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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 2) ศึกษาทักษะ

กระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแบบโครงงาน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแหลมบัว-

วิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 40 คน ที่ไดมาจาก

การสุมแบบกลุม เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบวัดทักษะการแกปญหา  

2) แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบที 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ทักษะการแกปญหาของนักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2รองศาสตราจารย ดร., อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 2.  ทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอยู

ในระดับดี 

 3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมตีอการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานอยูในระดับมาก 

 
คำสำคัญ:  ทักษะการแกปญหา ทักษะกระบวนการกลุม กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน   
 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) compare the problem solving skills of 
high school students before and after learning with project-based learning activities  
2) study the group process skills after learning with project-based learning activities and  
3) study students’ satisfaction with project-based learning activities. The sample, derived 
by cluster random sampling, were 40 high school students studying in the second semester  
of the academic year 2013 in Laembuawittaya School, Nakhon Chai Si District  
Nakhon Pathom Province. The research instruments constructed by the researcher were  
1) a problem solving skill test, 2) a group process skill test, and 3) a satisfaction questionnaire 
about project-based learning activities. The obtained data were analyzed by mean, standard 
deviation and t-test dependent. 
 The findings of this research were: 
 1.  The students’ problem solving skills after taught by project-based learning 
activities was higher than that of before with statistical significance at .01. 
 2.  The students’ group process skills after learning with project-based learning 
activities was at a high level. 
 3.  The students’ satisfaction with project-based learning activities was at a high 
level. 
 
Keywords : problem solving skill, group  process  skill,  project learning activity 
 
