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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง เแหลง่อารยธรรมในทวปี

เอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย
กิจกรรมโครงงาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
เแหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครง
งาน กับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนแบบโครงงาน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2558 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 26 จำานวนนักเรียน 52 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบกลุ่ม เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน มคีา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่0.29-0.83 คา่ความเชือ่มัน่เทา่กบั 0.80 และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
t-test (One-Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง แหล่งอารยธรรม
ในทวีปเอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.67/82.31 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่
เรียนด้วยกิจกรรม การเรียนรู้แบบโครงงาน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เรื่อง แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop learning activities plans entitled  

“Civilizations in Asia” in social studies,  religion and culture  learning strand group for  

Mathayomsueksa 2 students by using project based learning with a required  

efficiency criterion of 80/80, 2) to compare learning achievement by using project based  

learning  with  the  criteria of  80  percent and 3) to study of students’ satisfaction towards 

the project based learning. The sample consisted of 52 Mathayomsueksa 2/10 students of 

Sarakhampittayakhom School who studying in the second semester in an academic year 

2015 under Mahasarakham Secondary Educational Service Area office 26, studying in the 

second semester of academic year 2015 which selected by cluster random sampling. The 

instruments used in the study were lesson plans using project based learning plan, learning 

achievement test abilities test with discriminating powers ranging 0.29 - 0.83 and a reliability  

of 0.80 and satisfaction questionnaire with a reliability of 0.92. The statistics used for  

analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation, and t-test  

(one-samples)

The research finding was summarized as follows:

1. The efficiencies of learning activities plans entitled “ Civilizations in Asia” in  social 

study, religion and culture learning strand group for Mathayomsueksa 2 students by using 

project based learning was 86.67/82.31, which was higher than the set criteria. (80/80)

2. The Mathayomsueksa 2 students who learned through the project based  

learning showed higher in the learning achievement than the  criteria of  80  percent  at 

the.01 level of significance.

3. The Mathayomsueksa 2 students’ satisfaction toward the project based learning 

entitled “Civilizations in Asia” in overall were at a high level. 
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บทนำา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้คิดและได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง เป็นการ 
เสรมิสรา้งศกัยภาพการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน ผูเ้รยีน
ได้เรียนโดยวิธีเรียนรู้ของตนเองทำาให้ผู้เรียนได้
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งรู้จักวางแผน
การทำางาน การลงมือปฏิบัติ ได้ตรวจสอบผลงาน
เพื่อการปรับปรุงงานหรือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจาก
การปฏบิติัดว้ยตนเอง (ชาตร ีเกดิธรรม, 2555: 47) 
โครงงานยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้ 
ตามความสนใจ โดยมีครูคอยช่วยเหลือสนับสนุน 
และอำานวยความสะดวกใหน้กัเรยีนได้เรียนรูอ้ย่าง
เต็มศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และช่วยให้ 
ผู้เรยีนสามารถพฒันาทักษะในการแสวงหาความรู ้
ได้ด้วยตนเอง สามารถสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้
ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง และย่ังยืนที่เรียกว่า 
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต (ดุษฎี โยเหลา และ
คณะ, 2557: 19-20) ดังน้ันการให้นักเรียนทำา
โครงงานจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติเอง ช่วย
ให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดอย่างอิสระ ได้ฝึก
การทำางานเป็นกลุ่ม ได้ฝึกทักษะกระบวนการใน
การค้นคว้าหาความรู้ เช่น การสังเกต การวัด การ
สำารวจการตั้งสมมติฐาน การทดสอบ การทดลอง 
การรวบรวมข้อมูล การหาข้อสรุป การอภิปราย
ของสมาชิกในกลุ่ม การวางแผนการทำางาน การ
วเิคราะหข์อ้มลู การนำาเสนอขอ้มลูในรปูแบบต่างๆ 
เช่นการแสดงรูปแบบจำาลอง การจัดนิทรรศการ 
การเขียนในรูปของแผนภูมิ แผนผัง การเขียนเป็น
รายงาน หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ โปสเตอร์ การ
จัดทำาแผงโครงงาน การแสดงละคร การแสดง
บทบาทสมมติ เปน็ตน้ เริม่ตัง้แตป่ญัหาทีเ่ขาสนใจ
และอยากรู้คำาตอบจึงได้ทำาการศึกษาค้นคว้าหา

