจะใชภาษางายๆไมสลับซับซอนมากเกินไป
คําถามนั้นจะตองยั่วยุใหผูตอบอยากตอบ
การใชภาษาในตัวคําถามจะตองถูกตองตามหลักไวยากรณ
คําถามควรจะสั้นกะทัดรัด แตไดความ
คําถามแตละขอจะตองมีความเปนปรนัยที่สุด คือ ผูตอบอานแลวเขาใจวาตองตอบอะไร
ตองถามแตเร่ืองสําคัญๆและผูตอบสามารถมองเห็นความสําคัญนั้นได
คําที่ตองการเนนในคําถามนั้นควรจะขีดเสนใตไว
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ใบความรูที่ 4
เร่ือง

การสัมภาษณ

ในการสัมภาษณส่ิงที่นักเรียนตองคํานึงถึง คือ การตั้งคําถาม ซ่ึงคําถามที่ดีควรมีลักษณะ
ดังนี้

1. ส้ัน กระชับ มีความหมายชัดเจน
2. เปนที่สนใจของบุคคลทั่วไป
3. ไมเกี่ยวพันกับเรื่องสวนตัวที่ไมเหมาะสม
4. มีความสัมพันธตอเนื่องกันไปตามลําดับขั้น
5. ตรงกับจุดมุงหมายของการสัมภาษณ
6. กินความกวาง สามารถตอบไดทั้งอดีต ปจจุบัน อนาคต
7. แยกเปนพวกๆใหเหมาะสมกับผูใหสัมภาษณ
8. มีความคลายคลึงกันในหลายๆคําถาม เพื่อเลือกใชใหเหมาะกับสถานการณ
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ตัวอยางแบบสัมภาษณ

แบบสัมภาษณ
โครงการวางแผนครอบครัวและพัฒนาชุมชนแออัด

ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมกับ

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
……………………..

ช่ือชุมชน …………………………………………………………………………
ชุมชนที่ ………….. บานเลขที่ ………………….. ซอย ………………….
เขต ………………………………………
ช่ือผูใหสัมภาษณ ………………………………………………………………….
ความสัมพันธในครอบครัว  หัวหนาครอบครัว  ภรรยาหัวหนาครอบครัว

ช่ืออาสาสมัครที่สัมภาษณ …………………………………………………………..
วันที่ ………….. เดือน …………………… พ.ศ. ……………

ช่ือผูตรวจการสัมภาษณ ……………………………………………………………...
วันที่ ………….. เดือน …………………… พ.ศ. ……………

ตอนที่ 1 ลักษณะทางสังคม ประชากร และเศรษฐกิจ
สัมภาษณหัวหนาครอบครัวหรือภรรยาหัวหนาครอบครัว

1. ครอบครัวของทานมีคนอยูทั้งหมดกี่คน ……… คน
2. เปนบุตรชาย ………… คน บุตรหญิง ……….. คน
3. ความเกี่ยวของกับผูใหสัมภาษณ
     บุตร  หลาน  ญาติ  คนอาศัย
4. เพศ  ชาย  หญิง
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5. อายุ (ระบุอายุเต็มป) …………….. ป
6. ศาสนา  พุทธ  อิสลาม  คริสต
7. การศึกษา  ไมรูหนังสือ  กําลังเรียนชั้น ……………….

 จบชั้นระบุ …………………………………………..
8. สถานภาพสมรส
     โสด  คู  หมาย (ฝายใดฝายหนึ่งตาย)
     หยาราง
9. อาชีพหลัก (อาชีพที่มีรายไดประจํา รายไดเปนหลัก)
     รับราชการ  รับเหมากอสราง
     ลูกจางหรือพนักงานของรัฐ  ขับรถแท็กซี่ สามลอ
     คาขาย  ทํางานบริษัท
     เสริมสวย  ตัดผม
     แมบาน  รับจาง
     อ่ืนๆ ระบุ …………………………………………………………
10. รายไดจากอาชีพหลัก เดือนละ ………………….. บาท
11. อาชีพรอง (อาชีพที่ทําเปนคร้ังคราวใชเวลาวางจากอาชีพหลัก)
     รับจาง  คาขาย
     รับเหมากอสราง  ขับรถแท็กซี่ สามลอ
     อ่ืนๆ ระบุ …………………………………………………………
12. รายไดจากอาชีพรอง เดือนละ ………………….. บาท
13. ทานมาอยูในชุมชนนี้เปนเวลากี่ปแลว …………. ป
14. เหตุใดทานจึงยายมาอยูในชุมชนนี้ ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
.
15. กอนมาอยูในกรุงเทพฯ ทานยายมาจากจังหวัดไหน …………………………………………….
16. ระยะ 5 ปที่ผานมามีใครยายเขามาในครอบครัวของทานบาง
     ไมมี  มี ………….. คน
17. ระยะ 5 ปที่ผานมามีใครในครอบครัวของทานยายออกไปบางหรือไม
     ไมมี  มี ………….. คน
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18. รอบปที่แลวครอบครัวของทานมีรายไดจากอะไรบาง จํานวนเทาใด (สามีภรรยารวมกัน)
ประเภทรายได บาทตอเดือน

1. รับราชการ
2. รับจาง
3. คาขาย
4. ตัดเย็บเสื้อผา
5. คาเชาทรัพยสิน
6. ญาติพี่นองลูกหลานสงให
7. อ่ืนๆ ระบุ
19. ครอบครัวของทานมีส่ิงของเครื่องใชตอไปนี้หรือไม จํานวนเทาใด

ก. ยานพาหนะ       จํานวน          ข. เครื่องใชในบาน    จํานวน
1. จักรยาน 2 ลอ ………………… 1. วิทยุ ……………...………………
2. จักรยานยนต …………………. 2. โทรทัศนขาวดํา ….………………
3. รถบรรทุกเล็ก ………………… 3. โทรทัศนสี ………………………
4. รถบรรทุกใหญ ………………. 4. ตูเย็น ……………………………
5. รถนั่งสองแถว ……………….. 5. เตาแกส …………………………
6. รถสามลอเครื่อง ……………… 6. เตารีด …………………………..
7. อ่ืนๆ ระบุ ……………………. 7. พัดลม …………………………..

8. หมอหุงขาว …………………….
9. จักรเย็บผา ………………………
10. อ่ืนๆ ระบุ ……………………..
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ใบความรูที่ 5
เร่ือง

การสรางแบบสอบถาม

ส่ิงที่นักเรียนตองคํานึงในการสรางแบบสอบถามควรมีลักษณะดังตอไปนี้

การสรางแบบสอบถาม
แตละคําถามจะตองเช่ือมั่นไดและมีประโยชนในการวิจัย
แตละคําถามจะตองเขียนใหแจมแจง ชัดเจน เขาใจงาย
คําที่เกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆที่มีความหมายหลายแงหลายมุม ไมควรนํามาใชใน 

การเขียนคําถาม
ตัวเลือกที่เปนแบบทดสอบปลายปด ควรจะใชภาษางายๆไมสลับซับซอนมากเกินไป
คําถามนั้นจะตองยั่วยุใหผูตอบอยากตอบ
การใชภาษาในตัวคําถามจะตองถูกตองตามหลักไวยากรณ
คําถามควรจะสั้นกะทัดรัด แตไดความ
คําถามแตละขอจะตองมีความเปนปรนัยที่สุด คือ ผูตอบอานแลวเขาใจวาตองตอบอะไร
ตองถามแตเร่ืองสําคัญๆและผูตอบสามารถมองเห็นความสําคัญนั้นได
คําที่ตองการเนนในคําถามนั้นควรจะขีดเสนใตไว
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ตัวอยางแบบสอบถาม
แบบสอบถาม

สถานภาพ ปญหา และความตองการของนักเรียนในเขตอําเภอนครชัยศรี

คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาสถานภาพ ปญหา และ

ความตองการของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” เพื่อนํา
ผลไปใชในการวางแผนและกําหนดวิธีการใหบริการชุมชนซึ่งเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ใน
อันที่จะสงเสริมสุขอนามัยและความเปนอยูของประชาชน ฉะนั้นใครขอความกรุณานักเรียนไดตอบ
แบบสอบถามนี้ตามความเปนจริง และตอบใหครบทุกขอ โดยทําเครื่องหมาย √ ลงใน  หรือเติม
คําลงในชองวางที่กําหนดไวให

คณะผูวิจัยขอขอบคุณนักเรียนที่ใหความรวมมือเปนอยางดีมา ณ โอกาสนี้ดวย ที่มีสวน
ชวยเหลือสังคมสวนรวมของชาวนครชัยศรีในครั้งนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของนักเรียน

1. นักเรียนชื่อ ……………………….. นามสกุล ………………………………………
2. โรงเรียน ………………………….. ช้ัน  ประถม 4

 ประถม 6
 มัธยมปที่ 3

3. เพศ  ชาย  หญิง
4. เกิด เดือน ……………… ป พ.ศ. ………………
5. สถานที่เกิด  เกิดและเติบโตในเขตนครชัยศรี

       เกิดนอกเขตนครชัยศรี
6. พอทํางานอะไร (ตอบไดหลายขอ)
     ทําสวน ทํานา ทําไร  คาขาย
     รับราชการ  กรรมกรมีงานทําเปนประจํา
     พนักงานบริษัทหรือรานคา  รับจาง
     อ่ืนๆ ระบุ ……………………………………………………….
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7. แมทํางานอะไร (ตอบไดหลายขอ)
     ทําสวน ทํานา ทําไร  คาขาย
     รับราชการ  กรรมกรมีงานทําเปนประจํา
     พนักงานบริษัทหรือรานคา  รับจาง
     อ่ืนๆ ระบุ ……………………………………………………….
8. ปจจุบันนักเรียนพักอาศัยอยูกับใคร
     พอ-แม  พอ
     แม  ปู ยา ตา ยาย
     วัด  ลุง ปา นา อา
     อ่ืนๆ ระบุ ……………………………………………………….
9. นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนอยางไร
     เดินมา  นั่งเรือ
     นั่งรถประจําทาง  นั่งรถไฟ
     ถีบจักรยาน  อ่ืนๆ ระบุ ……………………….
10. ระบุเวลาเดินทางจากบานที่พักไปโรงเรียนประมาณเทาใด
     นอยกวา 10 นาที  11 – 20 นาที
     21 – 30 นาที  31 – 40 นาที
     41- 50 นาที  51 – 60 นาที
     มากกวา 60 นาที
11. นักเรียนไดเงินมาโรงเรียนวันละกี่บาท
     ไมไดเงินเลย  1 บาท
     2 บาท  3 บาท
     4 บาท  5 บาท
     6 บาท  7 บาท
     8 บาท  9 บาท
     10 บาท  มากวา 10 บาท ใหระบุ ……………….
12. นักเรียนไดเงินมาโรงเรียนทุกวันหรือไม
     ไดทุกวัน  ไดเกือบทุกวัน
     หลายๆวันไดคร้ังหนึ่ง  ไมไดเลยทุกวัน
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13. นักเรียนกินอาหารกลางวันหรือไม
     กิน  กินเกือบทุกวัน
     หลายๆวันกินคร้ังหนึ่ง  ไมไดกินทุกวัน
14. นักเรียนกินอาหารกลางวันที่โรงเรียนอยางไร
     ซ้ือที่โรงเรียน  กินฟรีโรงเรียนจัดให
     เอามาเองจากบาน  กลับไปกินที่บาน
     ไมไดกินเลย  อ่ืนๆ ระบุ ……………………………
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แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีโครงงานแผนที่ 3 (คาบที่ 6)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การเก็บขอมูลดวยวิธีตางๆ เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถเก็บขอมูลดวยวิธีตางๆได
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือที่ออกแบบได
1.2 นักเรียนสามารถจัดเก็บขอมูลจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได
1.3 นักเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อสารเพื่อเก็บขอมูลได

