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บทที่  1 
                                                         บทนํา 
 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
หมวด  4  มาตราที่  22  ระบุวา  “ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด     กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  ”  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2545, หนา13) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มาจากแนวคิด
ทางการศึกษาของจอหน   ดิวอ้ี (John  Dewey)  เปนบุคคลที่คิดในเรื่องของกระบวนการเรียนรูโดยการ
กระทําการจัดการเรียนการสอนในแนวคิดนี้   เปนการปรับเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรูของผูเรียน
จากการเปนผูรับมาเปนผูเรียนและเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนมาเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูให

ผูเรียน การเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้เทากับเปนการเปลี่ยนจุดเนนของการเรียนรูมาอยูที่ผูเรียนมากกวา
อยูที่ผูสอน   โดยการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง  การใหผูเรียนสําคัญที่สุด
หรือเปนผูที่ตองคํานึงถึงมากที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน  (จรัสศรี   พัวจินดาเนตร, 2549, 
หนา100) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการประมวลแนวคิดทางการ

เรียนรู  หลักการสอน  กระบวนการเรียนรู   วิธีการสอนที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสเปนผูคนควาความรู
ดวยตนเองผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน  คือมีอิสระที่จะเลือกเรียนนั่นคือผูสอนสอนตามความสนใจ 
ของผูเรียน  เพ่ือเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากที่สุดเพิ่มพูนทักษะ   และเจตคติที่ดีมีความคิดที่ดีเปน
กระบวนการที่มีขั้นตอนตาง ๆ  ควบคูไปกับการประเมินผล รูจักคุณคาของผลงานที่กอใหเกิดความ
ชื่นชมในงานรวมกันและนําประสบการณการเรียนรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได  (จรัสศรี  
พัวจินดาเนตร,2549,หนา 101) 
 กรมวิชาการ (2542,หนา 4)  กลาววา  การจัดการศึกษาที่ผานมา  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนในปจจุบันนี้ผูสอนเปนเพียงนักจัดการเรียนรูเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ

ความถนัดและความตองการเปนการเสริมสรางศักยภาพของแตละบุคคลใหเจริญถึงขีดสุด   เพื่อให
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ตรงกับเปาหมายของการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนคนดี   คนเกงและมีความสุข  (วิชัย  วงษใหญ, 
2542, หนา 3) การจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน  ถึงแมวาจะพยายามจัดใหมีแบบแผนที่เอื้ออํานวย
ใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนแลวก็ตามแตผลก็ยังไมเปนไปตามความคาดหวังมากนักยังมีผูเรียน

