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บทคัดย่อ  
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อ
การสร้างองค์ความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) ศึกษาความความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ED 3802  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 2 ในภาคเรียน
ที่ 2/2559 หมู่เรียน 01 จ านวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมโครงงาน  และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบ
บันทึกการเรียนรู้  แบบประเมินการท าโครงงานโดยเพ่ือน  แบบประเมินการท าโครงงานโดยผู้สอน แบบบันทึก
อนุทินของผู้วิจัย   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X  ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent  
             ผลการวิจัยสรุปไดว้่า (1)นักศึกษาสร้างสรรค์โครงงานได้จ านวน 4 โครงงาน ผลการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษาพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจแบบบันทึกการเรียนรู้อยู่ในระดับดี  การ
ประเมินโดยเพื่อนและผู้สอนอยู่ในระดับดีมาก  การวิเคราะห์บันทึกอนุทินของผู้วิจัยพบว่าการริเริ่มท าโครงงาน
ของนักศึกษาเริ่มจากการวางแผนแต่ขาดข้อมูลสารสนเทศประกอบการคิด และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับมาก 
 
ค ำส ำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  การสร้างองค์ความรู้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
          The purposes of this research were to: 1) study the results of project-based learning 
management on students’ knowledge construction and learning achievement and  2)  study 
students' satisfaction toward project-based learning management. The participants were 
forty-nine third year student teachers majoring in elementary education who enrolled in the 
ED 3802 (Observation and participation in school 2 subject) in the second semester of 
academic year 2017 by purposive sampling. The research instruments were 2 types. The 
experimental instrument used in the study was the manual of project-based learning 
management. The collecting data instruments used in the study were learning log form, peer 
evaluation form, teacher evaluation form, researcher’s journal, achievement test, and 
students’ satisfaction survey form. The statistics used for data analysis were the mean ( X ), 
standard deviation (S.D.) and dependent t-test.  
         The research findings were as follows: (1) The students have created 4 projects. The 
results of students’ knowledge construction have shown that the students’ average score on 
learning log writing was at a good level. The evaluation from the teacher and peers was at a 
very good level. The content analysis of researcher’s journal found that students began 
project work by planning but lack of thinking information. The students had higher academic 
achievement than before learning at the .05 level of significance. (2) Students were satisfied 
toward a project-based learning at a very high level. 
Keywords: project-based learning, knowledge construction, learning achievement 
 