2. สาระการเรียนรู
แหลงการเรียนรู
ความหมายของแหลงการเรียนรู
ประเภทของแหลงการเรียนรู

3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการแกปญหา)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู

สังเกต และสรางตระหนัก 3.1 นักเรียนวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล โดยรวมกันระดม
ความคิด

วิเคราะห 3.2 นักเรียนวางแผนในการเก็บขอมูล ดังนี้
      - การเก็บขอมูลภายในสถานศึกษาใชเครื่องมือ แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ แบบบันทึก
      - การเก็บขอมูลภายนอกสถานศึกษาใชเครื่องมือ แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบบันทึก
      - การเก็บขอมูลจากทรัพยากรบุคคล ใชแบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
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กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู
เก็บขอมูล ประเมิน
ทางเลือก

3.3 นักเรียนแบงกลุมจัดเก็บขอมูลจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอก และสัมภาษณจากผูรู
3.4 นักเรียนรวบรวมขอมูล เพื่อสรุปและอภิปรายผลในการวิเคราะห
ขอมูล โดยครูใหเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลไมเกิน 3 สัปดาห

4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการรวมกิจกรรม
2. การเก็บขอมูลของนักเรียนจากแบบประเมินการเก็บรวบรวมขอมูล

เคร่ืองมือวัด
แบบประเมินที่ 4 แบบประเมินการเก็บรวบรวมขอมูล

เกณฑการวัด
1. ระดับพฤติกรรมไมต่ํากวาระดับปานกลาง
2. มีคะแนนคุณภาพการปฏิบัติไมต่ํากวา 12 คะแนน วัดจากแบบประเมินที่ 4 

แบบประเมินการเก็บรวบรวมขอมูล

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 หนังสือ เอกสาร ตํารา
5.2 ปราชญชาวบาน
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

แหลงการเรียนรู

แหลงการเรียนรู
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู

ภาษาไทยจําเปนตองจัดสื่อและแหลงการเรียนรู เพื่อสนองความตองการของผูเรียนในการศึกษา 
คนควาเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง ไดรับความรูอยางสะดวกรวดเร็ว และถูกตองเหมาะสมในลักษณะของ
แหลงรวมวิทยาการ ดังนั้นการจัดสื่อและแหลงการเรียนรูซ่ึงเปนแหลงรวมวิทยาการที่สังคมยอมรับ
และถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเรียนรู และศึกษาคนควาของประชาชนถือวาเปนเครื่องหมายของ
ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ

ความหมายของแหลงการเรียนรู
แหลงการเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ  แหลงความรูทางวิทยาการ 

และประสบการณที่สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนใฝเรียน ใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเอง
ตามอัธยาศัยอยางกวางขวางและตอเนื่องจากแหลงตางๆ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรู

ประเภทของแหลงการเรียนรู แหลงการเรียนรูจัดไวเปน 3 ประเภท ไดแก
1. แหลงการเรียนรูที่ เกิดจากธรรมชาติ เปนประสบการณที่ผู เรียนสามารถสราง 

องคความรูไดจากสภาพจริง อาทิ อุทยานแหงชาติ สวนพฤกษชาติ ภูเขา ทะเล แมน้ํา ลําคลอง 
ปรากฏการณธรรมชาติ เชน ฝนดาวตก น้ําทวม แผนดินไหว ฯลฯ

2. แหลงเรยีนรูที่จัดหรือสรางขึ้น ซ่ึงมีทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เพื่อใชเปน
แหลงศึกษาหาความรูไดสะดวกและรวดเร็ว

2.1 แหลงการเรียนรูในสถานศึกษา ไดแก หองเรียน หองสมุด หองศูนยวิชาการ หอง
ปฏิบัติการตางๆ สวนวิทยาศาสตร สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวนธรรมะ สนาม
กีฬา ฯลฯ

2.2 แหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา ไดแก ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ สถาบันคนควาวิจัย 
สถานประกอบการ แหลงวิทยาการ แหลงบริการ สวนสาธารณะ สวนสัตว หอศิลป หองสมุด
ประชาชน เรือหองสมุด รถหองสมุดเคลื่อนที่ ศูนยกีฬา ศูนยการคา เครือขายสารสนเทศ
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3. แหลงการเรียนรูที่เปนทรัพยากรบุคคล ไดแก ครู ผูปกครอง บุคคลที่มีความรูความ
สามารถและเชี่ยวชาญในดานตางๆซึ่งเปนภูมิปญญาทองถ่ิน เชน บุคคลที่เปนภูมิปญญาทางภาษา 
เพลงพื้นบาน พิธีกรรมตางๆ ฯลฯ ศิลปนแหงชาติ บุคคลตัวอยางขางตน การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคม

แหลงเรียนรูทุกประเภทลวนเปนสวนเติมเต็มใหกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา ครูผูสอน และผูเกี่ยวของทุกฝาย ควรใหความสําคัญและใหการสนับสนุน ทั้งใน
การมีสวนรวมและการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้นเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียนอยางแทจริง
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แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีโครงงานแผนที่ 4 (คาบที่ 7-8)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การเขียนรายงานโครงงาน เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถเขียนรายงานโครงงานได
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถเขียนรายงานโครงงานไดถูกตองครบถวนตามรูปแบบของ 
การเขียน

1.2 นักเรียนสามารถใชภาษาเขียนรายงานโครงงานสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได
ชัดเจน

2. สาระการเรียนรู
การเขียนรายงานโครงงาน ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้

1. ช่ือโครงงาน
2. ช่ือผูทําโครงงาน
3. ช่ืออาจารยที่ปรึกษา
4. บทคัดยอ
5. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
6. วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
7. สมมติฐานของการศึกษาคนควา
8. วิธีดําเนินการ
9. ผลของการศึกษาคนควา
10. สรุปผลการศึกษาคนควา
11. ขอเสนอแนะ
12. เอกสารอางอิง
13. กิตติกรรมประกาศ
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3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการแกปญหา)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู

สังเกต และสรางตระหนัก 3.1 นักเรียนแตละกลุมศึกษารูปแบบของการเขียนรายงานโครงงาน
จากใบความรูที่ 6

วางแผนปฏิบัติ 3.2 นักเรียนพิจารณาสวนประกอบของรายงานโครงงาน สรุปแนว
ดําเนินการจัดทํา

ลงมือปฏิบัติ 3.3 กลุมรายงานรวมกันเรียบเรียงตามหัวขอ และขั้นตอนในการ
จัดทํารายงานโครงงาน

พัฒนาความรู ความเขาใจ 3.4 กลุมรายงานตรวจสอบการเรียบเรียงเนื้อหาในดานการใชภาษา
การลําดับความคิด การสะกดการันต การเวนวรรคตอน

4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

วัดจากวิธีการเขียนรายงานโครงงาน
เคร่ืองมือวัด

แบบประเมินที่ 5 แบบประเมินการเขียนรายงานโครงงาน
เกณฑการวัด

นักเรียนไดคะแนนในการเขียนรายงานโครงงานไมต่ํากวา 15 คะแนน

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 ใบความรูที่ 6 เรื่อง การเขียนรายงานโครงงาน
5.2 เอกสาร ตํารา
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

การเขียนรายงานโครงงาน
____________________________________________________________________________

การเขียนรายงานโครงงาน
เปนการเสนอผลจากการศึกษาคนควาในรูปแบบของการรายงาน เปนเอกสารเพื่อ 

ขยายผลใหผูอ่ืนไดรับทราบและเขาใจถึงแนวคิด วิธีการศึกษาคนควา และส่ิงที่ทําการศึกษานั้นวามี
ผลเปนอยางไร รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น โดยใชภาษาที่อานเขาใจงาย ชัดเจน 
ส้ัน  ตรงไปตรงมาและครอบคลุมหัวขอตางๆ  โดยตระหนักอยูเสมอวาการเขียนรายงานโครงงาน
นั้นเปนการสื่อความทางเดียว (one way communication)  ซ่ึงผูที่อานรายงานไมสามารถซักถามได
เมื่อมีขอสงสัย จึงควรเขียนใหอานงาย ชัดเจน ไมสับสน วิธีการเขียนรายงานจะมีลักษณะหรือ 
แนวทางในการเขียนทํานองเดียวกันกับการเขียนรายงานผลการวิจัย ซ่ึงจะมีหัวขอดังนี้

ช่ือโครงงาน
ช่ือผูทําโครงงาน
ช่ืออาจารยที่ปรึกษา

บทคัดยอ (เปนการเขียนเรื่องที่ศึกษาโดยยอ บอกวัตถุประสงคของการศึกษา วิธีการ 
ในการดําเนินการศึกษาและผลสรุปที่ไดจากการศึกษาคนควาอยางยอๆ ซ่ึงมีความยาวโดยประมาณ 
600 คํา หรือประมาณ 1 หนากระดาษ เอ 4)

ที่มาและความสําคัญของโครงงาน (เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและความสําคัญ 
พรอมทั้งเหตุผลที่เลือกศึกษาโครงงานนี้ คลายๆกับที่เขียนในเคาโครงแตจะละเอียดกวา เพราะ 
นักเรียนไดไปศึกษาคนความาแลวจากเอกสารหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติมมากกวาที่เคยอาน 
แลวตอนที่เขียนเคาโครงในตอนแรก)