บทนำ    
 ทรัพยากรมนุษยนับวาเปนสิ่งสำคัญในการท่ีจะพัฒนาประเทศไปสูความเจริญใน 
ดานตาง ๆ ประเทศใดมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ประเทศน้ันจะมีความเจริญท้ังทางเศรษฐกิจ
และสังคม หัวใจหลักท่ีจะทำใหมนุษยมีคุณภาพท่ีดี มีความสามารถในการพัฒนาประเทศขึ้นอยูกับ
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การศึกษา ดังน้ันในแตละประเทศจึงพยายามท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหอยูในระดับท่ีดี  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) หมวด 1 มาตราที่ 6  
ระบุวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 5) นอกจากน้ันยังกำหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาใหเด็กเยาวชนและคนไทยในอนาคตเปนคนดี มีคุณธรรม เปนคนเกง คิดดี ทำงานไดดี  
มีคุณภาพ มีความเปนไทย ปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณโลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง แตดวย
โครงสราง วิธีคิด กระบวนการ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยี ตลอดจนคุณภาพการจัดการ
ศกึษาท่ีมอียูในปจจบุนัไมมปีระสทิธิภาพเพียงพอ ไมชวยแกปญหาสังคม (สำนักงานปฏิรปูการศกึษา, 
2545: 1-3)   
 เน่ืองจากสภาพสังคมในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหเยาวชน 
ไมสามารถปรับตัวใหรับการเปล่ียนแปลงของสังคมไดอยางถูกตอง จึงเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน 
ปญหาการม่ัวสุมติดเพ่ือน ติดยาเสพติด รวมกลุมแขงรถบนถนนทางหลวงทำใหผูอื่นเดือดรอน  
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรท่ีจะนำไปสูปญหาการทำแทงหรือตองหยุดเรียนกลางคัน ซึ่งจะ 
สงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2550-2554) มุงพัฒนาโดยยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และยังมุงพัฒนาประเทศสู 
“สังคมอยู เย็นเปนสุขรวมกัน” ซึ่งเนนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรมและรอบรู 
อยางเทาทัน โดยใหไดรับการพัฒนาท้ังทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบ
อาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ซึ่งการจะบรรลุเปาหมายดังกลาวน้ี ควรสงเสริมใหเด็ก 
และเยาวชนไดรูจักใชความคิด รูจักการแกปญหาและเติบโตไปเปนอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ  
โดยการจัดการศึกษาที่เนนทักษะการแกปญหา เพ่ือนำไปใชในการดำเนินชีวิตไดอยางถูกตอง  
การจัดการศึกษาจะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพเพียงใด ตองอาศัยองคประกอบหลาย
ประการ ทั้งความพรอมของตัวผูเรียน ครูผูสอน สื่อการเรียนรู และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบตาง ๆ ในการชวยสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู เนนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู
จากสภาพจริง เนนการแกปญหาดวยตนเอง โดยคำนึงถึงศักยภาพของนักเรียนตามแนวการจัด 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง การฝกใหผูเรียนมี 
ความสามารถในการแกปญหามีอยูหลายวิธี เชน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ การจัดการเรียนรูโดย
กระบวนการกลุม และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะนำไป 
สูความสำเร็จตามแนวทางการจัดการศึกษา จึงจำเปนตองปรับวิธีการและเทคนิคการสอนใหเหมาะสม 
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนแนวทางเลือกหน่ึงท่ีมีความสำคัญและจำเปนท่ีจะ 
ชวยใหการปฏิรูปการเรียนรูสูความสำเร็จ เพราะกิจกรรมโครงงานเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู 
ตามความสนใจและไดมีโอกาสศึกษาอยางลุมลึกดวยตนเอง สุทธิพร ศิรประภา (2547: 28)  
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กลาววา โครงงานเปนการสอนท่ีผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและไดรับประสบการณตรง มีการวางแผน
การทำงาน มกีารแบงงานกันทำภายในกลุม มกีารแกปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดขึน้ระหวางการทำโครงงาน 
รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานเปนการพัฒนานักเรียนใหเปนคนโดยสมบูรณ และมีความสมดุลทั้งดาน
รางกาย จติใจ สติปญญา และสังคม 
 จากการสัมภาษณครูผูสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแหลมบัววิทยา
โดยใชแบบสัมภาษณเปนรายบุคคล พบวา จากการท่ีครูมอบหมายใหนักเรียนทำโครงงานประเภท
ตาง ๆ สวนใหญนักเรียนทำโครงงานไมเปน ขาดทักษะในการแกปญหา และไมมีทักษะการทำงาน
กลุม ทำใหการทำงานไมประสบผลสำเร็จ ดังน้ันวิธีการแกปญหาดังกลาว จึงควรจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือฝกทักษะการแกปญหาและการทำงานกลุมใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนดานทักษะการแกปญหาและการทำงานกลุม โดยใชแหลงเรียนรู 
ดานภูมิปญญาชุมชน เพราะกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดศึกษาคนควา
และลงมือปฏิบัติจริงตามความสนใจโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการวิจัย 
ในการศึกษาหาคำตอบ ซึ่งจะทำใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด โดยมีครูผูสอนเปนท่ีปรึกษา แนะนำให 
ผูเรียนทำดวยความสนุกสนานเปนธรรมชาติ (เอกรินทร สี่มหาศาล และคณะ, 2546: 9) และ 
การท่ีบุคคลมีโอกาสมารวมกลุมกันทำงานเปนทีมนี้ชวยใหบุคคลน้ันไดเรียนรูจากผูอื่น เกิดเปน 
ความเจริญงอกงามแหงตนข้ึน ในขณะเดียวกันความเจริญ สวนบุคคลก็จะสงผลใหกลุมเจริญ
งอกงามตามไปดวย (ทศินา แขมมณ,ี 2545: 12) ดงัน้ันผูวิจยัจงึไดนำกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
มาใชพัฒนาทักษะการแกปญหาและทักษะการทำงานกลุมของนักเรียน  
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงาน 
 2.  เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงาน 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไดรับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงาน เร่ือง ภูมิปญญาทองถ่ิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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 2.  ทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังไดรับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ือง ภูมิปญญาทองถ่ิน อยูในระดับมากท่ีสุด 
 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ในระดับมาก 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน คือ กิจกรรมที่ผูเรียนไดคนควาหาขอมูล 
ตามความถนัดและความสนใจเพื่อใหไดมาซึ่งคำตอบ โดยการวางแผน ออกแบบ และลงมือปฏิบัติ 
สรางผลงานอยางมีกระบวนการลำดับข้ันตอน และดำเนินการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจน
สามารถบรรลุเปาประสงคที่ตั้งเอาไวซึ่งประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 1) ขั้นเตรียมความพรอม/ 
ศกึษาขอมลูเบือ้งตน 2) ขัน้กำหนดวัตถุประสงคและเลือกเร่ืองท่ีศกึษา 3) ขัน้วางแผน 4) ขัน้ดำเนินการ
ตามแผนงาน 5) ขั้นสำรวจชุมชน 6) ขั้นรวบรวมและสรุปขอมูล และ 7) ขั้นนำเสนอ วัดผล 
และประเมินผลงาน 
 2.  ทักษะการแกปญหา หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการนำความรู  
ความคิดและประสบการณเดิมมาใชประกอบในการคิด การตัดสินใจแกปญหาในชีวิตประจำวันได 
วัดไดจากแบบทดสอบที่สรางข้ึน ที่จำแนกความสามารถการคิดแกปญหาออกเปน 4 ขั้น ดังน้ี ขั้นท่ี 1 
ขั้นต้ังปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปญหาภายในขอบเขตท่ีกำหนด ขั้นท่ี 2 ขั้นวิเคราะห
ปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกสาเหตุท่ีจริงหรือสาเหตุท่ีเปนไปไดของปญหาจากสถานการณ
ที่กำหนดให ขั้นท่ี 3 ขั้นเสนอแนะวิธีการแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการแกปญหา
ใหตรงกับสาเหตุของปญหา ขั้นท่ี 4 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ 
 3.  ทักษะกระบวนการกลุม หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม 
ตั้งแตเร่ิมวางแผนการทำงานจนส้ินสุดกระบวนการทำงาน เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย 
ที่วางไว ประกอบดวยพฤติกรรม 6 ดาน ไดแก 1) การวางแผนการทำงาน 2) ความรับผิดชอบตองาน
กลุม 3) การใหความชวยเหลือเพ่ือนในกลุม 4) การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม  
5) การยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม และ 6) การนำเสนอผลงาน การวัดทักษะกระบวนการกลุม
ทำไดโดยการสังเกตโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุม โดยใชเกณฑประเมินคุณภาพ
แบบรูบริค (rubric)  
 4.  ภูมิปญญาชุมชน หมายถึง องคความรูหรือเทคนิควิธีซึ่งชาวบานคิดคนไดเอง โดย
อาศัยศักยภาพท่ีมีอยู เพ่ือใชแกปญหาการดำเนินชีวิตในทองถ่ินไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 
ในงานวิจัยน้ีไดศึกษาภูมิปญญาชุมชน ณ วัดใหมสุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม โดยแบงภูมิปญญาชุมชนออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) การแทงหยวกกลวย  
2) การทำพลุ ตะไล 3) การทำขนมพ้ืนบาน และ 4) อาหารพ้ืนบาน 
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 5.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชื่นชอบ หรือพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
โครงงาน เร่ือง ภูมิปญญาชุมชนที่มีตอกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู ผลงานและประโยชนหรือ
คุณคาท่ีไดรับ วัดไดจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 
 