บทน า 
          โลกปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เรียนจะต้องสามารถสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความหมายของการเรียนรู้ชีวิตดังความส าคัญของเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุว่าการ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ 
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง มีความสุข และได้ก าหนด
แนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  และมาตรา 24 ระบุว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
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จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการและเทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  การจัดการ
เรียนรู้ของครูถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  จากการสังเคราะห์
งานวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project based  learning) เป็นกิจกรรมสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองได้ ดังนั้น นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ครูมืออาชีพจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กระบวนเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานในการพัฒนาผู้เรียนเพราะกิจกรรมโครงงานเป็นกิจกรรมที่สนองต่ อ
กระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครูทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
โครงงานเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่อยู่ในสังคมของ
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและทันสมัยสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ และสามารถ
ปฏิรูปผู้เรียนยุคใหม่ในสังคมไทยให้รู้จักสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่เรียกว่า 
การศึกษาตลอดชีวิต (Life-long education) (ลัดดา ศิลาน้อย, & อังคณา ตุงคะสมิต,2553)การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐานตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อและหลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คือเชื่อมั่นในศักยภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้หลักการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นการค้นพบความรู้ ด้วยตนเอง
ผู้เรียนมีผลงานปรากฏ สามารถบูรณาการการเรียนแบบโครงงานในรูปแบบการเรียนรู้รายบุคคลหรือแบบกลุ่ม
ก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยมีครูหรือผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด (Niyomthai, 
2010) จึงกล่าวได้ว่าการจัดการเรียน การสอนด้วยโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง เนื่องจากใช้ทักษะการเรียนรู้ และปัญญาหลายๆ ด้าน การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ การเรียนรู้
ตามสภาพจริงและใช้โครงงานเป็นฐานจึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้ทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง แล้วพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าสิ่งที่ได้ศึกษาได้เรียนมีประโยชน์ต่อ
ตัวผู้เรียนนับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายคือ การถามค าถาม ออกแบบส ารวจข้อมูล  การส ารวจข้อมูล 
การวิเคราะห์ การสรุปผล การคิดค้นประดิษฐ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนั้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพจ าเป็นต้องบูรณาการวิธีการที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
            ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาครูรายวิชา ED 3802 การศึกษาสังเกตและการมีส่วน
ร่วมในสถานศึกษา 2 เป็นวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เน้นการศึกษาและการฝึกปฏิบัติ ผู้วิจัยเป็นผู้จัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาครู
ชั้นปีที่3ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานจะช่วยให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหา และ
ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ฝึกปฏิบัติจริงผ่านการท าโครงงานที่สอดคล้องกับรายละเอียดการสอนในมคอ.3 
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา น าผลงานการฝึกมาน าเสนอ สรุปเป็นองค์ความรู้ ซึ่ง
รายละเอียดเนื้อหาจากค าอธิบายรายวิชามีความเหมาะสมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็นฐาน  
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เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
               1.เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
               2.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
         1.การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานหมายถึงการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกการท า 
โครงงานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน เริ่มต้นด้วยการแนะน า ให้นักศึกษาได้ลงมือท าโครงงานที่สอดรับกับ
กิจกรรมการเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูน ความรู้ความเข้าใจสาระส าคัญของบทเรียนผ่านการท าโครงงาน 
ใช้กระบวนการท างานกลุ่ม การสืบค้น ท าความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล ซึ่งตัวปัญหานั้นจะมี
ความสัมพันธ์กับชีวิตจริงและเป็นจุดตั้ งต้นของกระบวนการเรียนรู้ผู้สอนคอยให้ค าแนะน าและจัด
สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้               
        2.ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   หมายถึงข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อหาใน
บทเรียน การศึกษาค้นคว้า รวมถึงประสบการณ์ในการท าโครงงานในสถานศึกษาเป็นผลรวมของความสามารถ
ที่เกิดกับนักศึกษาเมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วัดและประเมินจากแบบบันทึกการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (learning log)  แบบบันทึกอนุทินของผู้วิจัย  แบบประเมินโดยเพ่ือน และผู้สอนประเมิน
จากการท าโครงงาน มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับจ านวน 15 ข้อตามประเด็นของการประเมิน  
        3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าจากเนื้อหาวิชา ED 3802  การศึกษาและการมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา2 วัดจากคะแนนของการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ              
        4. ความพึงพอใจหมายถึงการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ครอบคลุมประเด็นด้าน 1) ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 2)ความพึงพอใจต่อการสร้าง
ผลงาน 3)ความพึงพอใจในการท างานเป็นกลุ่ม 4)ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับพิจารณาจากการตอบ
แบบสอบถามหลังเรียน  
         5.บันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน หมายถึงการเขียนบันทึกของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  
หลังจากเรียนรู้บทเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการเขียนบันทึกสั้นๆเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของตนว่าได้
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เรียนรู้อะไรหรือประทับใจสิ่งใด เนื้อหาส่วนใดที่ยังไม่เข้าใจ ต้องการเรียนรู้อะไรเพ่ิมเติม รวมถึงการสื่อความใน
ใจถึงผู้สอน เป็นต้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
         ประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชา ED 3802  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 2 ในภาคเรียนที่ 2/2559 
         กลุ่มเป้าหมาย คือนักศึกษาชั้นปีที่ 3สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ED 3802  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 2  ในภาคเรียน
ที่ 2/2559 จ านวน 49 คนโดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง   
ขอบเขตของการวิจัย 
          1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