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา (เหมือนกับที่เขียนไวในเคาโครง)
สมมติฐานของการศึกษาคนควา (ถามีและเหมือนกับที่เขียนไวในเคาโครง)
วิธีดําเนินการ (ใหบอกตั้งแตการใชวัสดุอุปกรณอะไรบาง ใชสารเคมีชนิดใด ปริมาณ 

เทาใด ลําดับขั้นตอนในการทํางานตั้งแตเรียนจนจบทุกขั้นตอนอยางละเอียด)
ผลของการศึกษาคนควา (นําเสนอผลที่ไดจากการศึกษาในรูปแบบตางๆ เชน ตาราง 

แผนภูมิ  วาดภาพ ฯลฯ
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สรุปผลของการศึกษาคนควา (เขียนอธิบายผลสรุปของการศึกษาคนควาวาไดผล
เปนอยางไร ถาเปนโครงงานประเภททดลอง ผลที่ไดสนับสนุนหรือคัดคาน สมมติฐานที่ตั้งไว
อยางไรบาง การสรุปผล การศึกษาดังกลาวเหมือนหรือตางกับโครงงานของผูอ่ืนหรือไมอยางไร มี
ขอบกพรองหรือขอจํากัดใดบางในการศึกษาครั้งนี้)

ขอเสนอแนะ (ใหขอเสนอแนะตางๆ ที่คิดวาควรจะปรับปรุงแกไขกอนที่จะมีใครนําเรื่อง
ทํานองดังกลาว ไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมและจากการศึกษาคนควาในครั้งนี้ไดประโยชนอะไรบาง
สามารถนําไปประยุกตใชไดหรือไม)

เอกสารอางอิง (บอกชื่อหนังสือ เอกสารตาง ๆ รวมทั้งแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ที่ผูทําโครงงาน
ใชในการศึกษาคนควา อางอิง โดยเขียนใหถูกตองตามหลักการเขียนดวย)

กิตติกรรมประกาศ (เปนการเขียนคําขอบคุณผูที่ใหความรวมมือ ทั้งบุคคลและหนวยงาน
ที่ใหการสนับสนุนในการทําโครงงานจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี เปนการยกยองใหเกียรติคนที่       
ชวยเหลือ ซ่ึงนิยมเขียนไวหลังบทคัดยอ หรือทายสุดหลังขอเสนอแนะ) 
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ใบความรูที่ 6
เร่ือง

การเขียนรายงานโครงงาน
____________________________________________________________________________

การเขียนรายงานโครงงาน เปนการเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปของการรายงาน ภาษา
ที่ใชควรสั้น เขียนใหอานงาย ชัดเจน ไมสับสน มีหัวขอดังนี้

ช่ือโครงงาน
ช่ือผูทํารายงาน
ช่ืออาจารยที่ปรึกษา
บทคัดยอ (สรุปเรื่องที่เขียนโดยยอ บอกวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการ และสรุปผล)
ที่มาและความสําคัญของโครงงาน (เขียนรายละเอียดที่มาและความสําคัญ พรอมทั้ง 

เหตุผลที่เลือกศึกษา)
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา (บอกส่ิงที่ตองการศึกษาเปนขอๆ)
สมมติฐานการศึกษา (เขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค)
วิธีดําเนินการ (บอกขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน)
ผลของการศึกษาคนควา (นําเสนอผลในรูปตาราง แผนภูมิ ภาพวาด)
สรุปผลของการศึกษาคนควา เขียนอธิบายสรุปผลของการศึกษาคนควาวาไดผลเปน 

อยางไร
ขอเสนอแนะ (เขียนขอที่ควรแกไข ปรับปรุง และประโยชนที่ไดจากการศึกษาคนควา)
เอกสารอางอิง (บอกชื่อหนังสือ เอกสาร รวมทั้งแหลงขอมูลอ่ืนๆที่ใชในการศึกษา 

คนควา)
กิตติกรรมประกาศ (เขียนขอบคุณผูที่ใหความรวมมือ บุคคล และหนวยงานที่ให 

การสนับสนุนจนโครงการสามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดี)
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แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีโครงงานแผนที่ 5 (คาบที่ 9)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การเขียนรายงานโครงงานโดยมีการอางอิงสารสนเทศ เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถเขียนรายงานโครงงานโดยมีการอางอิงสารสนเทศไดอยางถูกตอง
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
1.2 นักเรียนสามารถเขียนบรรณานุกรมไดถูกตอง
1.3 นักเรียนสามารถระบุช่ือบรรณานุกรมไดครบถวน

2. สาระการเรียนรู
2.1 วิธีการเขียนบรรณานุกรม

- เรียงรายชื่อเอกสารภาษาไทยกอนตามดวยรายช่ือเอกสารภาษาตางประเทศ
- เรียงลําดับตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อผูแตง

2.2 สวนประกอบของบรรณานุกรม ประกอบดวย
- ช่ือผูแตง
- ช่ือหนังสือหรือเอกสารหรือแหลงขอมูล
- รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ

3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการปฏิบัติ)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู

รับรูและสังเกต 3.1 นักเรียนศึกษาตัวอยาง การเขียนอางอิงจากตํารา เอกสาร สังเกต
การเขียน การอางอิงสารสนเทศ และใบความรูที่ 7 เรื่องการเขียน
บรรณานุกรม
3.2 นักเรียนแตละกลุมสรุปหลักการเขียนบรรณานุกรม

ใหนักเรียนทําตามแบบ 3.3 นักเรียนวางแผนในการเรียบเรียงขอมูลในรายงานโครงงาน
ของตน

นักเรียนทําเองโดยไมมีแบบ 3.4 นักเรียนฝกปฏิบัติการเขียนบรรณานุกรม
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กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู
ฝกจนชํานาญ 3.5 นักเรียนฝกปฏิบัติในรายวิชาอ่ืนๆจนเกิดความชํานาญ

4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจรวมกิจกรรม
2. การเขียนบรรณานุกรม

เคร่ืองมือวัด
1. แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน
2. แบบประเมินที่ 6 แบบประเมินการเขียนบรรณานุกรม

เกณฑการวัด
1. ระดับคุณภาพการปฏิบัติไมต่ํากวาระดับปานกลาง
2. ไดคะแนนการเขียนบรรณานุกรมไมต่ํากวา 3 คะแนน

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 เอกสาร ตํารา
5.2 รายงานทางวิชาการ
5.3 หองสมุด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



240

สาระการเรียนรู
เร่ือง

การเขียนบรรณานุกรม

การเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุกรมอยูตอจากสวนประกอบสวนเนื้อหาในหนาถัดไป ใหขึ้นหนาใหมและเขียน

คําวา บรรณานุกรม ไวกลางหนากระดาษโดยไมขีดเสนใต
ถาเอกสารอางอิงมีทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหเรียงรายชื่อเอกสารภาษาไทย

กอนแลวตามดวยรายช่ือเอกสารภาษาตางประเทศ การเรียงลําดับจะแยกตามประเภทของเอกสาร
และโสตทัศนวัสดุหรือไมก็ได สวนการลําดับรายชื่อนั้นหากเปนภาษาไทยใหเรียงลําดับตามตัว
อักษรตัวแรกของชื่อผูแตง สวนเอกสารภาษาตางประเทศเรียงตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อสกุล ใน
กรณีมีหนังสือผูแตงคนเดียวกันหลายเลม เมื่อพิมพเรียงลําดับในบรรณานุกรมไมตองพิมพช่ือผูแตง
ซํ้า ใหขีดเสนยาวขนาด 8 ตัวอักษรตามดวยมหัพภาค (.) แทนการเขียนชื่อผูแตง และหากขอความ
ในบรรณานุกรมของเอกสารนั้นยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดที่ 2 ใหยอเขาไปโดยเวน 4 ตัวอักษร

สวนประกอบของบรรณานุกรมหรือขอความในบรรณานุกรมจะประกอบดวยช่ือผูแตง 
ช่ือหนังสือหรือช่ือเอกสารหรือแหลงขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ คร้ังที่พิมพ เมืองที่พิมพ 
สํานักพิมพ ปที่พิมพ การเขียนสวนประกอบเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเภทของขอมูล

ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรม

หนังสือเลม
บรรจบ พันธุเมธา, ไปสอนคําไทย (กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพรเอกลักษณของไทยในคณะ

กรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2526).

หนังสือแปล
กริมม, ยาค็อบและวิลเฮลม, นิทานกริมม. แปลโดย อาษา ขอจิตตเมตต (กรุงเทพมหานคร : 

ขอจิตตเมตต, 2525).
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บทความในหนังสือรวมเลม
สุกัญญา ภัทราชัย, “เพลงพื้นบานที่ถายทอดวรรณคดี” ใน คูมาลาสรรเสกคุณ, 189-190. ประพจน 

อัศววิรุฬหการ, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536).

บทความในสารานุกรม
ชัยนันท นันทพันธ, “หนังสือพิมพในรัชสมัย,” สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา 

เจาอยูหัว 2 (2524) : 886-887.

บทความในวารสาร นิตยสาร
เจตนา นาควัชระ, “ทิศทางของการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 9 

(มิถุนายน-พฤศจิกายน 2531) : 119.

บทความในหนังสือพิมพ
บัวจริยา [นามแฝง], “โต ป. บุนนาค กรณีความไมประทับใจจาก Press Tour พระราชวัง 

สนามจันทร”, สยามรัฐ, 17 มีนาคม 2540, 29.

วิทยานิพนธ
บัวผัน สุพรรณยศ, “วิเคราะหเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี,” (วิทยานิพนธปริญญา 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 
90.

ตนฉบับตัวเขียนและจดหมายเหตุ
“เสือโคกถา,” หอสมุดแหงชาติ, สมุดไทยขาว, เสนหมึก, มัดที่ 39, หมูอักษรศาสตร เลขที่ 369

การสัมภาษณ
สัมภาษณ พินิจ สุวรรณะบุณย, 30 มิถุนายน 2532.
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วิทยาลัยครูเชียงใหม, ศูนยสงเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย “เพลงพื้นบานลานนาไทย” 
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ใบความรูที่ 7
เร่ือง

การเขียนบรรณานุกรม

การเขียนบรรณานุกรมจะอยูตอจากสวนเนื้อหา

วิธีเขียนบรรณานุกรม
1. เรียงเอกสารภาษาไทยกอนภาษาตางประเทศ
2. เรียงลําดับตัวอักษรตัวแรกของชื่อผูแตง
3. ในกรณีที่มีผูแตงคนเดียวกันหลายเลม เมื่อพิมพเรียงลําดับในบรรณานุกรม ไมตอง

พิมพช่ือผูแตงซํ้า ใหขีดเสนยาวขนาด 8 ตัวอักษร ตามดวยมหัพภาคแทนการเขียนชื่อผูแตง
4. ถาขอความในบรรณานุกรมของเอกสารนั้นยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดที่ 2 ใหยอเขาไป

โดยเวน 4 ตัวอักษร

สวนประกอบของบรรณานุกรม ไดแก
ช่ือผูแตง ช่ือหนังสือหรือเอกสารหรือแหลงขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ คร้ังที่

พิมพ เมืองที่พิมพ สํานักพิมพ ปที่พิมพ

ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรม

หนังสือเลม
บรรจบ พันธุเมธา, ไปสอนคําไทย (กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพรเอกลักษณของไทยในคณะ

กรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2526).

