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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาผลการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาผลการเรียนรู้ และศึกษาผลความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา การศึกษา 
2562 จ านวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบ แบบสังเกตด้านทักษะกระบวนการ แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบท ี

ผลการวิจัย พบว่าการพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ มีความจ าเป็นต่อนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  จึงได้พัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีก ารทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  มีจ านวน 5 แผน ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง โดยเป็น
แผนการสอนที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ผล
การศึกษาผลการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ
วิธีการทางประวัติศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เรียนด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ : กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน, วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
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Abstract 
 This research aims education needs to teach the course of history. 
Development Plan Education Learning Outcomes and satisfaction of the students to 
learn the history of the development process by using learning project with the 
historical method. For students in grade 9 Population, including students grade 9 of 
English Program. The sample of students grade 9 of 30 in Suan Sunandha school, 
academic year 2562 school were selected by using specific. The instruments used in 
the study. learning management plan, test learning, the observation skills Assessment 
of desirable characteristics. And satisfaction of the students. Data analysis and 
statistics used were percentage, average, standard deviation. And testing.    
 The research found that. Lesson plans with 18 hours of learning time. The 
experimental group than the control group was statistically significant at the 0.05 
level. And student satisfaction with the learning process, learning the history of the 
project, together with the historical method. At a high level.  
 
keywords : Project Based Learning Activity. Historical Method 
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บทน า 
  

 การเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ เป็นการเรียนรู้โดยครูผู้สอนบรรยายเนื้อหาจากแบบเรียน 
และหลักสูตรการศึกษาเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนมากกว่า ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ส่งผลให้
ผู้เรียนไม่เข้าใจและไม่เห็นความส าคัญของการเรียนประวัติศาสตร์(กรมวิชาการ. 2545 : 3–6) 
นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุท าให้ให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับระวิวรรณ 
ภาคพรต, สุมาลี โตสกุล, และเฉลิมชัย พันธ์เลิศ, บรรณาธิการ, (2554 : 42) ที่กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เน้นวิธีการสอนด้วยการบรรยาย การเล่าเรื่อง กิจกรรม
การเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังยึดเอกสาร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ไม่สอดคล้องกับ วิธีสอนและ
เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงมีผลท าให้ผู้สอนและผู้เรียนขาดปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียนมิได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส าคัญ ผู้เรียนกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนไม่มี
กิจกรรมในการท างานร่วมกัน  
 วิธีสอนแบบโครงงาน เป็นการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานบูรณาการในรายวิชาประวัติศาสตร์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ความรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การท างาน  เป็นกลุ่ม การน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการเรียนรู้โดยยึด
หลักการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (อารีรัตน์ วัฒนสิน , 2550 : 3)  ซึ่งสอดคล้องกับ 
โกวิท ประวาลพฤกษ์, (2545 : 5) ที่กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นกิจกรรมที่น าไปสู่การ
พัฒนาสมองได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนต้องใช้วิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย การท างานเป็นกลุ่ม การ
ร่วมมือท างาน ปัจจุบันการสอนประวัติศาสตร์ไม่ได้เน้นการท่องจ าหรือให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องราว
ประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล
เชื่อถือได้ โดยอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร์ (ณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ. 2548 : 2) ซึ่งเป็นวิธีสอนที่
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีเหตุผล รู้จักและสามารถท างานอย่างเป็นระบบ จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประยุกต์ใช้ แนวคิดการสอนแบบโครงงานและการสอนแบบวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผลการวิจัยจะได้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนและฝึกให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการและวิธีการที่เป็นขั้นตอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงขึ้น 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
            1. เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ   

2.  เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ
ภาคภาษาอังกฤษ   
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บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการ

ทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  ผู้วิจยัได้ศึกษา
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1.  ความส าคัญของประวัติศาสตร์ คือ ประวัติศาสตร์สอนให้รู้จักตนเอง รู้ประวัติความ
เป็นมาของท้องถิ่นและประเทศชาติของตน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ยังฝึกให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ
ของข้อเท็จจริงและหลักฐาน ผู้เรียนให้เป็นนักคิด และมีเหตุผล 

2.  สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 คือ สาระการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ มีความส าคัญว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติ เข้าใจ
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก ความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 