            1.1 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(action research) เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอนด าเนินการวิจัยตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Kemmis & Mc Taggart,1990)     
            1.2 ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน   งานในหน้าที่ครู  งานบริหารจัดการและงานบริการของสถานศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน   กิจกรรม
ของสถานศึกษา    
            1.3  การสร้างองค์ความรู้ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานวัดและประเมินจากแบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนเขียน
บรรยายสะท้อนความคิดของตนเองน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   การ
ประเมินโดยเพื่อน การประเมินโดยผู้สอน และการประเมินจากบันทึกอนุทินของผู้วิจัย 
            1.4 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานครอบคลุมเนื้อหาด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า รวมทั้งความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนวิชา ED 3802    
            2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
               2.1  ขอบเขตด้านตัวแปร  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
ตัวแปรตาม ได้แกก่ารสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
              2.2  ขอบเขตด้านเวลา   การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้อยู่ในช่วงภาคเรียนที่ 2/2559  
       2.3  ขอบเขตด้านพ้ืนที่  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยา
เขตเวียงบัว    อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่เรียนและน าเสนอผลงาน ส่วนการศึกษาค้นคว้าลงมือ
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ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานจะใช้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
         การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) ด าเนินการวิจัยตามวงจรการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ ((Kemmis & Mc Taggart, 1990) 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน(Planning)คือการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาได้มาจากการ
วิเคราะห์ต าราและเอกสารถึงการสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาและจากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัย
พบว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์มีการเรียนรู้แบบอิสระค่อนข้างน้อยส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ดังนั้นผู้วิจัยตระหนักและเห็นความส าคัญในการวางแผนการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
องค์ความรู้ นักศึกษาท ากิจกรรมโครงงาน เขียนบันทึกการเรียนรู้ 
           ขั้นตอนที่2การปฏิบัติการ(Action)คือขั้นการวิเคราะห์ก าหนดกิจกรรมและเขยีนคู่มือกิจกรรม
โครงงานจ านวน4หน่วยการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการไปศึกษาสังเกตที่สถานศึกษาตามที่วางแผนไว้ ตามวัน เวลา
ที่ก าหนดและนักศึกษาด าเนินกิจกรรมตามโครงงานน าผลการไปศึกษาสังเกตสถานศึกษามาวิเคราะห์วิจารณ์
เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
         ขั้นตอนที ่3 การสังเกตผลการปฏิบัติ(Observation)คือขั้นการประเมินผลระหว่างและหลังท าโครงงาน 
เป็นการติดตามผลการด าเนินการ รับรู้ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานเพ่ือจะน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาต่อไปซึ่งแบ่งเป็น ช่วงระหว่างและหลังท าโครงงานให้นักศึกษาประเมินตนเองเป็นระยะ ประเมิน
จากการบันทึกการเรียนรู้ และประเมินจากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมโดยบันทึกลงในอนุทินของผู้วิจัย 
ส่วนการประเมินหลังการท าโครงงาน เป็นการรวบรวมเอกสารทั้งหมดน ามาวิเคราะห์ อันได้แก่ บันทึกอนุทิน
ของผู้วิจัย  บันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา แบบประเมินตนเองของนักศึกษา  ขั้นตอนที่ 4 สะท้อนผลการ
ปฏิบัติเป็นขั้นตอนการเขียนรายงานโครงงาน การน าเสนอผลการศึกษาสถานศึกษาต่อชั้นเรียนตลอดจนการ
สะท้อนผลการศึกษาและพิจารณาข้อเสนอแนะจากเพ่ือนๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
          1.เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่คู่มือการจัดกิจกรรมโครงงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือการจัดกิจกรรมปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทการท าโครงงานของนักศึกษา 
ช่วงเวลาในการท ากิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามความเหมาะสม 
         2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3  ประเภทได้แก่ 
           2.1 แบบประเมินการสร้างองค์ความรู้ ได้แก่  
         1) แบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน(learning log)สร้างจากแนวคิดว่าผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการ
สืบเสาะหาความรู้ สร้างเอกสารจากการเขียนบรรยายสะท้อนความคิดของตนเองน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ 
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         2) แบบประเมินโดยเพ่ือน (peer assessment) ให้นักศึกษาพิจารณาและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่เพ่ือน
ในเรื่องคุณภาพการท าโครงงานและคุณค่าของงานใช้แบบประเมินเช่นเดียวกับแบบประเมินโดยผู้สอน 
         3) แบบประเมินโดยผู้สอน ประเมินจากการจัดท าโครงงานที่ก าหนด เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 15 ข้อ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินตามประเด็นของการประเมินได้แก่ชื่อโครงงาน ความเป็นมา   
จุดประสงค์ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน การน าเสนอโครงงาน มีขั้นตอนการสร้างและการพัฒนาแบบ
ประเมิน  โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินโครงงาน ก าหนดรายการประเมิน ระบุตัวบ่งชี้
และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน   สร้างแบบประเมินโครงงาน ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินทดลองใช้แบบประเมินกับกลุ่มตัวอย่างน าผลการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไข 
         4)แบบบันทึกอนุทินของผู้วิจัยมีข้ันตอนการสร้างและการพัฒนาโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการประเมินโดยใช้การบันทึกอนุทินใช้การเขียนบรรยายตามประเด็นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้   
           2.2แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้วัดความรู้ก่อนและหลังเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาเป็น
แบบเลือกตอบ4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสม
ของการใช้ภาษาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามจุดประสงค์การเรียนรู้เลือกข้อที่ค่าดัชนี IOC 
ตั้งแต่0.8 ขึ้นไป น าไปทดลองกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เลือกเฉพาะข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย 
(p)ระหว่าง .20 - .80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไปจ านวน 20 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบโดยค านวณจากสูตร KR - 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  
          2.3แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า5ระดับครอบคลุมด้าน(1)ความพึงพอใจต่อการเรียน(2)ความพึงพอใจต่อการสร้างผลงาน
(3)ความพึงพอใจในการท างานเป็นกลุ่มและ(4)ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจ านวน 15 ข้อ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ตรวจสอบค่าความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบัค (Cronbach's alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น  0.9129 
                