วิธีดำเนินการ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
แหลมบวัวิทยา อำเภอนครชัยศรี จงัหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จำนวน 3 หองเรยีน 
จำนวน 85 คน 
 2.  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแหลมบัววิทยา อำเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 ที่ไดมาจากการสุมแบบกลุม  
จำนวน 1 หองเรียน จำนวน 40 คน 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
 ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการแกปญหา ทักษะกระบวนการกลุม และความพึงพอใจ   
 ระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สปัดาหละ 2 คาบ 
เปนเวลา 8 สัปดาห รวมจำนวน 16 คาบ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกเวลาเรียน และได 
ทำการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  
 2.  แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา จำนวน 40 ขอ เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือก
ตอบ 4 ตัวเลือก 
 3.  แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม โดยใชแบบประเมินเชิงคุณภาพตามสภาพจริง 
(rubrics) 
 4.  แบบประเมนิความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมตีอการจดักิจกรรมการเรยีนรูแบบโครงงาน 
จำนวน 15 ขอ เปนแบบมาตรประเมินคา (rating scale) มี 5 ระดับ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 87

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  มีขั้นตอนดังน้ี 
   1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ 
มาตรฐานการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาเอกสาร 
ที่เก่ียวของกับทักษะการแกปญหา และกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
   1.2 วิเคราะหสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดเพ่ือกำหนดเน้ือหา  
ตัวชี้วัด การวัดและประเมินผล เพ่ือนำมาสรางแผนการจัดการเรียนรู ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
โครงงาน 
   1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยกำหนดเวลา 8 สัปดาห จำนวน  
16 คาบ คาบละ 50 นาที   
   1.4 นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
   1.5 นำแผนการจัดการเรียนเรียนรูเสนอผูเช่ียวชาญ จำนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (validity) และสอบถามความคิดเห็นในการปรับปรุงโดย 
พิจารณาจากคาความสอดคลอง (IOC = Index of Item Objective Congruence) ระหวาง 
จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ และการวัดผลประเมินผล ไดคาดัชนี
ความสอดคลองต้ังแต 0.80-1.00   
   1.6 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 
   1.7 นำแผนการจัดการเรียนรูที่แกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแหลมบัววิทยา ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางการวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือหาความเหมาะสม 
ของเวลา กิจกรรมการเรียนรู เน้ือหาสาระ สื่อการเรียนรูและการวัดผลและประเมินผล 
   1.8  นำแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 ที่เปนกลุมตัวอยาง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนแหลมบัววิทยา จำนวน 40 คน 
 2. การสรางแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา 
   2.1  ศึกษาวิธีการเขียนและสรางแบบวัดทักษะการแกปญหาตามแนวคิดของเวียร  
(Weir, 1974: 16-18)  
   2.2  สรางแบบวัดทักษะการแกปญหา จากสถานการณที่เปนปญหา เปนคำถาม 
ชนิดปรนัย แบบเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ ไดแก 1) ขั้นต้ังปญหา 17 ขอ 
2) ขั้นวิเคราะหปญหา 15 ขอ 3) ขั้นเสนอวิธีการแกปญหา 14 ขอ และ 4) ข้ันตรวจสอบผลลัพธ  
14 ขอ ซึ่งบางสถานการณอาจมีไมครบ 4 ขั้นตอน จึงทำใหแตละข้ันตอนมีสัดสวนท่ีไมเทากัน 
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   2.3  นำแบบวัดทักษะการแกปญหาท่ีสรางเสร็จเรยีบรอยแลว เสนอตออาจารยทีป่รกึษา 
วิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขแบบวัดทักษะการแกปญหาตามคำแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
   2.4  นำแบบวัดทักษะการแกปญหา เสนอผู เชี่ยวชาญ 3 คน คือ ผู เชี่ยวชาญ 
ดานเน้ือหา ผูเชี่ยวชาญดานภาษา และผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบ 
ดานการใชภาษา ความถูกตองของเนื้อหา และความสอดคลองระหวางขอคำถามกับคุณลักษณะ 
ที่ตองการวัด ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.67 และปรับปรุงแกไขแบบวัดทักษะ 
การแกปญหาตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 
   2.5  นำแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 5 โรงเรียนแหลมบัววิทยา ที่เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง 
จำนวน 45 คน   
   2.6  นำผลการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ เพ่ือหาคาความยากงาย (p) และ 
คาอำนาจจำแนก (r) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 78-89) ไดขอสอบ 40 ขอ ที่มีคาความยากงาย (p)  
อยูระหวาง 0.31 – 0.78 และคาอำนาจจำแนก (r) อยูระหวาง 0.24 – 0.63 
   2.7  นำแบบวัดทักษะการแกปญหา จำนวน 40 ขอ ที่มีคาความยากงาย (p) และ 
คาอำนาจจำแนก (r) อยูในเกณฑที่ครอบคลุมเน้ือหา และพฤติกรรมท่ีตองการวัดมาหาคา 
ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใชสูตร (KR-20) ของคูเดอร ริชารดสัน 
(Kuder-Richardson) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.90 
 3. การสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม 
   แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุมเปนแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุมของ
นกัเรียน จำนวน 6 ขอ โดยมีขั้นตอนการสราง ดังน้ี   
   3.1  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม  
   3.2  สรางแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุมประกอบดวยพฤติกรรม 6 ดาน ไดแก 
1) การวางแผนการทำงาน 2) ความรับผิดชอบตองานกลุม 3) การใหความชวยเหลือเพ่ือนในกลุม 
4) การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 5) การยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม และ  
6) การนำเสนอผลงาน โดยใชเกณฑการประเมินระดับคุณภาพพฤติกรรมการทำงานกลุม (rubric) 
ของเบสทและคาหน (Best and Kahn, 1993: 247)   
   3.3 นำแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุมทีส่รางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตออาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
   3.4  นำแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม เสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมของประเด็นการประเมินและเกณฑการใหคะแนนไดคา 
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.80-1.00   
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   3.5  นำแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุมที่สรางข้ึนมาหาคาความเช่ือมั่นของ 
แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุม โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัยเปนผูประเมิน ไดคาความเช่ือมั่น 
เทากับ 0.74 แลวนำเคร่ืองมือไปใชในการวิจัยตอไป  
 4.  การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงาน 
   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
จำนวน 1 ฉบับ สรางเปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ และขอเสนอแนะ 
ปลายเปดท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน   
   4.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงานจากเอกสารและตำราตาง ๆ 
   4.2  สรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงาน จำนวน 1 ฉบบั เปนแบบมาตรประมาณคา (rating scale) ม ี5 ระดับ (พิชติ ฤทธ์ิจรญู, 
2549: 224-226)  
   4.3  เสนอแบบสอบถามความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปรับปรุง
แกไขแบบประเมินความพึงพอใจตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
   4.4  เสนอแบบประเมินความพึงพอใจแกผูเช่ียวชาญ จำนวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกตองเหมาะสมของขอคำถาม และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค 
ในการถาม ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 จำนวน 15 ขอ 
   4.5  นำแบบประเมินความพึงพอใจที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแหลมบัววิทยา ที่เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 ซึ่งไมใช 
กลุมตัวอยาง จำนวน 45 คน 
   4.6  หาคาความเช่ือมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha-coefficient) ตามวิธีการของ
ครอนบัค (Cronbach) (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2549: 248) ไดคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.85 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ขั้นกอนการทดลอง เปนข้ันตอนท่ีผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
   1.1  สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงาน ซึง่เปนแผนการจดัการเรียนรูทีฝ่กทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการ
กลุมแบบวัดทักษะการแกปญหา แบบวัดทักษะกระบวนการกลุม และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 90

   1.2  ใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหากอนการจัดการเรียนรูดวย 
กิจกรรม การเรียนรูแบบโครงงาน (pre-test) จำนวน 40 ขอ   
 2.  ขั้นทดลอง ดำเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงาน จำนวน 16 คาบ ตามลำดับขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ี 
   2.1  เตรียมความพรอมของนักเรียนในการทำโครงงานโดยการสอนพ้ืนฐานการทำ 
โครงงาน 
   2.2  ขั้นดำเนินการสอน ประกอบดวย การนำเขาสูบทเรียน แจงจุดประสงคการเรียนรู 
การฝกปฏิบัติ โดยครูตั้งประเด็นคำถาม นักเรียนฝกคิด นักเรียนกำหนดวัตถุประสงคและเลือกเร่ือง 
ที่ศึกษาโดยรวมกันวิเคราะหประเด็นการศึกษาเก่ียวกับภูมิปญญาในชุมชน นักเรียนรวมกันวางแผน
การจัดทำโครงงาน ดำเนินการตามแผนงาน สรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติภาคสนามโดยสำรวจและรวบรวมขอมูลจากชุมชนตำบลแหลมบัว และตำบลวัดละมุด แตละ
กลุมรวบรวม วิเคราะหและสรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษา สัมภาษณ จากบุคคลผูทรงภูมิปญญา 
ในชุมชน นักเรียนนำเสนอผลงานโดยการรายงานดวยวาจาหนาชั้นเรียน เก่ียวกับผลการดำเนินงาน
และการปฏิบัติตามโครงงานในรูปแบบที่นาสนใจ และรวมกันอภิปรายและประเมินโครงงาน และ 
ในระหวางการจัดกิจกรรม ผูวิจัยประเมินทักษะการทำงานกลุมโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
กลุมตัวอยาง และใหคำปรึกษาตลอดทุกข้ันตอนของการจัดการเรียนรู   
 3.  ขั้นหลังการทดลอง 
   3.1  ผูวิจัยนำแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาใหกลุมตัวอยางทำเพ่ือวัดทักษะ 
การแกปญหา มาทดสอบหลังการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน (post – test)   
   3.2  ผูวิจัยนำแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน ไปสอบถามกลุมตัวอยาง 
   3.3  นำคะแนนของนักเรียนท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห  
โดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. การวิเคราะหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา ใชการวิเคราะหคาเฉล่ีย  

( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 2.  การเปรียบเทียบผลคะแนนวัดทักษะการแกปญหาของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยการทดสอบ 
คาที (t-test แบบ dependent) 
 3.  วิเคราะหผลการศึกษาทักษะกระบวนการกลุม โดยใชการวิเคราะหคาเฉล่ีย และ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลคาเฉล่ียตามเกณฑของเบสท (Best, 1981: 182) 
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 4. วิเคราะหผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวย 
กิจกรรมแบบโครงงาน โดยใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของคะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา
เฉลี่ยตามเกณฑของเบสต (Best, 1981: 182) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง การศึกษาทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ืองภูมิปญญาชุมชน 
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบความเรียง จำแนกเปน 3 ตอน ดังน้ี  
 ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน   
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน     
 ตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีตอ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน   
 
 ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนกอนและหลังไดรับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน   
 ผลการวิเคราะหทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกอนและ 
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน มีรายละเอียดดังน้ี 
 การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กอนและ 
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน แสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของทักษะการแกปญหาของกลุมตัวอยางกอนและ 
 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน 
 
 

 

 n X  .D.S  D  ..DS
D

 t 
 
 

40 
40 

18.35 
34.38 

1.87 
1.73 

16.03 2.13 47.58* 

*  .01 
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          จากตารางท่ี 1 แสดงวา คะแนนเฉล่ียของทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน แตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ ทักษะการแกปญหาหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน ( x̄ = 34.38) สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน

เร่ืองภูมิปญญาชุมชน ( x̄ = 18.35) 
 
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน     
      ผลการวิเคราะหทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีไดรับ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน 
 
 

(n=40)  
 

 X  .D.S   
 

1.  4.52 0.51  
2.        5.00 0.00  
3.       5.00 0.00  
4.       4.68 0.48  
5.  
6.  ( )    

4.52 
4.32 

0.51 
0.48 

 
 

 4.67 0.47  

  
 จากตารางท่ี 2 แสดงวา ทกัษะกระบวนการกลุมของนักเรียนท่ีไดรบัการจดักิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน ในภาพรวม มีทักษะกระบวนการกลุมอยูในระดับมากท่ีสุด  

( x̄ = 4.67) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนอยูในระดับ 
มากท่ีสุดทุกดาน ยกเวนดานการนำเสนอผลงานอยูในระดับมาก 
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 สวนขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เปนแบบสอบถามปลายเปดที่นักเรียนไดเขียนเสนอแนะ 
พบวา การทำงานกลุมทำใหนักเรียนไดรูบทบาทและหนาท่ีของตนเอง มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
ทำใหอยูรวมกับผูอื่นได และขอใหใชกระบวนการกลุมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาอื่น ๆ ดวย 
 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเรื่อง ภูมิปญญาชุมชน  
 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
โครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
 โครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน 
 
 
 

 
 

 X  .D.S   
 

 

 

 
1.    
          

 
4.13 

 
0.62 

 
 

 
2 

2.  
     

4.29 0.57    1        

3.  
     

4.29 0.69  1 

 4.24 0.63  3 
 

4.  
    

 
4.45 

 
0.55 

 
 

 
2 

5.  
     

4.18 0.69  7 
 

6.  
     

4.21 0.62  5 

(n=40) 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 94

ตารางที่ 3  คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
 โครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน (ตอ) 
 
  

 X  .D.S   
 

 

 

7.  
    

4.39 0.68  3 
 

8.       4.21 0.74  5         
9.               4.47 0.60  1 
10.        4.34   0.71  3 

 4.32      0.66       2 
 

11.     
      

 
4.58 

 

 
0.55 

 
 

 
1 

12.    
       

  4.29 0.61  4 

13.    
        

4.37 0.63  2 

14.   
      

4.32 0.62  3 

15.     
           

4.19   0.63  5 

 4.34 0.43  1 
         4.30 0.57  - 

 จากตารางที่ 3 แสดงวา ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน โดยภาพรวมนักเรียนความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x̄ = 
4.30) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานชวยทำใหเกิดทักษะการคิดแกปญหา ( x̄ = 4.58) รองลงมาคือ

(n=40) 
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นักเรียนไดฝกการทำงานเปนกลุม ( x̄ = 4.47) ขอที่ต่ำท่ีสุดคือนักเรียนรูสึกสนุกสนานเม่ือเรียนรูดวย