ข้อมูล รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอาศัย
ความรู้ความเข้าใจจากเรื่องต่างๆ ที่ได้เรียนมา 
ในกระบวนการและทักษะต่างๆ ที่เป็นพื้นฐาน
ภายใต้การให้คำาแนะนำาปรึกษาและการดูแลของ
ครูหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ (วิจารณ์ พาณิช, 
2556: 71) 

จากการเรียนการสอนของนักเรียน
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ในรายวิชาประวัติศาสตร์ พบว่า นักเรียน
ขาดความสนใจเรียน คิดว่าวิชาประวัติศาสตร์
เป็นวิชาที่น่าเบื่อ ต้องอาศัยการจดจำา จึงไม่ตั้งใจ
เรียน ซึ่งสาเหตุเกิดจากการสอนที่มุ่งเน้นการ
บรรยายเนื้อหาของครูผู้สอน กระบวนการเรียน
รู้ไม่หลากหลาย ขาดสื่อ ขาดกิจกรรมที่เร้าความ
สนใจ นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน 
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำา 
สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่ 3 ที่พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ สอดคล้องกับ
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2557 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50.38 เมื่อ
จำาแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า สาระที่ 
4 ประวัติศาสตร์ มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ 
มาตรฐาน ส 4.2 มค่ีาเฉลีย่ 36.13 และมาตรฐาน ส 
4.3 มคีา่เฉลีย่ 40.59 ซึง่อยูใ่นระดบัต่ำา เมือ่เทยีบ
กับมาตรฐานอื่นๆ ในระดับเดียวกัน (โรงเรียน
สารคามพิทยาคม, 2557: 2) ดังนั้น ครูผู้สอนจึง
จำาเป็นต้องปรับกระบวนการสอนใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนเป็นสำาคัญ จากเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำาโครงงาน
มาใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง แหล่ง อารยธรรมในทวีปเอเชีย 
ซึ่งการสอนแบบโครงงานจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่ง 
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ที่มีความสำาคัญในการฝึกทักษะได้ดี ทั้ ง ยัง
สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เกิดการ 
เบ่ือหน่ายตอ่การเรยีน สอดคลอ้งกบัความต้องการ
ทางธรรมชาติของผูเ้รยีน ทัง้ยงัทำาใหผ้ลการเรยีนรู้
ของนักเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงาน เรื่อง เแหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องเแหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับเกณฑ์ร้อยละ 80

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่2 ทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนรูแ้บบ
โครงงาน เรื่อง เแหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย 

สมมุติฐานการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน 

เรื่องเแหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1 .  ประชากร ได้ แก่  นัก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
อำาเภอเมืองมหาสารคาม สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ

ศึกษา 2558 จำานวน 16 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 
660 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 26 จำานวน
นักเรียน 52 คน ได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่ม

เครื่องมือก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แหล่ง
อารยธรรมในทวีปเอเชีย จำานวน 7 แผน

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 20 ข้อ

ขั้นตอนดำ�เนินก�รวิจัย

1. นำาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนไปทดสอบก่อนเรียน กับนกัเรยีน มธัยมศกึษา
ปีที่ 2/10 เพื่อวัดความรู้ก่อนสอน 1 วัน เก็บ
คะแนนไว้เปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียน
โดยที่ครูยังไม่เฉลยคำาตอบ 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง แหล่ง
อารยธรรมในทวปีเอเชยี ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2/10 
ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น จำานวน 7 แผน เวลา 
10 ชั่วโมง ระหว่างการจัดกิจกรรมต้องทำาการ
สงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน พร้อมทัง้บนัทกึคะแนน
เก็บไว้

3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกันกับก่อนเรียน
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อนำาคะแนน
ไปเปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
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4 .  ส อบถ ามคว าม พึ งพอ ใ จ ขอ ง
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ

 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรยีนรูแ้บบโครงงาน เรือ่ง แหลง่อารยธรรม
ในทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สูตร  
E

1
 /E

2
 ตามวิธีของเผชิญ กิจระการ (2545: 45)

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องแหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 
80 โดยใช้สถิติ t-test (One Samples)

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
แบบโครงงาน เรือ่ง แหลง่อารยธรรมในทวปีเอเชยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เรื่อง แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย กลุ่มสาระ
การเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 มปีระสทิธภิาพ (E

1
/

E
2
) เทา่กบั 86.67/82.31 แสดงวา่มปีระสทิธภิาพ

สูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ ได้ผลดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ประสิทธิภาพของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เแหล่งอารยธรรมในทวีป
เอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2

 

ร�ยก�ร
คะแนน

เต็ม
คะแนนรวม S.D.