อีกจํานวนมากที่ยังไมประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย  กลาวคือ ยังมีความรูไมไดตามเกณฑที่กําหนด  
ขาดทักษะความชํานาญในการกระทําสิ่งตางๆ หรือยังขาดความรูและเจตคติที่เหมาะสมในบางเรื่อง  
การจัดการศึกษาหรือการใหการศึกษาแกผูเรียนยังไมไดผลตามที่คาดหวัง เนื่องจากปจจัยและองคประกอบ 
ที่สงผลตอการเรียนรูนั้นมีหลากหลาย    โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของจํานวนผูเรียนที่มีมากขึน้และ
ในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งทําใหการสอนมีผลตอผูเรียนระดับตางๆ ไมเทาเทียมกัน  
(ทิศนา  แขมมณี,2547,หนา 5)  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู  วิชาสังคมศึกษาของโรงเรียนพุทธโสธรนั้น   ประสบปญหา
เนื่องจากผูสอนขาดเทคนิคขั้นนําเขาสูบทเรียนที่สรางความเราใจและความสนใจ   อีกทั้งขาดการ
วิเคราะหจุดประสงคของรายวิชาทําใหผูสอนประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอน สวนผูเรียน
ขาดทักษะการคนควาดวยตนเองไมมีความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม   ขาดทักษะการถาม   
ดานสื่อการสอนมีไมเพียงพอและที่มีก็ไมตรงกับเนื้อหาซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจรัล    กาอินทร 
(2540,หนา 54) จากปญหาดังกลาวจึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของโรงเรียน
พุทธโสธรไมเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวเพราะยังมีผูเรียนที่สอบไมผานเกณฑ   ดังจะเห็นไดจากแบบ
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระสังคมศึกษา   ศาสนา และวัฒนธรรม  ปการศึกษา  2551  
ของโรงเรียนพุทธโสธร ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 มีนักเรียนจํานวน  1,095  คน  ซ่ึงไดแยกเปน
ผลการเรียน   8  ระดับ  คือ เกรด  4  คิดเปนรอยละ 24.7   เกรด  3.5   คิดเปนรอยละ  14.5  เกรด  3   
คิดเปนรอยละ  19.75    เกรด  2.5    คิดเปนรอยละ  13.1  เกรด  2   คิดเปนรอยละ  12.3   เกรด  1.5   
คิดเปนรอยละ  6.96   เกรด 1   คิดเปนรอยละ  4.91  เกรด   0   คิดเปนรอยละ 1.8   เกรด  ร   คิดเปน
รอยละ   0.59  และ  เกรด  มส    คิดเปนรอยละ  1.4  ( ฝายวิชาการโรงเรียนพุทธโสธร, 2551 ) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีมากมายหลายวิธี    วิธีการหนึ่ง 
ที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแลว   พบวามีความสอดคลองเหมาะสมกับธรรมชาติของ  วิชาสังคมศึกษา  
คือ   การสอนแบบซิปปา   ซ่ึงเปนรูปแบบการสอนที่มีการจัดกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวม 
ทั้งทางดานรางกาย   สติปญญา   อารมณ  และสังคม  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม 
การเรียนการสอนอยางทั่วถึงและมากที่สุดเทาที่จะทําไดซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสาวิตรี    ยิ้มชอย  
(2548, หนา 129) ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรคของผูเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่  5 ที่จัด 
การเรียนรูแบบโมเดลซิปปากับวิธีการสอนแบบปกติ   ผลการวิจัยพบวา   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   และความคิดสรางสรรคของกลุมทดลอง
และกลุมควบคมุแตกตางกนั โดยการจดัการเรยีนรูแบบซิปปามีผลทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และความคดิสรางสรรคสูงกวาการสอนแบบปกติ     
 งานวิจัยของอารี   วัชรเวียงชัย  (2551, หนา 81)   ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   ศาสนา และวัฒนธรรมของผูเรียน  ช้ันประถมศึกษา 
ปที่  5  ที่จัดการเรียนรูแบบซิปปากับแบบกระบวนการกลุมสัมพันธ  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของผูเรียน ช้ันประถมศึกษา 
ปที่  5  ที่จัดการเรียนรูแบบซิปปาสูงกวากลุมที่จัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุมสัมพันธและ
ทักษะสังคมหลังการเรียนรูของผูเรียน   ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูแบบกระบวนการ
กลุมสัมพันธสูงกวากลุมที่จัดการเรียนรูแบบซิปปา  
 การสอนแบบโครงงานเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีหลักการสําคัญ คือ การสอนแบบโครงงาน 
เปนการสอนใหผูเรียนรูจักการทําวิจัย  ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ   เพื่อพัฒนาความรู  ทักษะและสราง
ผลผลิตที่มีคุณภาพ    วิธีดําเนินการเปนวิธีการทางวิทยาศาสตร   จุดประสงคหลักของการสอนแบบ
โครงงานตองการกระตุนใหผูเรียน   รูจักสังเกต   รูจักการตั้งคําถาม   รูจักการตั้งสมมติฐาน  รูจักวิธี
แสวงหาความรูดวยตนเอง เพื่อตอบคําถามที่ตนอยากรู  รูจักสรุปและทําความเขาใจกับสิ่งท่ีคนพบ 
(จิราภรณ   ศิริทวี,2542,หนา 34) จากแนวทางที่กลาวนี้ แสดงใหเห็นวาการสอนแบบโครงงานเอื้อให 
ผูเรียนไดเรียนรูที่เกิดจากประสบการณตรงที่ไดรับจากการปฏิบัติจริง  ฝกใหแกปญหาที่สงสัยโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร   ดวยกระบวนการและวิธีการที่เปนขั้นตอน  ผูเรียนยังสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืนได   ทักษะที่ไดรับจะติดตัวผูเรียนนานและยั่งยืนกวาการ
อานตํารา (จิราภรณ   ศิริทวี,2542, หนา 34) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ ถนอมจิตร   
อวงพิพัฒน (2546, หนา 91) ไดทําการศึกษา   การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ือง  
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน   
เร่ือง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา    ศาสนา
และวัฒนธรรม   ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5  มีประสิทธิภาพ  86.11/85.89   ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ  80/80  
ที่ตั้งไวและมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  นอกจากนี้งานวิจัยของพิมลพันธ  ปนแปง (2549, หนา 56)  
ไดทําการศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยกิจกรรมโครงงาน   เร่ืองการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ   
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   ผลการวิจัยพบวา  
แผนการจัดการเรียนรูโดยกิจกรรมโครงงาน  เร่ืองการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  กลุมสาระการเรียนรู
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สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  มีประสิทธิภาพ  88.04/90.77  ซ่ึงเปนไป
ตามเกณฑ  80/80  ที่ตั้งไว 
 จากเหตุผลขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะประยุกตใช   แนวคิดทฤษฎีการสอนแบบซิปปา 
และการสอนแบบโครงงาน    ในรายวิชาสังคมศึกษา  ซ่ึงผูวิจัยรับผิดชอบสอน     โดยผูวิจัยศึกษา
เปรียบเทียบการสอนแบบซิปปากับการสอนแบบโครงงาน  ในกลุมสาระการเรียนรู   สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมในรายวิชา สังคมศึกษา  ผลการวิจัยที่ไดจะเปนแนวทางในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนและฝกใหผูเรียนเกิดทักษะ
การแกปญหาโดยใชกระบวนการและวิธีการที่เปนขั้นตอน  เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูใหผูเรียน
ไดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมอยูในเกณฑ
ที่สูงขึ้น 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา สังคมศึกษาของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการสอนแบบซิปปา  ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษาของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
 1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษาของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการสอนแบบซิปปากับการสอนแบบโครงงาน 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย  
  