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ( x̄ = 4.13)  
 สวนขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เปนแบบสอบถามปลายเปดท่ีนักเรียนไดเขียนเสนอแนะพบวา 
นักเรียนไดศึกษาจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น ไดรับประสบการณตรง มีผลงานท่ีแปลกใหม ไมซ้ำ 
กับใคร  
 จากการท่ีผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการรูดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวา 
นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดทุกข้ันตอนเปนอยางดี มีความกระตือรือรน มีการชวยเหลือซึ่งกัน
และกันภายในกลุมมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุม นักเรียนกลาแสดงออกมากข้ึน 
มีความสนุกสนานในการเรียนมีการวางแผนการทำงานทุกข้ันตอน เมื่อประสบปญหาสามารถแกไข
ปญหาได นอกจากนี้ยังมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับครูผูสอนมากขึ้น เปนผลให
เรียนอยางมีความสุข และสงผลใหความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนพัฒนาข้ึน  
การทำงานเปนกลุมของนักเรียนประสบผลสำเร็จ จากการทดสอบหลังเรียนและการตรวจผลงาน  
พบวา นักเรียนมีพัฒนาการดานการคิดแกปญหาเพ่ิมขึ้น และผลงานอยูในระดับดีจากการประเมิน
ผลงานนักเรียน และการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุมของนักเรียนระหวางทำกิจกรรมตาง ๆ ที่จัด
ตามแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งสามารถบูรณาการไดกับทุกกลุมสาระการเรียนรู จึงพอสรุปไดวา  
ควรนำกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาใชในการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา
และทักษะกระบวนการกลุมของนกัเรียนตอไป 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัเร่ือง การศึกษาทักษะการคิดแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมของนกัเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ือง ภูมิปญญาชุมชน 
พบวา คะแนนเฉล่ียทักษะการแกปญหาของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
โครงงาน เร่ือง ภูมิปญญาชุมชน มีความแตกตางกันอยางนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทุก 
ขั้นตอนของกระบวนการคิดแกปญหา โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งผลการทดลองเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ือง ภูมิปญญาชุมชน 
ทำใหความสามารถคิดแกปญหาของนักเรียนเพ่ิมสูงข้ึน ทั้งน้ีเปนเพราะวา แผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชนไดแบงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปน 
ขั้นตอนโดยเร่ิมจากขั้นวางพ้ืนฐาน การดำเนินกิจกรรมโครงงาน การจัดแสดงนิทรรศการโครงงาน  
ซึ่งเปนกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานท่ีเต็มรูปแบบ อีกท้ังในระหวาง
ดำเนินกิจกรรมโครงงาน ผูเรียนยังไดเลือกเน้ือหาท่ีจะศึกษาเรียนรู เลือกประเด็นปญหาเพ่ือแสวงหา
คำตอบดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งเปนวิธีการหน่ึงในการจัดการศึกษาโดยเนน 
ผูเรียนเปนสำคัญ (Child Center) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 โดยผูเรียน 
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ไดศึกษาเรียนรูคนพบความรูซึ่งเปนคำตอบของปญหาจากกระบวนการคิดวิเคราะห ใหไดมา 
ซึ่งองคความรู เ พ่ือตอบคำถามของประเด็นปญหาตาง ๆ ที่ตองการผานประสบการณตรง 
จากการศึกษาสถานที่จริงโดยการเรียนรูสภาพแวดลอมในชุมชน เรียนรูจากผูมีความรูในชุมชนหรือ
ปราชญชาวบาน ไดวางแผนการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งจากการสำรวจ สัมภาษณเพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูล ออกแบบการทดลอง การคาดคะเนคำตอบในการนำไปสูการต้ังสมมติฐาน  
การกำหนดตัวแปรท่ีเหมาะสม บันทึกผล เพ่ือสามารถสรุปผลการดำเนินการใหตรงกับจุดมุงหมาย 
ในการศึกษาอยางมีลำดับขั้นตอนทั้งหมดดวยตัวเอง มีโอกาสไดเผชิญกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ  
จากสถานการณจริง และมีโอกาสแกปญหาในระหวางดำเนินกิจกรรมในทุก ๆ ขั้นตอน ผูเรียน
สามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิ ชิ้นงาน คุณภาพของงานในแตละกิจกรรมที่ดำเนินการทำโครงงาน  
เพ่ือประเมินระดับความสามารถ ตัดสินใจไดวาคุณภาพของงานน้ันควรมีการลดปริมาณหรือ 
เพ่ิมคุณภาพตามศักยภาพของตนเอง และพัฒนาปรับปรุงผลงานท่ีสรางสรรคขึ้นไดเมื่อเห็นวายัง 
ไมเหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาคร้ังน้ี สอดคลองกับแนวคิดของกาเย (Gagne, 1970: 63) ที่ศึกษา
ความสามารถในการคิดแกปญหาจะตองอาศัยการมองเห็นลักษณะรวมของส่ิงเราท่ีมีความเก่ียวของ
กัน ทำใหนักเรียนเกิดความสงสัย อยากรูวาส่ิงใดคือปญหาเพ่ือตองการหาคำตอบหรือทางออกของ
ปญหาท่ีเหมาะสม มีกระบวนการเรียนรูอยางเปนลำดับขั้น มีการคาดคะเนการเดาคำตอบในการต้ัง
สมมติฐาน การกำหนดและควบคุมตัวแปร ออกแบบการทดลอง การบันทึกผลการทดลอง และสรุป
ผลการทดลองจากแนวคิดที่ไดรับการออกแบบไว ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการในการแก
ปญหาน่ันเอง สอดคลองกับพิมพพันธ เดชะคุปต (2547: 46) ที่กลาววาการทำโครงงานเปนวิธีการ
พัฒนาการคิด โดยเนนการคนพบความรูดวยวิธีการคนพบ (discovery) คนพบความรูดวยวิธีสืบสอบ 
(inquiry method) การย่ิงเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบตัเิอง ไดเรียนรูเอง ย่ิงทำใหเขาใจและรูอยางลึกซ้ึง