3.  กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ อยากรู้ค าตอบ โดยมีวิธีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือหาค าตอบจน
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ส าหรับตนเอง ตามกิจกรรมต่างๆที่ได้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ส่วนการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าหาค าตอบอย่างมีล าดับขั้นตอน  คือขั้นก าหนดปัญหา และตั้งสมมติฐาน ขั้นรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา ขั้นวิเคราะห์และประเมินคุณค่าข้ อมูลหรือหลักฐาน ขั้น
ตีความและสังเคราะห์ ขั้นน าเสนอผลการค้นคว้า ผู้วิจัยสรุปได้ว่ากระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน 
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ จึงเป็นกิจกรรมกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ในสิ่งที่ตนเองสนใจ อยากรู้ค าตอบ โดยมีวิธีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการ
ค้นคว้าข้อเท็จจริงและศึกษาเหตุผลด้วยตนเองตามขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

4.  แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ครูผู้สอนได้ก าหนดไว้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่องค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและสุดท้ายคือ บันทึกผลหลังการจัดการ
เรียนรู้ 
 5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือคุณลักษณะหรือพฤติกรรม รวมไปถึงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนของ
ผู้เรียน หลังจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้สิ้นสุดลง เช่นคะแนน  เกรด คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนใน
ด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย 
 6.  การวัดความพึงพอใจเป็นการบอกถึงความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถ
วัดได้หลายวิธี การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามความคิดเห็น การใช้แบบส ารวจความรู้สึกต่อการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
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กิจกรรมการสอน ด้านสื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ รวมถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งจะประเมินจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
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บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  การศึกษาความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนต่อการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  และแนวทางในการพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นปรับปรุงตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 
คน โดยสอบถามจาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 4  รวม 200 
คน 
            2.  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  ครื่องมือที่ใช้คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ ที ่
            3.  การศึกษาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  เครื่องมือ
ที่ใช้คือ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ และแบบประเมิน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
            4.  การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ   
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บทที่ 4 ผลการวิจัย  
1. ผลการส ารวจปัญหา ศึกษาความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนต่อการสอนรายวิชา

ประวัติศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  ผลการส ารวจ ปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 4 มีความ
ต้องการต่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ครูผู้สอนต้องประยุกต์ใช้วิธีสอนหรือการน าเสนอแบบ
ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงได้ปัญหาที่เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาประวัติศาสตร์   

2.  ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  ผู้วิจัยได้
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
หน่วยการเรียนรู้ หนังสือเรียนและคู่มือสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้  แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โครงการ
ภาคภาษาอังกฤษ  ศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วด าเนินการพัฒนาจนได้
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
ชื่อแผนการจัดการเรียนรูสาระส าคัญ จุดประสงค์สาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ
ประกอบ และ การวัดและประเมินผล จากการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  

3. ผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  ดังตาราง
ตารางที่ 1  
ตารางที ่1  แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
การทดสอบ n    x S.D. t P 
กลุ่มควบคุม 30 15.86 1.52 -27.62  .000 
กลุ่มทดลอง 30 25.33 1.09   
           จากตารางที ่1  พบว่ากลุ่มทดลองมีผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ดีกว่าแบบปกติ 

4.   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบ
โครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ดังตารางตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โครงการภาค
ภาษาอังกฤษ  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบโครงงาน
ร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
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ที ่ รายการ 
x 

S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1 แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรยีนทราบก่อนการจัดการเรยีนรู้ในแตล่ะครั้ง 4.57 .504 มากที่สุด 
2 เปิดโอกาสให้นักเรยีนไดค้ิดและแสดงความคดิเห็นร่วมกัน โดยใช้

กระบวนการกลุ่ม 
4.67 .479 มากที่สุด 

3 จัดกิจกรรมอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 4.57 .568 มากที่สุด 
4 นักเรียนมโีอกาสได้แสดงความคดิเห็นอย่างอิสระ 4.50 .682 มาก 
5 นักเรียนมโีอกาสได้แลกเปลีย่นความคิดเห็นร่วมกันเพื่อน 4.50 .731 มาก 
6 สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวัน 4.57 .626 มากที่สุด 
7 กิจกรรมการเรียนรูม้ีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์และเนื้อหาที่เรียน 4.57 .568 มากที่สุด 
8 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เหมาะสม 4.60 .563 มากที่สุด 
9 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจ   4.67 .479 มากที่สุด 
10 ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือรน้และสนุกสนานในการเรียนรู้ 4.63 .615 มากที่สุด 
11 ช่วยให้สามารถเรียนรู้วิชาประวตัิศาสตรไ์ด้ง่ายขึ้น   4.53 .629 มากที่สุด 
12 มีวิธีประเมินที่หลากหลาย และไดแ้จ้งคะแนนหลังการสอบทุกครั้ง ให้