หนังสือแปล
กริมม, ยาค็อบและวิลเฮลม, นิทานกริมม. แปลโดย อาษา ขอจิตตเมตต (กรุงเทพมหานคร : 

ขอจิตตเมตต, 2525).
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บทความในหนังสือรวมเลม
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แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีโครงงานแผนที่ 5 (คาบที่ 10)

กลุม  สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ช่ือแผน  การนําเสนอโครงงาน เวลา 1 คาบ

1. จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหนักเรียนสามารถเสนอโครงงานในรูปแบบการรายงานดวยวาจาและการแสดง 

ช้ินงาน
จุดประสงคยอย

1.1 นักเรียนสามารถนําเสนอโครงงานในรูปแบบตางๆได
1.2 นักเรียนสามารถใชภาษาในการนําเสนอโครงงานโดยสื่อความหมายไดชัดเจน
1.3 นักเรียนสามารถจัดแสดงผลงานและนําเสนอผลงานไดอยางสรางสรรค

2. สาระการเรียนรู
การนําเสนอผลการศึกษาคนควาดวยการบรรยายสามารถปฏิบัติไดดังนี้

1. การอธิบาย
2. การเลาเรื่องราว เหตุการณ หรือปรากฏการณที่เกิดขึ้น
3. การยกตัวอยาง
4. การอางสถิติ
5. การลําดับความ
6. การยกหลักฐานอางอิง
7. การเปรียบเทียบ
8. การกลาวซ้ําหรือกลาวย้ํา
9. การใหคําจํากัดความ
10. การใชโสตทัศนูปกรณ

3. กระบวนการจัดการเรียนรู (กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ)
กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู

สังเกต และสรางตระหนัก 3.1 นักเรียนศึกษาการนําเสนอผลงานดวยวิธีตางๆ เชน การจัด
นิทรรศการ การนําเสนอดวยโปรแกรม Powerpoint
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กระบวนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรู
วางแผนปฏิบัติ 3.2 นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายการนําเสนอผลงานใน

รูปแบบที่กลุมสนใจ
ลงมือปฏิบัติ 3.3 นักเรียนภายในกลุมระดมความคิดในการนําเสนอ โดยใหผูฟง

มองเห็นภาพรวมของการทําโครงงาน และผลของการศึกษา
โครงงาน
3.4 นักเรียนนําเสนอโครงงาน

พัฒนาความรูความเขาใจ 3.5 นักเรียนแตละกลุมเสนอผลงานโดยการรายงาน และรวมกัน
อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมอ่ืน
3.6 แตละกลุมนํารายงานการศึกษาคนควาดวยวิธีโครงงานฉบับ
สมบูรณสงอาจารย

4. การวัดและประเมินผล
วิธีวัด

การนําเสนอผลงาน
เคร่ืองมือวัด

แบบประเมินที่ 7 แบบประเมินการนําเสนอผลงาน
เกณฑการวัด

นักเรียนมีคุณภาพการปฏิบัติไมต่ํากวา 21 คะแนน

5. สื่อและแหลงเรียนรู
5.1 รายงานเอกสาร
5.2 วิดีทัศน
5.3 การจัดนิทรรศการ
5.4 ตัวอยางการนําเสนอรายงานดวยโปรแกรม Powerpoint
5.5 การเลานิทาน
5.6 การแสดงละคร
5.7 ใบความรูที่ 8 การนําเสนอผลการศึกษาคนควา
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สาระการเรียนรู
เร่ือง

การนําเสนอผลการศึกษาคนควา
____________________________________________________________________________

การบรรยาย
การบรรยายคือการพูดอธิบายเรื่องราวหรือเหตุการณความเปนมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

รวมถึงการชี้แจงแสดงเหตุผล ความคิดเห็นหรือแถลงนโยบายตางๆ ฯลฯ ซ่ึงเปนการพูดที่มีผูพูด
เพียงคนเดียว เปนผูเลา แถลง ช้ีแจง อธิบาย หรือกลาวปราศรัยใหโอวาท จนถึงกลาวสุนทรพจน 
สุนทรกถา หรือแสดงปาฐกถาในเชิงวิชาการ อาจมีผูอ่ืนชวยเหลือระหวางการบรรยาย เชน ชวยหยิบ
เครื่องมือหรือส่ือตางๆ อาทิ ตัวอยางสิ่งของที่นํามาแสดงประกอบหรือชวยติดภาพ ชวยฉายแผนใส 
ฉายภาพนิ่ง ภาพยนตร หรือแถบภาพและเสียง แตผูบรรยายจะเปนผูพูดโดยตลอด นอกจาก
บางรายการอาจมีผูชวยบรรยายเปนบางครั้งบางตอนเทานั้น

การพูดแบบบรรยายเปนวิธีที่สะดวกที่สุด กระทําไดแทบทุกโอกาสและสามารถใชเวลา
บรรยายไดตั้งแตยาวนานหลายชั่วโมง จนถึงใชเวลาสั้นที่สุดเพียง 2 นาที ก็บรรยายได จึงนับวาเปน
การบรรยายเปนวิธีพูดที่นิยมกันมาก แมในการเรียนการสอนก็มักใชการสอนแบบบรรยาย

อยางไรก็ตาม แมการพูดหรือการสอนแบบบรรยายจะเปนที่นิยมกันมาก แตก็มิใชจะ
ประสบความสําเร็จเสมอไป การบรรยายจะเปนส่ิงที่นาเบื่อหนายอยางยิ่งสําหรับผูฟงถาผูบรรยาย 
ไมมีความรูในเรื่องนั้นลึกซึ้งพอและไมมีเทคนิคหรือกลวิธีเราความสนใจผูฟง บรรยายไปเรื่อยๆโดย
ไมมีส่ือหรืออุปกรณชวย ไมใชอากัปกิริยาทาทางใหสอดคลองกับบทพูด ถึงแมการบรรยายครั้งนั้น
จะมีเนื้อหาสาระดีเพียงใด ก็ยังถือวาไมประสบผลสําเร็จ

การบรรยายใหความรูแกผูฟงทําไดดังนี้
1.1 การอธิบาย

ในการบรรยายบางครั้งผูพูดอาจจะใชวิธีอธิบายบอกเลากระบวนการ กลไก  
หนาที่ วิธีทํา ฯลฯ อธิบายกระบวนการผลิตสินคา การทํางานของเครื่องจักรกล หนาที่ของการเปน
พลเมืองดี วิธีประดิษฐส่ิงของ เปนตน การพูดอธิบายชวยใหผูฟงเขาใจขอเท็จจริง แนวคิด และความ
เปนมาของสิ่งที่ผูพูดพูดอยางชัดเจน และจะยิ่งสามารถตรึงผูฟงไดดี ถาหากผูพูดใชภาพ เครื่องมือ 
หรือส่ือตางๆ ประกอบดวย
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1.2 การเลาเรื่องราว เหตุการณ หรือปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น
การพูดบรรยายในลักษณะนี้ผูพูดจะพรรณนาวาเกิดขึ้นไดอยางไร ที่ไหน เมื่อไร 

มีใครเกี่ยวของกับเหตุการณนั้นบาง ทําไมจึงเกิดเหตุการณนั้น และจะดําเนินการอยางไรตอไป  
การเลาเรื่องเชนนี้ผูพูดควรใชเทคนิคการเลนเสียงหรือทําเสียง และทวงทีทาทางใหเหมาะสม

1.3 การยกตัวอยาง
ผูฟงจะเขาใจไดงายถาผูพูดยกตัวอยางเพื่อชวยขยายความหรือเร่ืองราวที่พูด  

ตัวอยางที่ยกมาพูดอาจจะสั้นหรือยาว เปนตัวอยางที่เปนจริงหรือตัวอยางที่แตงขึ้นเองก็ได ส่ิงสําคัญ
ก็คือผูพูดควรยกตัวอยางที่สอดคลองกับเรื่อง และยกตัวอยางเพิ่มเติมเฉพาะสวนที่จําเปน จะชวยให
ประเด็นที่พูดเดนชัดยิ่งขึ้น

1.4 การอางสถิติ
ถาผูพูดเลือกตัวเลขสถิติมาใชในการบรรยายไดเหมาะสม โดยอางตัวเลขที่ 

แนนอนมิใชประมาณเอาเอง ก็จะทําใหผูฟงมีความศรัทธาเชื่อถือผูพูดมากขึ้น แตถาผูพูดใชสถิติ 
ไมเหมาะกับเรื่องที่พูด ใชสถิติลาสมัยหรืออางตัวเลขบอยๆมากเกินไป การพูดบรรยายนั้นจะไรผล 
ดังนั้นจึงควรใชสถิติอางอิงพอสมควร เสนอเปนตัวเลขชัดแจงและระบุแหลงที่มาที่เชื่อถือได ผูฟง
จะไดเขาใจไดงายขึ้น

1.5 การลําดับความ
การพูดบรรยายมีเทคนิคการลําดับความ 3 แบบ คือ 1) ลําดับความจากสิ่งที่งายไป

หาสิ่ง ที่ยาก 2) ลําดับความแบบแกปญหา หรือแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร 3) ลําดับความตาม
สาเหตุและผลลัพธ

ผูพูดจะเลือกใชแบบการลําดับอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับความยากงายของเรื่องที่พูด 
ตลอดจนความถนัดในการเสนอเรื่อง กลาวคือ ถาเปนเรื่องยากผูพูดควรลําดับเนื้อหาจากงายไปหา
ยาก ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับปญหาที่ผูพูดตองการใหผูฟงแกไข เชน กลาวถึงปญหากอนแลวจึงเสนอ
สาเหตุแหงปญหา พิจารณาวิธีแกปญหาหลายๆทาง ตลอดจนแสวงหาขอมูลหลายๆดานแลว 
ตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหาที่เหมาะสมที่สุด แลวจึงเสนอใหลงมือปฏิบัติ

1.6 การยกหลักฐานอางอิง
การพูดบรรยายบางหัวขอโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ ขอเท็จจริง