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ระยะ คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนซึ่งเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นสุดท้ายจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและระหว่างเรียนเก็บ
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนนักศึกษาด้วยตนเองใช้
ระยะเวลาในการสอนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงจ านวน 10 สัปดาห์เวลาที่เหลืออีก 4 สัปดาห์ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
แบ่งกลุ่มท าโครงงานตามความสนใจของกลุ่มในสถานศึกษา นักศึกษาเขียนแบบบันทึกการเรียนรู้ ผู้วิจัยร่วม
กิจกรรมพร้อมเขียนบันทึกอนุทิน การน าเสนอโครงงานใช้สถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่นักศึกษาโดยการประเมินโดยเพ่ือนและผู้สอน การวิจัยครั้งนี้จึงมีการรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพจึงได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้าน 



8 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
           วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานใช้เกณฑ์การประเมิน(บุญชม  ศรีสะอาด ,2546,น.101)   วิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาการสร้างองค์ความรู้จากการตรวจแบบบันทึกการเรียนรู้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนของJohnson and 
Johnson (Johnson, D.W. and Johnson, R.T.2002 )วิเคราะห์ข้อมูลการสร้างองค์ความรู้จากแบบประเมิน
การท าโครงงานโดยเพ่ือนและผู้สอนใช้เกณฑก์ารให้คะแนนตามเกณฑ์ตัดสินคุณภาพการท าโครงงาน วิเคราะห์
ข้อมูลบันทึกอนุทินการวิจัยโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา(content analysis) ตามประเด็นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 
ผลการวิจัย 
          1.นักศึกษาสร้างสรรค์โครงงานได้จ านวน 4 โครงงาน การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยการตรวจบันทึกการเรียนรู้ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่  1  คะแนนเฉลี่ยจากการตรวจบันทึกการเรียนรู้และการแปลความหมายคะแนนของนักศึกษาหลังจากท ากิจกรรมโครงงาน (n=49) 