 1.3.1  ไดแนวทางในการจดัทําแผนการจัดการเรียนรู   วชิาสังคมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 1.3.2  ทราบถึงวิธีการสอนวชิาสังคมศึกษาที่เหมาะสม   เพื่อสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน   บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.3.3  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม   โดยใชการสอนแบบซิปปาและการสอนแบบโครงงาน  
 1.3.4  ไดรับความรูเกีย่วกับการนําหลักการวิจัยเชงิทดลองมาใชในการพัฒนาการเรยีน
การสอน                                                                                                                            1.
3.5  เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน  วิชาสังคมศึกษาใหสอดคลองกับการ 
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ปฏิรูปการศึกษาที่กําหนดไวในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

1.3.6  เปนแนวทางสําหรับผูสอนที่จะนําการสอนแบบซิปปาและการสอนแบบโครงงาน 
ไปปรับใชกับเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ 
 

1.4  สมมติฐานการวิจัย  
 
 การทดสอบสมมติฐานของการวิจยัใชระดับนัยสําคัญทีร่ะดับ .05  โดยมีสมมติฐาน   ดังนี ้
  1.4.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศกึษาของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่  1  
ที่ไดรับการสอนแบบซิปปาหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน 
  1.4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศกึษาของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่  1  
ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  1.4.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศกึษาของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่  1  
ที่ไดรับการสอนแบบซิปปาสูงกวาการสอนแบบโครงงาน 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 ในการวิจัย    เร่ือง    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษาระหวาง
การสอนแบบซิปปากับการสอนแบบโครงงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพุทธโสธร   
จังหวัดฉะเชิงเทรา   มีกรอบแนวคิดในการวิจัย   ดังนี้ 
 
 
 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  1   กรอบแนวคดิในการวิจัย 

วิธีการสอน โดยมีคาของตัวแปร  คือ 

-  การสอนแบบซิปปา 
-  การสอนแบบโครงงาน 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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1.6  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตไว  ดังนี ้
   1.6.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1) ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพุทธโสธร  
อําเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสังคมศึกษา  ปการศึกษา  2552  จํานวน  10  
หองเรียน โดยแตละหองมีนักเรียนหองละ  45 - 47  คน รวมทั้งหมด  476   คน 
     2)  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้   เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  
โรงเรียนพุทธโสธร  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสังคมศึกษา  ปการศึกษา 
2552  จํานวน 2 หองเรียน  รวม  90  คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเปนหองที่ผูวิจัย 
ทําการสอนและนักเรียนทั้ง  2  หองนี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใกลเคียงกันและเปนตัวแทนของ
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ แลวทําการสุมอยางงาย โดยการจับสลากจากจํานวน  2  หองเรียน    
เพื่อกําหนดเปนกลุมทดลองที่สอนแบบซิปปาและกลุมทดลองที่สอนแบบโครงงาน   ดังนี้ 
   หองที่  1  กลุมทดลองที่สอนแบบซิปปา 
   หองที่  2  กลุมทดลองที่สอนแบบโครงงาน 