นักเรียนรับทราบ   
4.43 .774 มาก 

13 ครูให้การเสนอแนะอย่างสม่ าเสมอ 4.53 .629 มากที่สุด 
14 ครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรยีนไดรู้้จักคิด 4.50 .731 มาก 
15 การท างานกลุ่มของนักเรยีนท าให้นักเรียนร่วมกันคิดและสร้างสรรค์

ผลงาน 
4.33 .802 มาก 

 รวม 4.54 .625 มากที่สุด 
จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 โครงการภาค

ภาษาอังกฤษ  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบโครงงาน
ร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี ่ย 4.54 ซึ ่งอยู่ในระดับมากที่สุด เมื ่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  มีความพึง
พอใจมากที่สุด คือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจ รองลงมาคือ ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
และสนุกสนานในการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม แจ้งจุดประสงค์ให้
นักเรียนทราบก่อนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งจัดกิจกรรมอย่างเป็นล าดับขั้นตอนสามา รถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจ าวัน กิจกรรมการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่เรียน ตามล าดับ  
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บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย   
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง ต่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งสาระประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาที่กล่าวถึงเรื่องราว
หรอืเหตุการณ์ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของมนุษย์ใน
ทุกด้าน ครูผู้สอนต้องประยุกต์ใช้วิธีสอนหรือการน าเสนอแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ผู้วิจัยจึงได้ปัญหาที่เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์  
            2. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อ
แผนการจัดการเรียนรูสาระส าคัญ จุดประสงค์สาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อประกอบ 
และการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
             3.  ผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ กลุ่มทดลองมีผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05  
              4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบโครงงานร่วมกับ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
อภิปรายผล  
    1. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนต่อการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  มีความต้องการต่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ซึ่งสาระประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาที่กล่าวถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ของมนุษย์ที่เกิดข้ึนมาแล้วในอดีต 
เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของมนุษย์ในทุกด้าน ครูผู้สอนต้องประยุกต์ใช้วิธีสอนหรือการ
น าเสนอแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงได้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาประวัติศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนและฝึกให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการและวิธีการที่เป็นข้ันตอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงขึ้นเนื่องจากนักเรียนได้คิด รวมรวม
ข้อมูลและลงมือมือปฏิบัติเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้เรียนใช้วิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ท าให้สมองท างาน  ทุก ๆ 
ส่วน ท างานเป็นกลุ่ม อย่างร่วมมือกัน ร่วมคิด เรียนรู้จากการท างานร่วมกับผู้อ่ืน                                                        
             2.  ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาค
ภาษาอังกฤษ  มีความเห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้ มีความความสอดคล้องเหมาะสม ในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยแผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ มีจ านวน 5 แผน ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อแผนการ
จัดการเรียนรูสาระส าคัญ จุดประสงค์สาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อประกอบ การวัด
และประเมินผล และผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พบว่า การประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทาง
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ประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก เนื่องจากระบวนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้พัฒนาตามขั้นตอนการจัดท า
อย่างมีระบบ และวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยศึกษาจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การวิเคราะห์เนื้อหา เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ ดังที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551 , น. 20) ได้กล่าวถึง
ขั้นตอนในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ว่า ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นผู้ศึกษาจะต้องมี
การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสาระการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลเพ่ือที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และสอดคล้องกับ ฤดี  เชยเดช (2557, น. 30) ที่กล่าวว่า 
ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องด าเนินการตามล าดับ ดังนี้คือ ศึกษาหลักสูตร 
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวัดและ
ประเมินผล แหล่งเรียนรู้ ทุกกระบวนการให้สอดคล้องกับสภาพนักเรียน ผู้วิจัยได้พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้ประบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
5 ขั้นตอนดังนี้  ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดปัญหาและสถานการณ์  ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนและรวบรวมข้อมูล ขั้น
ที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผลการวิเคราะห์ ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอผลการค้นคว้า ตามที่
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, น. 4-5) ได้กล่าวถึงข้ันตอนส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน คือ ขั้นน าเสนอ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ และขั้นการประเมินผล ที่สอดคล้องกับ กิ่งแก้ว  อารี