ซึ่งแสดงวาผูสอนตองใหเวลาเรียนกับผูเรียนในการทำกิจกรรม ซึ่งสงผลใหผูเรียนเขาใจส่ิงท่ีเรียนรู
ใหม ๆ ไดอยางแมนยำและตรึงใจ และเม่ือทำแบบทดสอบผลที่ไดยอมบรรลุตามวัตถุประสงคขอ 1 
สอดคลองกับกรมวิชาการ (2544: 30) ที่กลาววา การทำโครงงาน คือการท่ีผูเรียนไดคิดเลือกปญหา 
ที่จะศึกษา เปนผูกำหนดปญหา แนวคิด วิธีการท่ีจะแกปญหาตามความสนใจ อยากรูของตนเอง 
ทั้งน้ีตองคำนึงถึงความเหมาะสมในเร่ืองของเวลา ผูเรียนตองนำเสนอผลท่ีไดจากการศึกษาคนควา
เปนเอกสาร อธิบายใหผูอื่นเขาใจและทราบถึงปญหา วิธีการ และสรุปผลที่ไดจากการศึกษา พรอม
อภิปรายและใหขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาคนควาตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ
นัยนา จันทมิตร (2547: 62) ที่ศึกษาผลการสอนแบบกิจกรรมโครงงานในวิชาภาษาไทย ที่มีตอ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงคสวนหน่ึงเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนกอนและหลังการเรียนแบบกิจกรรมโครงงาน พบวานักเรียนท่ีเรียนแบบ
กิจกรรมโครงงาน มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน อยางมนียัสำคญั
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ทางสถิตทิีร่ะดับ .05 แสดงวาโครงงานเปนกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนไดดี แตการเรียน
การสอนโดยใชกิจกรรมแบบโครงงาน เปนกิจกรรมที่ตองอาศัยเวลา และความรับผิดชอบเปนอยาง
มากจึงจะไดผลสัมฤทธ์ิที่สมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพร เลิศพิทยภูมิ (2549: 59-60) 
ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ท่ีมีตอความสามารถในการแกปญหาและพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถในการแกปญหา 
และพฤติกรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยผานกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
โครงงานไดคามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการแกปญหาสูงกวากลุมที่เรียนแบบ
ปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เน่ืองจากการเรียนแบบโครงงานชวยพัฒนานักเรียนใหมีทักษะ
การแกปญหาอยางเปนลำดับขั้นจากการเปนผูคิดผูทำ ฝกคนควาพรอมกับดำเนินการแกปญหา 
ที่เกิดข้ึนดวยตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของวิไล เดชตุม (2551: 114) ที่ศึกษาความสามารถ
ในการทำโครงงานโดยใชแหลงเรียนรูในวัดโพธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียน 
มีความสามารถในการทำโครงงานสูงกวาเกณฑที่กำหนดคือรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยพบวาคะแนนความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนอยูในระดับดี 
 ทกัษะกระบวนการทำงานกลุมของนกัเรียนท่ีไดรบัการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
เร่ือง ภูมิปญญาชุมชน พบวา โดยรวมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.67 มีพฤติกรรมการทำงานกลุมอยูในระดับ 
มากท่ีสุด เมื่อพิจาณาเปนรายดาน พบวา ระดับทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนอยูในระดับ 
มากท่ีสุดทุกดาน ยกเวนดานการนำเสนอผลงานมีระดับทักษะกระบวนการกลุมอยูในระดับมาก  
เปนผลมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเรื่องภูมิปญญาชุมชน ไดผานข้ันตอน 
กระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางเปนระบบ โดยการออกแบบแผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูใหเหมาะกับผูเรียนและยึดผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งเปนการกระตุนการเรียนรูของนักเรียนไดดี 
เน่ืองจากผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง มีการทำงานกันเปนกลุม ผูเรียนทุกคน 
มีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรม โดยครูคอยช้ีแนะแนวทางและใหคำปรึกษาเม่ือมีปญหา 
ในการปฏิบัติกิจกรรม ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการฟงคำบรรยายภายในหองเรียน 
เพียงอยางเดียวจึงสงผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของริชมอนดและสตริลเลย (Richmond and Striley, 1994: 278-A) ไดทำการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง คลอเลราและจุลินทรียชนิดซิสติก ไฟโบรซิส (cystic 
fibrosis) ของนักเรียนเกรด 10 ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนสวนใหญเห็นดวยวา การเรียนบทเรียนท่ี
บูรณาการข้ึนใหมน้ีสนุกกวาการเรียนวิทยาศาสตรแบบเดิม และไดเรียนรูวาทำไมตองเรียนวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรสำคัญอยางไร และมีความสัมพันธในแตละสาขาวิชาอยางไร สามารถออกแบบ 
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การทดลองดวยตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญของบทเรียนตอคุณภาพชีวิต เรียนรูวิธีการทำงาน
เปนกลุม มีความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมศักด์ิ พาหะมาก (2550: 45) ไดศึกษา
การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมเรื่อง การอนุรักษทรัพยากรน้ำ ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.30/82.50 
ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน พฤติกรรมการทำงาน
กลุมอยูในระดับดีมากและความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากรน้ำของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา 
กอนเรียน 
 จากการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