ตางๆมาอางอิงคําพูด อางขอความจากเอกสาร วาทะหรือคําคมของบุคคลสําคัญหรือผูเชี่ยวชาญ 
สุภาษิต คําพังเพย เปนตน ทั้งนี้ผูพูดควรอางอิงหลักฐานเหลานี้อยางสมบูรณ ไมควรตัดตอนหรือ
เพิ่มเติมขอความอื่นๆ แตอาจอางอิงดวยการสรุปก็ได ทั้งนี้ผูพูดควรบอกแหลงที่มาใหผูฟงทราบดวย 
ซ่ึงจะทําให  คําพูดมีน้ําหนักและนาเชื่อถือยิ่งขึ้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



250

1.7 การเปรียบเทียบ
การพูดบรรยายสิ่งที่เปนธรรมอาจจะตองใชกลวิธีการพูดแบบเปรียบเทียบ เพื่อ 

ผูฟงจะไดเขาใจหรือมีมโนภาพในสิ่งที่ผูพูดกลาวถึงส่ิงที่เปนนามธรรม เชน เร่ืองเกี่ยวกับความคิด 
อารมณ เปนตน ถาผูพูดจะบรรยายเรื่องอิทธิพลของความรัก ผูพูดควรใชการเปรียบเทียบ นํามาพูด
อธิบายใหผูฟงเขาใจไดชัดเจน โดยไมตองรอจนมีประสบการณดวยตัวผูฟงเอง

1.8 การกลาวซ้ําหรือกลาวย้ํา
การกลาวซ้ําหรือกลาวย้ํามีจุดมุงหมายเพื่อชวยความจําของผูฟง และใหผูฟง 

ยอมรับคําพูดและความคิดของผูพูด ดังนั้นในการพูดบรรยายผูพูดควรเลือกกลวิธีการพูดซ้ํา 
ขอความเดิมหรือพูดย้ําส่ิงที่พูดไปแลว เมื่อพูดถึงประเด็นเรื่องสําคัญ เปนสิ่งที่ผูฟงไมคุนเคย และ
เปนใจความที่ผูพูดตองการใหผูฟงสนใจเปนพิเศษ เชน การกระทําเชนนั้นเปนสิ่งที่เราไมตองการ 
ไมตองการใหคนไทยหันมาฆากันเอง

1.9 การใหคําจํากัดความ
เมื่อผูพูดพูดถึงคํา วลี หรือสัญลักษณบางอยาง ซ่ึงผูฟงไมเคยรูจักมากอน ผูพูด

ควรใหคําจํากัดความหรือระบุความหมายใหชัดเจนกอนที่จะพูดเรื่องราวอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะการใหคํา
จํากัดความจะทําใหผูฟงเขาใจแจมแจง ไมเกิดความเบื่อหนายและสับสนเมื่อผูพูดกลาวถึงคํา วลี 
สัญลักษณอีกในตอนตอๆไป นอกจากนี้การใหคําจํากัดความยังเปนเสมือนขอตกลงเบื้องตน
ระหวางผูพูดกับผูฟงตอคํา วลี และสัญลักษณที่ผูพูดนํามากลาวถึงในการพูดครั้งนั้นๆ

1.10 การใชโสตทัศนูปกรณ
การพูดบรรยายที่ผูรายงานนํามาใชมักเปนเรื่องวิชาการ หรือเร่ืองที่เกี่ยวกับ

นามธรรม ดังนั้นควรใชอุปกรณตางๆ เชน กราฟ ภาพตัวอยาง ของจริง ภาพนิ่ง ภาพยนตร  
แถบบันทึกเสียง ฯลฯ อุปกรณเหลานี้นอกจากจะทําใหผูฟงเขาใจสิ่งที่ผูพูดกลาวถึงไดยิ่งขึ้นแลว  
การใชโสตทัศนูปกรณยังชวยใหการพูดนาสนใจเพิ่มขึ้นอีกดวย และทําใหการพูดสัมฤทธิ์ผลเปน
อยางดี
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ใบความรูที่ 8
เร่ือง

การนําเสนอผลการศึกษาคนควา
____________________________________________________________________________

การพูดเพื่อนําเสนอผลการศึกษาคนควา ไดแก การบรรยายซึ่งสามารถทําไดโดย
1. การอธิบาย เปนการใหขอเท็จจริง แนวคิด และความเปนมา อาจใชส่ือประกอบในการ

พูด
2. การเลาเรื่อง เหตุการณ กลาวถึงเหตุการณวาส่ิงตางๆเกิดขึ้นไดอยางไร ที่ไหน เมื่อใด
3. การยกตัวอยาง ควรยกตัวอยางใหสอดคลองกับเรื่อง และยกตัวอยางเฉพาะสวนที่ 

จําเปน จะชวยใหการพูดชัดเจนขึ้น
4. การอางสถิติ ควรใชสถิติอางอิงพอสมควร เสนอเปนตัวเลขชัดแจงและระบุแหลงที่มา

ที่เชื่อถือได
5. การลําดับความ มี 3 แบบ คือ 1. จากงายไปหายาก 2. ลําดับความแบบแกปญหา 3. 

ลําดับความตามสาเหตุและผลลัพธ ผูพูดจะเลือกพูดแบบใดก็ได
6. การยกหลักฐานอางอิง การพูดเกี่ยวกับวิชาการ ควรยกขอเท็จจริง อางขอความจาก

เอกสาร วาทะ คําคม ทั้งนี้ควรบอกแหลงที่มาใหผูฟงทราบดวย
7. การเปรียบเทียบ การพูดบรรยายสิ่งที่เปนนามธรรมควรใชกลวิธีการพูดเปรียบเทียบ

เพื่อใหผูฟงเขาใจ
8. การกลาวซ้ําหรือย้ํา ควรกลาวย้ําเมื่อพูดถึงประเด็นสําคัญ
9. การใหคําจํากัดความ เมื่อพูดถึงส่ิงที่ไมรูจักมากอน ผูพูดควรใหคําจํากัดความหรือให

ความหมายใหชัดเจน
10. การใชโสตทัศนูปกรณ การพูดเรื่องทางวิชาการหรือส่ิงที่เปนนามธรรม ควรใช

อุปกรณตางๆ ไดแก กราฟ ภาพตัวอยาง ของจริง ภาพนิ่ง ภาพยนตร แถบบันทึกเสียง
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แบบประเมินและเกณฑการใหคะแนน
ในแผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีโครงงาน

แบบประเมินที่ 1 แบบประเมินกระบวนการทํางาน
เกณฑการใหคะแนน

แบบประเมินที่ 2 แบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียน
แบบประเมินที่ 3 แบบประเมินการเขียนโครงรางโครงงาน
แบบประเมินที่ 4 แบบประเมินการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบประเมินที่ 5 แบบประเมินการเขียนรายงานโครงงาน
แบบประเมินที่ 6 แบบประเมินการเขียนบรรณานุกรม
แบบประเมินที่ 7 แบบประเมินการนําเสนอผลงาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



253

แบบประเมินที่ 1
แบบประเมินกระบวนการทํางาน

หัวขอรายงาน  ………………………………………………………………………………………
สมาชิกกลุม 1……………..………………………………………………………………………

2……………………..………………………………………………………………
3……………………………..………………………………………………………
4 ………………………………….…………………………………………………
5…………………………………………..…………………………………………

ผูประเมิน ………………………………………………………………………………………

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความจริง
คุณภาพการปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

รายการประเมิน ดีมาก
(3)

ปานกลาง
(2)

พอใช
(1)

ปรับปรุง
(0)

1. มีการผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํากลุม
2. มีการวางแผนการทํางาน
3. มีการเสนอและรับฟงความคิดเห็น
4. มีการแบงงานใหรับผิดชอบ
5. มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. มีการตรวจสอบผลงาน
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เกณฑการใหคะแนน

มีการผลัดเปลี่ยนการเปนผูนํากลุม
3 คะแนน มีการผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํากลุมทุกสัปดาห
2 คะแนน มีการผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํากลุมทุกเดือน
1 คะแนน มีการผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํากลุมนานๆครั้ง
0 คะแนน ไมมีการผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํากลุม

มีการวางแผนการทํางาน
3 คะแนน มีการวางแผนการทํางานลวงหนา 1 สัปดาห
2 คะแนน มีการวางแผนการทํางานลวงหนา 2-3 วัน
1 คะแนน มีการวางแผนการทํางานลวงหนาในวันที่ปฏิบัติงาน
0 คะแนน ไมมีการวางแผนการทํางาน

มีการเสนอและรับฟงความคิดเห็น
3 คะแนน ทุกคนมีการเสนอและรับฟงความคิดเห็น
2 คะแนน สวนใหญมีการเสนอและรับฟงความคิดเห็น
1 คะแนน บางคนมีการเสนอและรับฟงความคิดเห็นอยูบาง
0 คะแนน ไมมีการเสนอและรับฟงความคิดเห็นใดๆ

มีการแบงงานใหรับผิดชอบ
3 คะแนน ทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบ
2 คะแนน สวนใหญมีหนาที่รับผิดชอบ
1 คะแนน บางคนมีหนาที่รับผิดชอบ
0 คะแนน ไมมีความรับผิดชอบในกลุม

มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
3 คะแนน ทุกคนมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
2 คะแนน สวนใหญมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
1 คะแนน บางคนมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
0 คะแนน ไมมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน

มีการตรวจสอบผลงาน
3 คะแนน ทุกคนมีสวนในการตรวจสอบผลงาน
2 คะแนน สวนใหญมีสวนในการตรวจสอบผลงาน
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1 คะแนน บางคนมีการตรวจสอบผลงานของกลุม
0 คะแนน ไมมีการตรวจสอบผลงานของกลุม
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แบบประเมินที่ 2
แบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียน

ช่ือผูปฏิบัติ ………………………………………………………………………………………
ช่ือผูประเมิน ………………………………………………………………………………………

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความจริง
คุณภาพการปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

รายการประเมิน ดีมาก
(3)

ปานกลาง
(2)

พอใช
(1)

ปรับปรุง
(0)

1. ตั้งใจฟงครูอธิบาย
2. ซักถามเมื่อมีขอสงสัยในบทเรียน
3. ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้น

เรียน
4. รับผิดชอบงานตามที่กลุมไดรับมอบหมาย
5. เชื่อฟง และปฏิบัติตามอาจารยที่ปรึกษา
6. แลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

ในเรื่องตางๆ
7. เขาเรียนตรงเวลา
8. เขาเรียนสม่ําเสมอ
9. มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืนในกลุม
10. ยอมรับ และปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม
เกณฑการใหคะแนน
3   หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นเดนชัดที่สุด
2    หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นปานกลาง
1    หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นนอย
0    หมายถึง  ไมปฏิบัติ
รวม 30 คะแนน
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แบบประเมินที่ 3
แบบประเมินการเขียนโครงรางโครงงาน