  1.6.2  ตัวแปรที่ศึกษา   
   ตัวแปรที่ศึกษาวิจัย  มีดังนี ้
   1)  ตัวแปรอิสระ  คือ  การสอนที่มี  2  รูปแบบ   คือ 

 (1)  การสอนแบบซิปปา 
 (2)  การสอนแบบโครงงาน 

   2)  ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.6.3  ขอบเขตดานเนื้อหา 

                      เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   เปนเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พ.ศ. 2551  หนวยการเรียนรูที่  1   เร่ืองพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และหนวยการเรียนรูที่  2  
เร่ืองกฎหมายใกลตัวซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาตางๆ   ดังนี้ 
   1)  หนวยการเรียนรูที่  1  เร่ืองพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
    (1)  เรื่องที่  1  พลเมืองดี 
    (2)  เร่ืองที่  2  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
   2)  หนวยการเรียนรูที่  2  เร่ืองกฎหมายใกลตัว 
    (1)  เร่ืองที่  1  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบักฎหมาย 
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    (2)  เร่ืองที่  2  รัฐธรรมนูญกับสังคมไทย 
   โดยใชหนังสอืเรียน วิชาสังคมศึกษา   รหสัวิชา   ส 21101  กลุมสาระสังคมศึกษา   
ศาสนาและวฒันธรรม สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดําเนินชวีิต  ช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่  1 ของสํานักพิมพอักษรเจริญทัศน 
  1.6.4  ระยะเวลาในการวจิัย 
   ระยะเวลาในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  ระหวางเดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2552  ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552  ผูวิจัยใชเวลาในการทดลองกลุมละ  6  สัปดาห 
สัปดาหละ  3  ชั่วโมง รวม  18  ชั่วโมง 
 

1.7  นิยามศพัทเฉพาะ  
  
 1.7.1  การสอนแบบซิปปา  หมายถึง  การจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา  กลุมสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองตามแผนการจัดการ
เรียนรู จําแนกกิจกรรมออกมาเปน   7   ขั้นตอน   ไดแก    ขั้นทบทวนความรูเดิม    ขั้นการแสวงหา
ความรูใหม   ข้ันการศึกษาทําความเขาใจความรูใหมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  ขั้นการ
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรูทั้งความรูเดิมและความรูใหม    
ขั้นการแสดงผลงาน และขั้นการประยุกตใชความรู  
 1.7.2  การสอนแบบโครงงาน  หมายถึง  การสอนที่เนนการทํากิจกรรมที่เปดโอกาสให
ผูเรียนศึกษาคนควาลงมือปฏิบัติดวยตนเองในการคิดสรางโครงงาน การวางแผนดําเนินการออกแบบ
ลงมือปฏิบัติ   รวมทั้งรวมกันกําหนดแนวทางในการวัดผลและประเมินผล    โดยวิธีชี้แนะและให
คําปรึกษาจากผูสอน 
 1.7.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรู  วิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ในเรื่องความเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและเรื่องกฎหมาย
ใกลตัวซ่ึงวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น   จํานวน  
40   ขอเปนแบบเลือกตอบ  4   ตัวเลือก  โดยวัดกอนและหลังการทดลอง 
 1.7.4  การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนคนพบ 
คําตอบและแกปญหาดวยตนเอง  รวมทั้งการรวมทํางานเปนกลุม ไดคิดเอง  ปฏิบัติเอง  เพื่อมุงให
ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 1.7.5  ผูเรียน  หมายถึง  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที ่ 1   
ปการศึกษา  2552  โรงเรียนพุทธโสธร   จังหวัดฉะเชิงเทรา   จํานวน   90   คน 
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