กลุ่ม
ที ่

ชื่อกลุม่ ชื่อโครงงาน คะแนนเฉลี่ยจาก
บันทึกการเรียนรู ้

การแปล
ความหมาย 

1 Fight for you ห้วยปูลิง สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้อันมคี่า 22 ดีมาก 

2 Hello วังขามป้อม สวัสดีอาเซียน 19 ด ี

3 Power รินหลวง ป้ายภาษารวมใจ 23 ดีมาก 

4 สูสีป่าตัน หนูน้อยมือสะอาด 20 ด ี

                                   ภาพรวม 21 ด ี

           จากตารางที ่1  พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการตรวจบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา หลังจากท ากิจกรรม
โครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 

ผลการประเมินโดยเพื่อน ประเมินจากการน าเสนอโครงงานของนักศึกษา 
ตารางที่ 2  คะแนนเฉลีย่จากการประเมินโดยเพื่อน และบันทึกข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการน าเสนอโครงงาน (n=49) 

กลุ่มที ่ ชื่อกลุม่ ชื่อโครงงาน คะแนน
เฉลี่ย 

การแปล
ผล 

บันทึกข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการ
น าเสนอโครงงาน 

1 Fight for you 
ห้วยปูลิง 

สร้างสรรค์แหล่ง
เรียนรู้อันมีค่า 

34 ดีมาก -น าเสนอได้น่าสนใจ มีการใช้สื่อวิดิทัศน์ การ
เล่าเรื่องที่ชวนติดตาม จดัได้เหมาะสมกับ
บริบทและความต้องการของโรงเรยีน 
นักเรียนขาดการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 

2 Hello วังขาม
ป้อม 

สวัสดีอาเซียน 35 ดีมาก -น าเสนอได้น่าสนใจใช้เพลงประกอบ
นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมเช่น ตอบ
ค าตอบ  ประกวดวาดภาพ 

3 Power ริน ป้ายภาษารวมใจ 45 ดีมาก -น าเสนอได้น่าสนใจมสีื่อ วิดิทัศน์กิจกรรมมี
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หลวง ประโยชน์กับโรงเรยีนและนักเรียน ทุกคนมี
ส่วนร่วมกิจกรรมสรา้งสรรค์ น่าสนใจ 

4 สูสีป่าตัน หนูน้อยมือสะอาด 29 ก าลัง
พัฒนา 

-น าเสนอน่าสนใจมีเพลงประกอบมี
ประโยชน์เฉพาะนักเรยีนด้านสุขภาพ   

                                      ภาพรวม 35.75 ดีมาก  

        จากตารางที ่2   พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินโดยเพื่อน และบันทึกข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการ
น าเสนอโครงงานของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
ผลการประเมินโดยผู้สอนประเมินจากการน าเสนอโครงงานของนักศึกษา  
ตารางที่ 3   คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินโดยผู้สอน และบันทึกขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากการน าเสนอโครงงาน (n=49) 

กลุ่ม
ที ่

ชื่อกลุม่ ชื่อโครงงาน คะแนน
เฉลี่ย 

การแปล
ผล 

บันทึกข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการ
น าเสนอโครงงาน 

1 Fight for you 
ห้วยปูลิง 

สร้างสรรค์แหล่ง
เรียนรู้อันมีค่า 

32 ดีมาก แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่องานไมเ่ป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว ้

2 Hello วังขามป้อม สวัสดีอาเซียน 34 ดีมาก วางแผนการกระตุ้นนักเรียนให้มาศึกษา
นิทรรศการที่จดัไวโ้ดยประชาสมัพนัธ์ 
สร้างแรงจูงใจเช่น การให้รางวัล 

3 Power รินหลวง ป้ายภาษารวมใจ 40 ดีมาก น าเสนอได้น่าสนใจ กิจกรรมหลากหลาย
ทุกคนมีส่วนร่วม 

4 สูสีป่าตัน หนูน้อยมือสะอาด 30 ก าลัง
พัฒนา 

กิจกรรมไม่น่าสนใจขาดความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค ์

                                 ภาพรวม 34 ดีมาก  

           จากตารางที ่ 3  พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินโดยผู้สอน และบันทึกข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
การน าเสนอของนักศึกษาหลังจากท ากิจกรรมโครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
ผลการวิเคราะห์บันทึกอนุทินของผู้วิจัย 
ตารางที่ 4   ผลการวิเคราะห์บันทึกอนทุินของผู้วิจัยโดยมีรายละเอียด และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมระหวา่งการท าโครงงาน  (n=49) 