ช่ือหัวขอโครงรางโครงงาน…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
สมาชิกกลุม 1………………………..……………… 2 …………………………………………

3………………………………………..  4 ..………………….……………………
ผูประเมิน ………………………………………………………………………………………

คะแนน
รายการประเมิน ดีมาก

(5)
ดี

(4)
เกือบดี

(3)
พอใช

(2)
ปรับปรุง

(1)
1. การตั้งชื่อเร่ือง
-การตั้งชื่อเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหา มี
ความนาสนใจ
- การตั้งชื่อเร่ืองกะทัดรัด ส่ือความหมาย
  ไดดี
2. รูปแบบการเขียนโครงรางโครงงาน
- มีหัวขอในการเขียนโครงรางโครงงาน
  ครบถวน
3. การใชภาษา
- ภาษาที่ใชส่ือความหมายไดดี
- กะทัดรัด
- สะกดการันตถูกตอง
4. การรวบรวมขอมูล
      - การคนควาจากเอกสาร ตํารา
      - สัมภาษณผูรู
      - อินเตอรเน็ต
      - จากแหลงศึกษาคนควา
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เกณฑการใหคะแนนการเขียนโครงรางโครงงาน

การใหคะแนนการเขียนโครงรางโครงงาน
1. การตั้งชื่อโครงงาน   5 คะแนน
2. ความถูกตองของรูปแบบการเขียนโครงรางโครงงาน   5 คะแนน
3. การใชภาษา   5 คะแนน
4. การรวมรวมขอมูล   5 คะแนน

รวม 20 คะแนน

1. องคประกอบของการตั้งชื่อโครงงาน พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
- การตั้งชื่อเร่ือง ใชขอความสั้น กะทัดรัด ชัดเจน
- การตั้งชื่อเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหา หมายถึง ช่ือเร่ืองมีความเกี่ยวของและสัมพันธกับ

ขอมูลที่นํามาเขียน
- มีความนาสนใจ หมายถึง เร่ืองชวนใหติดตาม และอยูภายในขอบเขตที่กําหนดของ 

หัวขอรายงาน
- ส่ือความหมายไดดี หมายถึง การใชถอยคําที่เหมาะสมกับเนื้อเร่ือง เขาใจงาย

แนวทางการใหคะแนนการตั้งชื่อเร่ือง มีดังนี้
คะแนน 5 ดีมาก - ช่ือเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหาดีมาก

- ช่ือเร่ืองนาสนใจมาก
- ช่ือเร่ืองกะทัดรัด
- ส่ือความหมายไดดีมาก

คะแนน 4 ดี - ช่ือเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหาดี
- ช่ือเร่ืองนาสนใจดี
- ช่ือเร่ืองกะทัดรัด
- ส่ือความหมายไดดี

คะแนน 3 เกือบดี - ช่ือเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหาดี
- ช่ือเร่ืองนาสนใจ
- ช่ือเร่ืองไมกะทัดรัด
- ส่ือความหมายไดดีพอสมควร
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คะแนน 2 พอใช - ช่ือเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหาพอสมควร
- ช่ือเร่ืองไมนาสนใจ
- ช่ือเร่ืองไมกะทัดรัด
- ส่ือความหมายไดดีพอสมควร

คะแนน 1 ปรับปรุง - ช่ือเร่ืองไมสอดคลองกับเนื้อหา
- ช่ือเร่ืองไมนาสนใจ
- ช่ือเร่ืองไมกะทัดรัด
- ส่ือความหมายไมชัดเจน

2. ความถูกตองของรูปแบบการเขียนโครงรางโครงงาน พิจารณาเกณฑตอไปนี้
มีรูปแบบการเขียนโครงรางโครงงาน ดังนี้ 1. ช่ือโครงงาน 2. ที่มาและความสําคัญของ

โครงงาน 3. วัตถุประสงคของการศึกษา 4. ขอบเขตของโครงงานที่จะทําการศึกษา 5. สมมุติฐาน
ของการศึกษา 6. วิธีดําเนินงาน 7. ประโยชนหรือผลที่คาดวาจะไดรับ 8. ปฏิทินปฏิบัติ 
9. งบประมาณ 10. ผูรับผิดชอบ 11. เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม

มีสวนประกอบของรูปแบบการเขียนรายงานขาดหายไปสวนใดสวนหนึ่ง หมายถึง  
สวนประกอบที่ไมสําคัญ ไดแก สมมุติฐานของการศึกษา ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิงหรือ
บรรณานุกรม

แนวทางการใหคะแนนหัวขอในการเขียนโครงรางโครงงาน มีดังนี้
คะแนน 5 ดีมาก- หัวขอในการเขียนโครงรางโครงงานครบถวนและเรียงลําดับทั้ง 11 

หัวขอ ดังนี้ 1. ช่ือโครงงาน 2. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 3. วัตถุประสงคของการศึกษา   4. 
ขอบเขตของโครงงานที่จะทําการศึกษา 5. สมมุติฐานของการศึกษา 6. วิธีดําเนินงาน 7. ประโยชน
หรือผลที่คาดวาจะไดรับ 8. ปฏิทินปฏิบัติ 9. งบประมาณ 10. ผูรับผิดชอบ 11. เอกสารอางอิง หรือ    
บรรณานุกรม

คะแนน 4 ดี - หัวขอของโครงรางโครงงานครบถวนทั้ง 11 หัวขอ แตบางหัวขอไม
เรียงลําดับ

คะแนน 3 เกือบดี - หัวขอโครงรางโครงงานเรียงลําดับแตขาดไป 1 หัวขอ
คะแนน 2 พอใช - หัวขอโครงรางโครงงานเรียงลําดับแตขาดไป 2 หัวขอ
คะแนน 1 ปรับปรุง- หัวขอโครงรางโครงงานเรียงลําดับแตขาดไป 3 หัวขอ
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3. องคประกอบการใชภาษา พิจารณาตามหลักเกณฑตอไปนี้
1. ภาษาที่ใช หมายถึง ภาษาที่ใชในการเขียนสามารถสื่อความหมายไดดี ชัดเจน กะทัดรัด
2. การสะกดการันต หมายถึง สามารถสะกดคําไดถูกตองตามหลักการเขียน

แนวทางการใหคะแนนการใชภาษา มีดังนี้
คะแนน 5 ดีมาก - ภาษาที่ใชส่ือความหมายไดดีมาก

- กะทัดรัด
- สะกดการันตถูกตองทุกคํา

คะแนน 4 ดี - ภาษาที่ใชส่ือความหมายไดดี
- กะทัดรัด
- สะกดการันตผิด 1-2 คํา

คะแนน 3 เกือบดี - ภาษาที่ใชส่ือความหมายไดดีพอสมควร
- ไมกะทัดรัด
- สะกดการันตผิด 3-4 คํา

คะแนน 2 พอใช - ภาษาที่ใชส่ือความหมายไดดีพอสมควร
- ไมกะทัดรัด
- สะกดการันตผิด 5 คํา

คะแนน 1 ปรับปรุง - ภาษาที่ใชส่ือความหมายไดไมชัดเจน
- ไมกะทัดรัด
- สะกดการันตผิดมากกวา 5 คํา

4. องคประกอบดานการคนควาและรวบรวมขอมูล พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
1. การคนควาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย หมายถึง การคนควาขอมูลในการจัดทํา 

รายงานการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูล ดังนี้ 1. เอกสาร ตํารา 2. สัมภาษณจากผูรู 3. อินเตอรเน็ต 
4. สถานที่ที่เปนแหลงคนควา เชน พิพิธภัณฑ สถานที่สําคัญภายในชุมชน

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง วิธีการรวบรวมขอมูล เพื่อนําขอมูลมาจัดทํา 
รายการ มีระบบ ขั้นตอน ไดแก 1. การรวบรวมขอมูลจากการอาน 2. การรวบรวมขอมูลจากการฟง
วิทยากร   3. การรวบขอมูลจากการสังเกตและดู 4. การจดบันทึกขอมูล
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แนวการใหคะแนนการคนควาและการรวบรวมขอมูล
คะแนน 5 ดีมาก - การคนควาและรวบรวมขอมูลมีครบ 4 วิธี ดังนี้

1. คนควาจากเอกสาร ตําราจากการอาน ดวยการจดบันทึก
2. จากการฟงวิทยากร สัมภาษณผูรู ดวยการจดบันทึก
3. คนควาจากอินเตอรเน็ต ดวยการจดบันทึก
4. จากการศึกษาจากแหลงคนควา ดวยการจดบันทึก

คะแนน 4 ดี - การคนควาและรวบรวมขอมูลมี 3 วิธี ดังนี้
1. คนควาจากเอกสาร ตําราจากการอาน ดวยการจดบันทึก
2. จากการฟงวิทยากร สัมภาษณผูรู ดวยการจดบันทึก
3. จากการศึกษาจากแหลงคนควา ดวยการจดบันทึก

คะแนน 3 เกือบดี - การคนควาและรวบรวมขอมูลมี 3 วิธี ดังนี้
1. คนควาจากเอกสาร ตํารา จากการอาน ดวยการจดบันทึก
2. จากการฟงวิทยากร สัมภาษณผูรู ดวยการจดบันทึก
3. อินเตอรเน็ต จากการสังเกตและดู ดวยการจดบันทึก

คะแนน 2 พอใช - การคนควาและรวบรวมขอมูลมี 2 วิธี ดังนี้
1. จากการฟงวิทยากร ดวยการจดบันทึก
2. จากการศึกษาจากแหลงคนควา ดวยการจดบันทึก

คะแนน 1 ปรับปรุง - การคนควาและรวบรวมขอมูลมี 1 วิธี คือ จากการศึกษาจาก
แหลงคนควา ดวยการจดบันทึก
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แบบประเมินที่ 4
แบบประเมินการเก็บรวบรวมขอมูล

ช่ือหัวขอโครงงาน …………………………………………….……………………………………
สมาชิกกลุม 1………………………….…………………….……………………………………

2 ……………………………………………….……………………………………
3…………………………………….………….……………………………………
4 ……………………………………………….……………………………………
5………………………………………………..……………………………………

ผูประเมิน ………………………………………………………………………………………

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความจริง
คุณภาพการปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

รายการประเมิน ดีมาก
(3)

ปานกลาง
(2)

พอใช
(1)

ปรับปรุง
(0)