โครงงานเร่ืองภูมิปญญาชุมชน โดยภาพรวม อยูในระดับพอใจมากทุกดาน (x̄ =4.30) เมื่อพิจารณา 
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบโครงงานชวยทำใหเกิดทักษะการคิดแกปญหา ( x̄ =4.58) รองลงมาคือ นักเรียนมีความพึงพอใจ

ท่ีไดฝกการทำงานเปนกลุม ( x̄ =4.47) และขอที่ต่ำท่ีสุดคือ นักเรียนรูสึกสนุกสนานเม่ือเรียนรูดวย

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ( x̄ =4.13) ทั้งนี้เปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน มีการทำกิจกรรมเปนกลุม แหลงเรียนรูเปนของชุมชน นักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกัน  
เปนการเรียนรูตามความสนใจของผูเรียน ไดรับประสบการณตรงจากภายนอกหองเรียนสัมผัสกับ
ของจริงในแหลงเรียนรู ซึ่งจากการสังเกตการณการทำโครงงาน พบวานักเรียนมีความกระตือรือรน 
ในการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง และ
สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได สอดคลองกับงานวิจัยของวิไล เดชตุม (2551: 111) ที่ไดทำ 
การศึกษาความสามารถในการเรียนรูดวยการทำโครงงาน โดยใชแหลงเรียนรูในวัดโพธ์ิของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3 ทีม่ตีอการจดัการเรียนรู
ดวยการทำโครงงาน โดยใชแหลงเรียนรูในวดัโพธ์ิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
  
ขอเสนอแนะ   
 1. ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช 
   1.1 กอนการจัดการเรียนรูผูสอนควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู 
แบบโครงงานโดยละเอียด ทำความเขาใจกระบวนการเรียนการสอนใหถองแท เพ่ือจะไดจัดกิจกรรม 
การเรียนรูอยางเหมาะสม   
   1.2  ทักษะการแกปญหาของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
สูงขึ้น ดังน้ันครูควรใชเวลาในการฝกทักษะการแกปญหาใหมากขึ้นและทำอยางตอเนื่องเพื่อชวย 
พัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนใหดีขึ้น และเกิดความคงทน โดยครูผูสอนตองมีเวลา 
ในการเอาใจใสตอการเรียนรูของนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในการทำ 
โครงงานไดเต็มศักยภาพ   
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   1.3  ในขณะท่ีปฏิบัติกิจกรรมกลุม ครูผูสอนควรใหคำปรึกษาและคำแนะนำกับผูเรียน 
คอยชวยเหลือเมื่อผูเรียนเกิดปญหา พรอมทั้งคอยกระตุนใหกำลังใจเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจ 
ที่จะเรียนรู จึงจะทำใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
   1.4  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  
ดานการสรางบรรยากาศในการเรียนในประเด็นท่ีนักเรียนรูสึกสนุกสนานเม่ือเรียนรูดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากแตมีคาเฉล่ียต่ำกวา 
ความพึงพอใจขออื่น ๆ ดังน้ันครูผูสอนควรสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ดีใหเกิดขึ้นในระหวาง 
การเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นและไมเครียดในการทำงานกลุม  
ครูควรสอดแทรกเทคนิคการสอนอื่น ๆ เพ่ือไมใหนักเรียนเบ่ือหนาย และเกิดความกระตือรือรน 
และสนุกสนานกับกิจกรรมตลอดเวลา 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1  ควรมกีารศึกษาและพัฒนาทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมโดยจัด 
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในระดับชัน้อืน่ ๆ เชน ในระดับมธัยมศึกษาตอนตน และในรายวิชาอืน่ ๆ  
   2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรู 
แบบโครงงานกับวิธีการจัดการเรียนรูอื่น ๆ เชน การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ การจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือกัน และการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการแกปญหาอนาคต ในการพัฒนาทักษะ 
การแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุม เพ่ือคนหาวิธีการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
สรุป 
 การศึกษาทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ือง ภูมิปญญาชุมชน เปนการจัด 
การเรียนรูที่ทำใหเด็กไดรูจักคิดแกปญหาอยางเปนระบบ รูจักวางแผนในการทำงานและทำงาน 
เปนกลุมได ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนควรนำเร่ืองราวหรือสถานการณที่ใกลตัว มาเปนสื่อ 
ประกอบการเรียนการสอน และหากมีเวลาพอสมควรจะทำใหการคิดมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสงผล
ใหทักษะการแกปญหาและทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ี 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานยังสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคและการคิดวิเคราะหได 
โดยดูจากการนำเสนอผลงานของนักเรียน ซึ่งสามารถบูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ได
อีกดวย เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
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