รักษ์ และละเอียด จุฑานันท์ (2548, น. 122) ที่ได้ระบุ ขั้นตอนการท าโครงงาน ว่ามี ขั้นกระตุ้นความ
สนใจ ขั้นเตรียมโครงงาน ขั้นฝึกทักษะ ขั้นเตรียมอุปกรณ์ ขั้นด าเนินกิจกรรมกลุ่ม เป็นการลงมือท า
กิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล และขั้นน าเสนอโครงงาน และยังสอดคล้องกับ 
เฉลิม  นิติเขต์ปรีชา (2545 , น. 117-118) ได้น าเสนอวิธีสอนประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Method) ที่มีขั้นตอนการสอน ประกอบด้วย ขั้นก าหนดปัญหาหรือข้อ
สมมุติฐาน ขั้นแสวงหาความรู้  ขั้นวิเคราะห์และประเมินคุณค่าข้อมูล ขั้นตีความและสังเคราะห์ ขั้น
น าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการตามที่นักการศึกษาแนะน าจนได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพดังกล่าว 
            3.  ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  โดย
นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 25.33 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 15.86 แสดงให้เห็นว่าการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ดีกว่า
การเรียนรู้แบบปกติ ทั้งนี้เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบโครงงาน ร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ท าให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ท างานร่วมกับเพ่ือน ซึ่งสอดคล้องกับ โกวิท ประวาลพฤกษ์, (2545 : 5) ที่กล่าว
ไว้ว่าการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นกิจกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาสมองได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนต้องใช้วิธีการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ท าให้สมองท างานทุก ๆ ส่วน  การท างานเป็นกลุ่ม การร่วมมือท างาน และ
ยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ รุ่ งนภา  สรรค์สวาสดิ์ ,(2550 : 100) ที่วิจัยเรื่องการพัฒนา
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ความสามารถในการท าโครงงาน เรื่องการด ารงชีวิตและครอบครัว ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่ผลการทดลองพบว่า ผลการเรียนรู้เรื่องการด ารงชีวิ ตและ
ครอบครัวที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานก่อนและหลังเรียน โดยภาพรวมนักเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ อ าภาพร  
ระนาฏศิลป์ (2554, น 92-94) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนรายงานค้นคว้า 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้ วยตนเอง มีทักษะในการ
ท างานกลุ่มมากขึ้น มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.
05 ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร์ สามารถ
ฝึกให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของข้อเท็จจริงและหลักฐาน ฝึกให้ผู้เรียนให้เป็นนักคิด และมีเหตุผล  
 ที่สอดคล้องกับ งานวิจัยของ  รุ่งนภา  สรรค์สวาทดิ์ (2550) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ความสามารถในการท าโครงการ เรื่องการด ารงชีวิตและครอบครัว ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษาความสามารถในการท า
โครงงานเรื่องการด ารงชีวิตและครอบครัว เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการด ารงชีวิตและครอบครัว
ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแผนการจัดการเรียนรู้สาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการด ารงชีวิตและครอบครัว ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2 โครงการภาค
ภาษาอังกฤษ  จ านวน 3 แผน 10 ชั่วโมง แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง การด ารงชีวิตและครอบครัวส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2โครงการภาคภาษาอังกฤษ  วิเคราะห์ความสามารถในการท าโครงงานและวิเคราะห์
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้โดยการทดสอบ (t-test) Dependent ใช้ค่าเฉลี่ย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
แปลค่าจากแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานและแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความสามารถในการเรี ยนรู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน นักเรียนมีความสามารถในการท าโครงงานอยู่ในระดับพอใช้ และความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  ระเบียบ  วิชัยต๊ะ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพ่ือ เปรียบเทียบ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่3 โครงการภาคภาษาอังกฤษ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดทักษะการคิด
วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบและวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบการวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงกับนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้วโดยใช้การทดสอบ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดง
ให้เห็นว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์สามารถพัฒนาผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น และนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งกระบวนการ
เรียนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็น
ขั้นตอน ท าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์เรียนรู้ในกระบวนกาคิดอย่างดี  
            4.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ
ภาคภาษาอังกฤษ  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูผู้สอน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาฤดี  
วิภาวิน (2543, น. 64) ที่พบว่า ถ้าครูให้โอกาสกับนักเรียนได้คิดอย่างเต็มที่ ท าให้บรรยากาศการเรียน
มีความสนุกสนาน การให้ความเป็นกันเองของครู ท าให้นักเรียนได้ถ่ายทอดความคิดของตนเองได้
อย่างอิสระ จะท าให้นักเรียนที่ขลาดอายเปลี่ยนพฤติกรรมกล้าแสดงออกมากขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรรณ์วิไล  หงส์ทอง (2551, น.176-182) พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ ในภาพรวม นักเรียนมีโอกาสร่วมท างานกลุ่มกับเพ่ือน  ได้มีการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นขั้นตอน ที่ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม   
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