1. ขอมูลศึกษาจากแหลงความรูตางๆในชุมชน
2. อานหนังสือหลากหลายประเภทในการจัด

เก็บขอมูล
3. มีการเก็บขอมูลจากสื่อตางๆ เชน หนังสือ

พิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ
4. ในการจัดเก็บขอมูล ใชวิธีการตางๆ เชน ดู

โทรทัศน ฟงเทป ไปดูหนัง สัมภาษณจากผูรู
5. เลือกอานหนังสือ ชมรายการโทรทัศน

วีดีทัศนที่มีประโยชน
6. มีการสรุปขอความที่ไดรับจากการศึกษา

คนควาดวยคําพูดภาษาของตนเองใหเขาใจ
งาย

7. มีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเปนระบบ มี
ขั้นตอน

8. แบงความรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล
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คุณภาพการปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
รายการประเมิน ดีมาก

(3)
ปานกลาง

(2)
พอใช

(1)
ปรับปรุง

(0)
9. มีการวางแผนงานในการจัดเก็บขอมูล
10. มีการสรางเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล
เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมหรือผลงานชัดเจน ถือวาดีมาก ได 3 คะแนน
พฤติกรรมหรือผลงานชัดเจน ถือวาปานกลาง ได 2 คะแนน
พฤติกรรมหรือผลงานชัดเจน ถือวาพอใช ได 1 คะแนน
ไมปฏิบัติ ตองปรับปรุง ได 0 คะแนน
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แบบประเมินที่ 5
แบบประเมินการเขียนรายงานโครงงาน

ช่ือหัวขอโครงงาน ….………………………………………………………………………………
สมาชิก 1…….…………………………….…………………………………………………

2 ….…………………………………………………………………………………
3….………………………………….………………………………………………
4 .……………………………………………………………………………………
5..……………………………………………………………………………………

ผูประเมิน ………………………………………………………………………………………

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความจริง
รายการประเมิน ดีมาก

(5)
ดี

(4)
เกือบดี

(3)
พอใช

(2)
ปรับปรุง

(1)
1. การตั้งชื่อโครงงาน
2. ความถูกตองของรูปแบบการเขียน
3. การนําเสนอขอมูล
4. การใชภาษา
5. การอภิปรายและสรุปผล
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เกณฑการใหคะแนนการเขียนรายงานโครงงาน

การใหคะแนนการเขียนรายงานโครงงาน
1. การตั้งชื่อโครงงาน   5 คะแนน
2. ความถูกตองของรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน   5 คะแนน
3. การนําเสนอผล   5 คะแนน
4. การใชภาษา   5 คะแนน
5. การอภิปรายและสรุปผล   5 คะแนน

รวม 25 คะแนน

1. องคประกอบของการตั้งชื่อโครงงาน พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
- การตั้งชื่อเร่ือง ใชขอความสั้น กะทัดรัด ชัดเจน
- การตั้งชื่อเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหา หมายถึง ช่ือเร่ืองมีความเกี่ยวของและสัมพันธกับ

ขอมูลที่นํามาเขียน
- มีความนาสนใจ หมายถึง เร่ืองชวนใหติดตาม และอยูภายในขอบเขตที่กําหนดของ

หัวขอรายงาน
- ส่ือความหมายไดดี หมายถึง การใชถอยคําที่เหมาะสมกับเนื้อเร่ือง เขาใจงาย

แนวทางการใหคะแนนการตั้งชื่อเร่ือง มีดังนี้
คะแนน 5 ดีมาก - ช่ือเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหาดีมาก

- ช่ือเร่ืองนาสนใจมาก
- ช่ือเร่ืองกะทัดรัด
- ส่ือความหมายไดดีมาก

คะแนน 4 ดี - ช่ือเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหาดี
- ช่ือเร่ืองนาสนใจดี
- ช่ือเร่ืองกะทัดรัด
- สื่อความหมายไดดี

คะแนน 3 เกือบดี - ช่ือเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหาดี
- ช่ือเร่ืองนาสนใจ
- ช่ือเร่ืองไมกะทัดรัด
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- ส่ือความหมายไดดีพอสมควร
คะแนน 2 พอใช - ช่ือเร่ืองสอดคลองกับเนื้อหาพอสมควร

- ช่ือเร่ืองไมนาสนใจ
- ช่ือเร่ืองไมกะทัดรัด
- ส่ือความหมายไดดีพอสมควร

คะแนน 1 ปรับปรุง - ช่ือเร่ืองไมสอดคลองกับเนื้อหา
- ช่ือเร่ืองไมนาสนใจ
- ช่ือเร่ืองไมกะทัดรัด
- ส่ือความหมายไมชัดเจน

2. ความถูกตองของรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน พิจารณาเกณฑตอไปนี้
1. มีรูปแบบการเขียนโครงรางโครงงาน ดังนี้ 1. ช่ือโครงงาน 2. บทคัดยอ 3. ที่มาและ

ความสําคัญของโครงงาน 4. วัตถุประสงคของการศึกษา 5. สมมุติฐานของการศึกษา 6. วิธี 
ดําเนินงาน 7. ผลการศึกษาคนควา 8. สรุปผลการศึกษาคนควา 9. ขอเสนอแนะ 10. เอกสารอางอิง

2. มีสวนประกอบของรูปแบบการเขียนรายงานขาดหายไปสวนใดสวนหนึ่ง หมายถึง 
สวนประกอบยอย ไดแก สมมุติฐานการศึกษาคนควา ขอเสนอแนะ เอกสารอางอิง

แนวทางการใหคะแนนหัวขอในการเขียนรายงาน มีดังนี้
คะแนน 5 ดีมาก - หัวขอของการเขียนรายงานครบถวนและเรียงลําดับทั้ง 10 หัวขอ
คะแนน 4 ดี - หัวขอของรายงานครบถวนทั้ง 10 หัวขอ แตบางหัวขอไม 

เรียงลําดับ
คะแนน 3 เกือบดี - หัวขอของรายงานเรียงลําดับแตขาดไป 1 หัวขอ
คะแนน 2 พอใช - หัวขอของรายงานเรียงลําดับแตขาดไป 2 หัวขอ
คะแนน 1 ปรับปรุง - หัวขอของรายงานเรียงลําดับแตขาดไป 3 หัวขอ

3. องคประกอบของการนําเสนอผล พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
1. ใชความรูทางคณิตศาสตรในการนําเสนอผลในรูปแบบตารางสถิติ แผนภูมิ ไดอยาง 

ถูกตองเหมาะสมดีมาก
2. นําเสนอผลไดอยางนาสนใจและชัดเจนดีมาก
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แนวทางการใหคะแนนการนําเสนอผล
คะแนน 5 ดีมาก- ใชความรูคณิตศาสตรในการนําเสนอผลในรูปตารางสถิติ แผนภูมิ 

กราฟ ได   อยางถูกตองเหมาะสมดีมาก
- นําเสนอผลไดอยางนาสนใจดีมาก
- นําเสนอผลไดอยางชัดเจนดีมาก

คะแนน 4 ดี - ใชความรูคณิตศาสตรในการนําเสนอผลในรูปตารางสถิติ แผนภูมิ
ไดอยางถูกตองเหมาะสมดี

- นําเสนอผลไดอยางนาสนใจดี
- นําเสนอผลไดอยางชัดเจนดี

คะแนน 3 เกือบดี - ใชความรูคณิตศาสตรในการนําเสนอผลในรูปตารางสถิติ แผนภูมิ 
ไดอยางถูกตอง

- นําเสนอผลไดอยางนาสนใจและชัดเจนพอสมควร
คะแนน 2 พอใช - ใชความรูคณิตศาสตรในการนําเสนอผลในรูปตารางสถิติ แผนภูมิ

   ไมถูกตอง มีที่ผิดบางแหง
- นําเสนอผลไดอยางนาสนใจพอสมควร
- นําเสนอผลไมชัดเจน

คะแนน 1 ปรับปรุง- ไมใชความรูคณิตศาสตรในการนําเสนอผล
- นําเสนอผลไมนาสนใจ
- นําเสนอผลไมชัดเจน

4. องคประกอบการใชภาษา พิจารณาตามหลักเกณฑตอไปนี้
1. ภาษาที่ใช หมายถงึ ภาษาที่ใชในการเขียนสามารถสื่อความหมายไดดี ชัดเจน กะทัดรัด
2. การสะกดการันต หมายถึง สามารถสะกดคําไดถูกตองตามหลักการเขียน

แนวทางการใหคะแนนการใชภาษา มีดังนี้
คะแนน 5 ดีมาก - ภาษาที่ใชส่ือความหมายไดดีมาก

- กะทัดรัด
- สะกดการันตถูกตองทุกคํา

คะแนน 4 ดี - ภาษาที่ใชส่ือความหมายไดดี
- กะทัดรัด
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- สะกดการันตผิด 1-2 คํา
คะแนน 3 เกือบดี - ภาษาที่ใชส่ือความหมายไดดีพอสมควร

- ไมกะทัดรัด
- สะกดการันตผิด 3-4 คํา

คะแนน 2 พอใช - ภาษาที่ใชส่ือความหมายไดดีพอสมควร
- ไมกะทัดรัด
- สะกดการันตผิด 5 คํา

คะแนน 1 ปรับปรุง - ภาษาที่ใชส่ือความหมายไดไมชัดเจน
- ไมกะทัดรัด
- สะกดการันตผิดมากกวา 5 คํา

5. องคประกอบของการอภิปรายและสรุปผล พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
1. สามารถสรุปผลไดชัดเจน หมายถึง สามารถสรุปผลไดอยางสั้น กระชับ
2. สามารถสรุปผลไดอยางสมเหตุสมผล หมายถึง เรียงลําดับตามวัตถุประสงค สามารถ

เขียนชี้ใหเห็นวาผลที่เกิดสอดคลองหรือขัดแยงกับหลักการโดยบอกเหตุและขออางอิงได

แนวทางการใหคะแนนการอภิปรายและสรุปผล มีดังนี้
คะแนน 5 ดีมาก - สรุปสั้น กระชับ เรียงลําดับตามวัตถุประสงคดีมาก

- สรุปผลไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล
- มีขออางอิง คือ หลักการหรือทฤษฎีรองรับดีมาก

คะแนน 4 ดี - สรุปสั้น กระชับ เรียงลําดับตามวัตถุประสงคดี
- สรุปผลไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล
- มีขออางอิง คือ หลักการหรือทฤษฎีรองรับดี

คะแนน 3 เกือบดี - สรุปสั้น กระชับ เรียงลําดับตามวัตถุประสงคดีพอควร
- สรุปผลไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล
- มีขออางอิง คือ หลักการหรือทฤษฎีรองรับดีพอควร