กลุ่ม
ที ่

ชื่อกลุม่ วัน เดือน 
ปีที่บันทึก 

บันทึกรายละเอียด ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 Fight for 
you ห้วยปูลิง 

 ก.พ. 
2560 

นักศึกษาเสนอความคดิที่จะพัฒนาโรงเรยีน
ที่อยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญในด้าน
สุขภาพอนามัยโดยคิดว่าเป็นชนเผา่ส่วนใหญ่
จะมีปัญหาการใช้ห้องส้วมที่ขาดสขุลักษณะ 

ผู้วิจัยตั้งค าถามว่าคณะท าโครงงานมีข้อมูล
สนับสนุนเรื่องปัญหาการใช้ห้องส้วมเพียงใด 

2 Hello วังขาม
ป้อม 

 ก.พ. 
2560 

นักศึกษาคิดวางแผนการใหค้วามรูข้้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยแก่โรงเรียนที่อยูใ่นชาน
เมือง 

ผู้วิจัยตั้งค าถามว่าท าไมคณะท าโครงงานคิด
ว่าการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจ าเป็น จะมี
วิธีการใดที่ท าแล้วได้ผล 

3 Power ริน
หลวง 

 ก.พ. 
2560 

นักศึกษาเสนอแนวคิดวางแผนจัดป้ายบอก
ทาง ป้ายภาษาเพราะคิดว่าเป็นโรงเรียน

ผู้วิจัยตั้งค าถามว่าท าไมคณะท าโครงงานคิด
ว่านักเรียนระดับประถมศึกษามีปญัหาใน
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ระดับประถมยังอ่านเขียนไม่คล่องควรให้
ความรู้ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิต
การสร้างความคุ้นเคยกับการอ่านป้าย 

เรื่องการอ่าน และถ้าใช้ป้ายภาษาใช้
พัฒนาการอ่านจะได้ผลหรือไม่อยา่งไร 

4 สูสีป่าตัน  ก.พ. 
2560 

นักศึกษาเสนอแนวคิดว่าการสอนล้างมือเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อการสร้างเสริมสุขภาพเป็น
อันดับแรกโดยต้องมีการลงมือปฏบิัติจริงจึง
จะน าความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริงได ้

ผู้วิจัยตั้งค าถามว่าท าไมคณะท าโครงงานมี
แนวคิดว่าการล้างมือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
การสร้างสุขภาพท่ีด ี

จากตารางที ่ 4 ผลการวิเคราะห์บันทึกอนุทินของผู้วิจัยพบว่านักศึกษาท าโครงงานเริ่มจากการวางแผน การ
ระดมความคิด ขาดข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นในการวางแผนซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญของการได้หัวข้อโครงงาน 
ด้านที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตารางที ่5    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอ่นและหลังเรียนของนักศึกษาโดยการทดสอบค่าที(Dependent t-test) 

กลุ่มทดลอง N X  S.D. df t p 
ก่อนเรียน 49 13.86 2.67 48 2.77 .05 
หลังเรียน 49 22.34          3.35    

*p < .05 
           จากตารางที ่5 พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความรู้ก่อนเรียน13.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.67 คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน 22.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.35 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยพบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
           สรุปผลโดยรวมนักศึกษาสร้างสรรค์โครงงานได้จ านวน 4 โครงงาน  การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษาพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจแบบบันทึกการเรียนรู้อยู่ในระดับดี  การประเมินโดย
เพ่ือนและผู้สอนอยู่ในระดับดีมาก  การวิเคราะห์บันทึกอนุทินของผู้วิจัยพบว่าการริเริ่มท าโครงงานของ
นักศึกษาเริ่มจากการวางแผนแต่ขาดข้อมูลสารสนเทศประกอบการคิด  และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ตารางที ่6 คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (n = 49 )  