คะแนน 2 พอใช - บทสรุปไมกระชับ ไมเรียงลําดับตามวัตถุประสงค
- สรุปผลไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล
- มีขออางอิง คือ หลักการหรือทฤษฎีรองรับดีพอควร

คะแนน 1 ปรับปรุง - บทสรุปไมกระชับ ไมเรียงลําดับตามวัตถุประสงค
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- สรุปผลโดยไมมีหลักการหรือทฤษฎีรองรับ
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แบบประเมินที่ 6
แบบประเมินการเขียนบรรณานุกรม

ช่ือหัวขอโครงงาน……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
สมาชิกกลุม 1………………………..……………………………………………………………

2 ………………………………….…………………………………………………
3……………………………………………………..………………………………
4 ……………………………………………………………….……………………
5…………………………………………………………………………………..…
6 …………………………………………….………………………………………

ผูประเมิน ………………………………………………………………………………………

คะแนน
รายการประเมิน ดีมาก

(5)
ดี

(4)
เกือบดี

(3)
พอใช

(2)
ปรับปรุง

(1)
- เขียนบรรณานุกรมถูกตองตาม
  หลักการเขียน
- ระบุช่ือบรรณานุกรมครบทุกเรื่อง
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เกณฑการใหคะแนนการเขียนบรรณานุกรม

องคประกอบของการเขียนบรรณานุกรม พิจารณาตามเกณฑตอไปนี้
1. เขียนบรรณานุกรมถูกตองตามหลักการเขียน หมายถึง การเขียนอางอิงโดยระบุ 

รายละเอียดและเครื่องหมายไดถูกตองตามแบบแผนของการเขียนบรรณานุกรม ดังนี้
ก. เอกสารตํารา
ผูแตง. ช่ือเร่ือง. จํานวนเลม คร้ังที่พิมพ. สถานที่พิมพ; สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.
ข. จากการฟงโดยการใหสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณ. ตําแหนง. (ถามี) สัมภาษณ, วันที่ เดือน ป.
ค. ขอมูลจากอินเตอรเน็ต
“ช่ือเร่ือง” [ออนไลน] เขาถึงไดจาก: ช่ือเว็บไซต, ป.
ถาเปนการอางอิงในเนื้อหาจะใชระบบนามป โดยใสช่ือผูแตง ปที่พิมพ เลขหนา ไว

ในวงเล็บ
2. ระบุช่ือบรรณานุกรมครบทุกชื่อ หมายถึง การใสจํานวนบรรณานุกรมครบทุกชื่อเร่ือง

ที่ใชคนควา

แนวการใหคะแนนการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้
คะแนน 5 ดีมาก - เขียนบรรณานุกรมถูกตองตามหลักการเขียนทุกแหง

- ระบุช่ือบรรณานุกรมครบทุกชื่อ
คะแนน 4 ดี - เขียนบรรณานุกรมผิดพลาดไป 1 แหง

- ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไป 1ช่ือ
คะแนน 3 เกือบดี - เขียนบรรณานุกรมผิดพลาดไป 2 แหง

- ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไป 2 ช่ือ
คะแนน 2 พอใช - เขียนบรรณานุกรมผิดพลาด 3 แหง

- ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไป 3 ช่ือ
คะแนน 1 ปรับปรุง - เขียนบรรณานุกรมมีที่ผิดมากกวา 3 แหง

- ระบุช่ือบรรณานุกรมขาดหายไปมากกวา 3 ช่ือ
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แบบประเมินที่ 7
แบบประเมินการนําเสนอผลงาน

ช่ือหัวขอโครงงาน …………………………………………………………….……………………
สมาชิกกลุม 1………………………………………………….…………….……………………

2 ………………………………………………………….…………………………
3………………………………………………………………..……………………
4 ……………………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………….…………

ผูประเมิน ………………………………………………………………………………………

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความจริง
คุณภาพการปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

รายการประเมิน ดีมาก
(3)

ปานกลาง
(2)

พอใช
(1)

ปรับปรุง
(0)

การจัดแสดงผลงาน
1. ความเหมาะสมในการใชอุปกรณ ช้ินสวน

วัสดุ หรือสวนประกอบการแสดงโครงงาน
2. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความแปลกใหม
3. ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลดวยการ

ใช รูปภาพ กราฟ ตาราง ไดถูกตอง นาสนใจ
4. การจัดแสดงแนวคิดโดยการจัดรูปแบบของ

โครงงานที่กระชับและดึงดูดความสนใจ
5. ความประณีต สวยงาม
6. การใชภาษาสละสลวย ส่ือความหมายไดดี
7. การใชภาษาถูกตอง
การนําเสนอผลงาน
1. สามารถสรุปประเด็นศึกษาไดใจความ

กระชับชัดเจน
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คุณภาพการปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
รายการประเมิน ดีมาก

(3)
ปานกลาง

(2)
พอใช

(1)
ปรับปรุง

(0)
2. สามารถอธิบายและตอบคําถามขอซักถามได

ถูกตอง
3. สามารถใชภาษาในหัวขอรายงานไดอยาง

ชัดเจน
เกณฑการใหคะแนน
3  หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นเดนชัดที่สุด
2  หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นปานกลาง
1  หมายถึง ปฏิบัติหรือแสดงคุณลักษณะนั้นนอย
0   หมายถึง ไมปฏิบัติหรือไมแสดงคุณลักษณะ
รวมคะแนน 30 คะแนน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ค.
คาเฉล่ียของแผนการจัดการเรียนรู
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ตารางที่ 9  การหาคาเฉลี่ยของแผนการจัดการเรียนรู

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญรายการประเมิน
1 2 3 คาเฉลี่ย SD

1. แผนการจัดการเรียนรูชุดนี้สอดคลองกับสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 5 4 4.667 0.471

2. แผนการจัดการเรียนรูชุดนี้ สามารถเปนคูมือของ
ครูผูสอนในการนําไปใชสอน ในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544

4 5 4 4.333 0.471

3. แผนการจัดการเรียนรูชุดนี้ ชวยใหครูผูสอนสามารถ
เตรียมการสอน และนําไปสอนไดบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค

5 5 4 4.667 0.471

4. แผนการจัดการเรียนรูชุดนี้กําหนดเวลาในการสอนได
อยางเหมาะสม

5 5 4 4.667 0.471

5. สาระการเรียนรู ในแผนการจัดการเรียนรู สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู

5 3 4 4.000 0.816

6. กระบวนการเรียนรูในแผนการสอนชุดนี้ สามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง

5 4 4 4.333 0.471

7. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการคนควาหาความรู จาก
แหลงเรียนรูตางๆ

5 5 4 4.667 0.471

8. ขั้นตอนการสอนในแตละแผนการจัดการเรียนรู
นักเรียนสามารถเรียบเรียงงานเขียน โดยมีการอางอิง
ขอมูลสารสนเทศได

5 5 4 4.667 0.471

9. กิจกรรมการเรียนรู ทําใหผูเรียนไดรวมปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

5 5 4 4.667 0.471

10. กิจกรรมการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรม
ทุกคน

5 5 4 4.667 0.471

11. การประเมินผล สามารถวัดและประเมินจากสภาพจริง
ได

5 4 4 4.333 0.471
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ตารางที่ 9 (ตอ)

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญรายการประเมิน
1 2 3 คาเฉลี่ย หมายเหตุ

12. ส่ือและแหลงเรียนรู นักเรียนสามารถคนควาในการ
จัดทํารายงานไดจริง

5 5 4 4.667 0.471

13. หลังจากใชแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 5 แผนการ
จัดการเรียนรูแลวสามารถทําใหผูเรียนไดทํางานตาม
ขั้นตอนของการเขียนรายงานการศึกษาคนควา

4 5 4 4.333 0.471

14. แผนการจัดการเรียนรูชุดนี้ถูกตองตามหลักการและ
ทฤษฎีของการเขียนรายงาน

5 5 4 4.667 0.471

15. แผนการจัดการเรียนรูนี้สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 5 5 4 4.667 0.471
รวม 72 72 60 4.533 0.494 
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ตารางที่ 10  คะแนนการเขียนรายงานการศึกษาคนควากอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง

เลขที่ pretest post test
1 23 35
2 24 35
3 22 33
4 21 31
5 25 35 กลุมต่ํา
6 25 35
7 25 34
8 24 33
9 24 32

10 21 27
11 26 37
12 26 33
13 26 33
14 27 34
15 27 32 กลุมกลาง
16 26 31
17 27 30
18 25 26
19 25 26
20 26 27
21 28 35
22 29 35
23 29 35
24 31 37
25 28 32 กลุมสูง
26 30 34
27 32 36
28 31 34
29 29 31
30 34 35
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ตารางที่ 11  คะแนนการเขียนรายงานการศึกษาคนควากอนและหลังการทดลองของกลุมควบคุม

เลขที่ pretest post test
1 21 22
2 22 23
3 22 23
4 21 23
5 21 23 กลุมต่ํา
6 22 25
7 23 25
8 24 25
9 22 25
10 23 24
11 23 27
12 24 27
13 22 27
14 21 27
15 24 28 กลุมกลาง
16 25 28
17 23 27
18 22 27
19 26 28
20 27 28
21 29 30
22 28 31
23 30 33
24 27 31
25 29 31 กลุมสูง
26 31 32
27 30 32
28 30 31
29 28 31
30 32 34

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ง.
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ

1. อาจารยปราณี บุญชุม ศึกษานิเทศก 9 ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย กรมสามัญศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ ปจจุบันขาราชการบํานาญ

2. อาจารยรัตนา สถิตานนท อาจารย 3 ระดับ 9 อาจารยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพฯ

3. อาจารยวิไลลักษณ ภูภักดี ศึกษานิเทศก 8 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

4. ดร. ไตรรงค เจนการ นักตรวจสอบ 8 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

5. อาจารยสุภาณี อินทรอักษร อาจารย 2 ระดับ 7  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพฯ

6. อาจารยสุวรรณี สถลชา อาจารย 2 ระดับ 7  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพฯ
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ช่ือ-สกุล นางจิราวรรณ สังวรปทานสกุล
ที่อยูปจจุบัน 10/9 หมู 3 ซอยอินทปจ 9-2

ถนนอินทปจ แขวงหลักสอง เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน อาจารย 3 ระดับ 9
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10200

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2519 สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย

จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
พ.ศ. 2543 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2519 อาจารยประจํา โรงเรียนอุลิตไพบูลยชนูปถัมภ จ. ชัยนาท
พ.ศ. 2526-2540 อาจารยประจํา โรงเรียนฤทธิณรงครอน เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2540-ปจจุบัน อาจารยประจํา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพฯ
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