รายการที่ประเมิน 
 

ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ 
X  SD การแปลผล 

1 ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 4.41 0.60 มาก 
2 ความพึงพอใจต่อการสรา้งผลงาน 4.38 0.66 มาก 
3 ความพึงพอใจในการท างานเป็นกลุ่ม 4.40 0.71 มาก 
4 ความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีได้รับ 4.17 0.90 มาก 
                                                    ภาพรวม 4.34 0.71 มาก 

จากตารางที่ 6 พบว่านักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ในภาพรวมระดับมาก ( X  = 4.34, S.D. = 0.71)  
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การอภิปรายผล 
1.นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์โครงงานได้จ านวน 4 โครงงาน อภิปรายผลว่าวิธีการจัดกิจกรรมการ 

เรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อยสมาชิกมีการปรึกษาร่วมกันโดยใช้กระบวนการกลุ่มผู้เรียนได้ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้ผู้เรียนปรับโครงสร้างทางความคิดภายในตัวเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ซึ่งการด าเนินกิจกรรมผู้วิจัยมุ่งจัดกิจกรรมให้นักศึกษาสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน ใช้แนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีConstructionism (ทิศนา แขมมณีและคณะ,2545) สอดคล้องกับ
แนวคิดว่าหากผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความรู้และน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นโ ดยอาศัยสื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยให้ความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในโลก ก็
หมายถึงการสร้างความรู้ขึ้นในตนเอง ความรู้ที่สร้างขึ้นจะมีความหมายอยู่คงทน นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิดของตนเองได้และความรู้ที่สร้างขึ้นจะเป็นฐานที่มั่นคงช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างความรู้ต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์, 2552 ) ผู้เรียนได้สร้างชิ้นงานจริง โดยมีวัสดุ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน ซึ่งในการออกแบบการจัดกิจกรรมผู้วิจัยได้คัดเลือก
กิจกรรมที่สอดคล้องกับมคอ.3   ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับแนวคิดของรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์(2552)ที่
กล่าวถึงบทบาทของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต้องคัดเลือกกิจกรรมและออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
เนื้อหา และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ตั้งไว้เพ่ือผู้เรียนได้มีอิสระในการคิด การได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ 
การสร้างองค์ความรู้ และการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในวิชาชีพครู และน าไปรับใช้สังคม  

    2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05ซึ่งอภิปรายผลได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้และทักษะ
ผ่านกระบวนการท างานที่มีการวางแผน ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษา และการใช้ความรู้ในชีวิตจริง
รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่โรงเรียนเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อน  มีผลงานจากการ
ปฏิบัติจริงแสดงว่าเกิดการเรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น 
พบความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติยา  เนตรวงษ์ และ บุญญลักษม์  ต านานจิตร (2553) พบว่ามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ  .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิทธิพล  อาจอินทร์ และธีรชัย  เนตรถนอมศักดิ์ (2554) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  พบความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณิการ์ วงศ์มยุรา (2555)ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ70อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01และทักษะกระบวนการ
ท างานของนักเรียนอยู่ในระดับมาก พบความสอดคล้องกับงานวิจัยของราตรี เสนาป่า และ รัตน์ติพร ส าอางค์ 
(2557) พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 พบความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภารัตน์ จันทร์แม้น และอนิรุทธ์ สติมั่น(2557)พบว่าโครงงานอยู่ในระดับดีมาก 
ความสามารถในการท าโครงงานของนักศึกษาอยู่ในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 พฤติกรรมในการท างานร่วมกันอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อการเรียนอยู่ในระดับดี  
             3.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.34, SD=0.71)  

     จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานพบว่า 
 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.34 เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และเรียนรู้เนื้อหารายวิชาได้ง่ายขึ้น  นักศึกษาสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ใน
เวลาอันรวดเร็วเนื่องจากเป็นการวางแผนการท าโครงงานที่มีเค้าโครงที่ก าหนดไว้เป็นแนวทางท าโครงงานไว้
ชัดเจนครบองค์ประกอบ การวางแผนโครงงานเป็นแนวคิดส าคัญในการท าโครงงานให้ประสบความส าเร็จจึง
ส่งผลนักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิพล   อาจอินทร์ และธีรชัย  เนตร
ถนอมศักดิ ์(2554) พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในภาพรวมอยู่
ในระดับมากพบความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี เสนาป่าและรัตน์ติพร ส าอางค์ (2557) พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมากที่สุดและสอดคล้องของสุภารัตน์ จันทร์แม้น และอนิ
รุทธ์ สติมั่น(2557) พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนอยู่ในระดับดี  
         นอกจากนี้ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจจากการวิเคราะห์บันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่างและหลัง
ท าโครงงานสรุปว่านักศึกษาเขียนสะท้อนคิดว่าได้เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ปรับแผนการจัดกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากต าราเรียนต่างจากสภาพจริง ได้เรียนรู้
ความเป็นครูที่ดีต้องมีความเสียสละ เช่นสละเวลา ทุ่มเทกับงานพัฒนานักเรียน ได้ฝึกคิด วางแผนการท างาน
เป็นขั้นตอน  ทุกคนต้องรับผิดชอบงานกลุ่มซึ่งประเด็นเหล่านี้สามารถอภิปรายเพ่ิมเติมถึงคุณค่าของการเขียน
บันทึกการเรียนรู้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการท างานอย่างเป็นระบบ มี
ความรับผิดชอบ และมีอิสระในการคิดเขียน และออกแบบ ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดซึ่งสอดคล้องกับ 
Wilson and Wing - Jan (1993, p. 52)ว่าบันทึกการเรียนรู้เป็นวิธีพัฒนาการคิดเชิงไตร่ตรอง กระบวนการรู้
คิดของตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kitiyanusan (2004) ว่าการเขียนบันทึกการเรียนรู้ส่งเสริมการ
เรียนรู้และกระบวนการคิด (อ้างใน รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์, 2552) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน ฝึกลงมือปฏิบัติจริง  ฝึกการคิดและการตัดสินใจ อภิปรายความรู้ร่วมกัน น าเสนอ
ผลงาน รวมทั้งบรรยากาศในการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักศึกษาท ากิจกรรมได้อย่างอิสระมีผู้สอนคอยให้
ค าปรึกษา   ช่วยให้นักศึกษาท างานได้อย่างเป็นระบบและรอบคอบ น าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ จงึส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในระดับมาก 
             
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

  1.ผู้สอนควรชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาเข้าใจ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได ้
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เลือกท าโครงงานตามความสนใจ ความถนัด จะท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข และน าความรู้ที่ได้รับ
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เนื้อหาวิชาและประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงอย่างเหมาะสม 
           2. ผู้สอนควรมีบทบาทกระตุ้นการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ active  learning 
ขึ้น คือจะต้องเป็นผู้สังเกตการท างาน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ใช้ค าถามปลายเปิดกระตุ้นการเรียนรู้  
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ บูรณาการรายวิชา ใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนและสื่อการเรียนรู้ต่างที่เป็นเรื่องจริง 
            3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานใช้เวลาค่อนข้างมาก ผู้สอนควรยืดหยุ่นในเรื่อง
ของเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
           1.ควรจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาชีพครู เพราะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ดี 
           2. ควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนแบบอิสระให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น กระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้
ค าถามปลายเปิด สร้างความกระตือรือร้น รู้สึกว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาที่น่าเรียนมีประโยชน์  
 กิตติกรรมประกาศ 
         งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากสถาบันวิจัยและพัฒนา กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ดร.วีระศักดิ์ ชมภูค า ที่กรุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัยพร้อมทั้งให้ความรู้และค าแนะน าต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการวิจัย 
ขอขอบคุณผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรินหลวง  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง  โรงเรียนวัดป่าตัน และ
โรงเรียนวัดวังขามป้อมที่ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาในการเข้าร่วมศึกษาสังเกต การมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมโครงงานทั้ง 4 โครงงาน ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทุก
คนที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี   
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