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
)

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
)

230
30

10,366
1,284

199.35
24.69

4.17
0.98

86.67
82.31

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E
1
/ E

2
) เท่ากับ 86.67/82.31

จากตาราง  1 ประสิทธิภาพของ 
กระบวนการ (E

1
) เทา่กบั 86.67 และประสทิธภิาพ 

ของผลลัพธ์ (E
2
) เท่ากับ 82.29 ดังนั้น แผนการ

จัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน เรื่ อง เแหล่ง
อารยธรรมในทวีปเอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) 

เท่ากับ 86.67/82.31 แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียน
รู้แบบโครงงาน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้ผลดัง
ตาราง 2
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จากตาราง 2 แสดงว่า นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เรยีนด้วยการจัดการเรยีนรูแ้บบโครงงานหลงัเรยีน
ได้ร้อยละ 82.31 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง 
แหล่งอารยธรรมในทวปีเอเชีย โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =4.17, S.D.=0.10) และมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ

อภิปรายผล
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เรื่อง แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ  
เท่ากับ 86.67/82.31 แสดงว่ามีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ ท่ีตั้งไว้ (80/80) ผลการศึกษา
ปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนใน
การจดัทำาอยา่งมรีะบบและวธิกีารทีเ่หมาะสมโดย
การศึกษาหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เนื้อหา เทคนิค
วิธีการสร้างจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอน เมือ่สร้างเสรจ็ได้นำาแผนการจดัการเรยีนรูไ้ป

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ 
ข้อบกพร่องแล้วนำามาแก้ไข นำาไปทดลองเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ เหมาะสมกับวัยและ
ระดบัของผู้เรยีน ซึง่การจัดการเรยีนรูแ้บบโครงงาน
มุง่เนน้การจดัประสบการณก์ารเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีน
เป็นสำาคัญ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
แลกเปลีย่นเรยีนรูกั้นภายในกลุม่ แบง่กลุ่มนกัเรยีน
ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยสมาชกิแตล่ะกลุ่ม 
มีความรู้ความสามารถคละกันทั้ง เก่ง ปานกลาง  
อ่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกันทำาให้การจัดกิจกรรม
เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการเรียนรู้  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ นักเรียนได้ฝึกทักษะการ
ลงมือปฏิบัติเองมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนการ
ทำางาน แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ สามารถสรปุองคค์วามรู ้ 
นำาเสนอผลการศึกษาตามวิธีการเรียนการสอน 
อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนน
ระหว่างเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานทั้ง 7 แผนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอ
แนะของสุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545: 
70) ได้เสนอว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเปน็การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเนน้ให้ 
ผู้เรียนได้รู้จักการทำางานอย่างมี การวางแผนและ
ดำาเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผู้เรียน
รู้จักทำางานเป็นทีม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ และมีโอกาสได้แสดงออก รู้จักปฏิบัต ิ
จริง ได้เรียนรู้อย่างอิสระ คิดเป็น ทำาเป็นและ 

ต�ร�ง 2 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

 

ก�รทดสอบ N
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ท�งก�รเรียนหลังเรียน

S.D. t Sig

เกณฑ์ร้อยละ 80 52 82.31 24.69 0.98 -406.568 .000**

หมายเหตุ.** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P<0)
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แก้ปัญหาเป็นสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน รู้จักคิดด้วยตนเอง แสวงหาความรู ้
ตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้
เนื้อหาควบคู่ไปกับกระบวนการ และรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้พัฒนาความรับผิดชอบ 
และสามารถทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ตระหนักถึง
คณุคา่และประโยชนข์องโครงงาน สอดคลอ้งกับผล
การวิจัยของฉวีวรรณ ศรีคำา (2556: 93-98) ได้
วจิยัการพฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
โครงงาน เรือ่งภมิูปญัญาไทยในทอ้งถิน่อสีาน กลุม่
สาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ภูมิปัญญาไทยใน
ท้องถิ่นอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 87.98/85.78 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียน
แบบโครงงาน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
อย่างมีนัยสำาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากการที่ 
ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้แบบโครงงานซึ่งช่วยให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
นักเรียนสามารถวางแผนทำางานอย่างมีขั้นตอน 
นักเรียนสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อ 
สิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การ
สืบค้นข้อมูล การค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลาก
หลาย ได้แก่ ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต แหล่งเรียนรู ้
ในท้องถิ่น ในชุมชน ซึ่งโครงงาน เรื่อง แหล่ง
อารยธรรมในทวีปเอเชีย ที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม
เลือกทำา ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
ผ่านการคน้ควา้ดว้ยตนเอง สนุกกบัขอ้มูลทีค่น้ควา้
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งทำาให้ได้เรียนรู้แหล่ง
อารยธรรมทีส่ำาคญัของแต่ละประเทศในทวปีเอเชีย

ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีความสำาคัญอย่างไร  
สง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามรู้ความเขา้ใจและเชือ่มโยง
กับชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม นักเรียนจึงสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้เองและนำาความรู้ที่ได้รับเช่ือม
โยงกับความเป็นจริง จึงสามารถแก้ปัญหาในชีวิต
และการเรียนได้ สอดคล้องกับชวลิต ชูกำาแพง 
(2550: 61) ที่เสนอว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความ
สามารถของตนเอง ซึ่งอาศัยกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรห์รอืกระบวนการอืน่ๆ ทีเ่ปน็ระบบไป
ใช้ในการศึกษาหาคำาตอบในเรื่องนั้นๆ ภายใต้คำา
แนะนำา ปรกึษาและความช่วยเหลอืจากผูส้อนหรอื 
ผู้เชี่ยวชาญ เร่ิมตั้งแต่การเลือกเรื่อง หรือหัวข้อ
ที่จะศึกษา การวางแผน การดำาเนินงานตามขั้น
ตอนที่กำาหนด ตลอดจนการนำาเสนอผลงาน เช่น
เดียวกับ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2551: 207) 
ได้เสนอข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ไว้ว่า เป็นวิธีการเรียนที่ผู้เรียนได้เลือกเรื่อง เลือก
วิธีศกึษา ประเดน็ หรอืปญัหาทีต่อ้งการศกึษาดว้ย
ตนเอง ผู้เรียนเป็น ผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รู้จัก
บูรณาการทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ที่มีอยู่ใน
สภาพแวดล้อมเพื่อสร้างองค์ความรู้ รู้จักสร้างข้อ
คำาถาม แสวงหาคำาตอบด้วยตนเอง รู้จักสรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเองรู้จักการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
กับผู้อื่นและสามารถนำาคำาตอบหรือองค์ความรู้
ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน จึงส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ร้อยละ  
80 ทีก่ำาหนด สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนภาพร  
ช่วยโพธิ์กลาง (2551: 71-80) ได้ศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ท้องถิ่น 
ของเรา (จังหวัดนครราชสีมา) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า 
การเรียนรู้แบบโครงงานส่งผลให้นักเรียนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 89.03
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3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง 
แหล่งอารยธรรมในทวปีเอเชีย โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =4.17, S.D.=0.10) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมา
จากการที่ผู้วิจัย ได้จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน เรือ่ง แหลง่อารยธรรมในทวปีเอเชีย 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู ้
จากความสนใจ เกิดความกระตือรือร้นใน การ
สืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยพบว่า การเรียนรู้ เรื่อง เแหล่ง 
อารยธรรมในทวีปเอเชีย ด้วยกิจกรรมโครงงาน
ช่วยให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจได้เป็น
อย่างดี เพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นและการลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้การ
ลงมือปฏิบัติโครงงานร่วมกันของสมาชิกกลุ่มยัง
ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำาให้มีความสุข
ในการเรียน โดยพบว่า นักเรียนพอใจท่ีสามารถ
นำาเสนอโครงงานที่ได้ทำาร่วมกันได้อย่างถูกต้อง 
ครบองค์ประกอบของโครงงาน อยู่ในระดับมาก 
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ชวลิต 
ชูกำาแพง (2551: 62) ได้เสนอถึงข้อดีเอาไว้ว่า 
โครงงานเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือก
ประเด็นที่จะศึกษา วิธีการศึกษาและแหล่งความรู ้
ด้วยตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาหรือลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีการเช่ือมโยง หรือ 
บูรณาการ ระหว่างความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์
เดิมกับสิ่งใหม่ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ผู้เรียนยังมี
โอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูอ้ืน่และไดฝ้กึการแก้
ปัญหาในการทำางาน กระบวนการดังกล่าวจึงส่ง
ผลให้นักเรียนเกิดความสุขในการเรียน การลงมือ 
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ดังที่ลักขณา สริวัฒน์ 
(2549: 14) ไดส้รปุความหมายของความพึงพอใจ
ไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกนึกคิด 
หรอืทศันคติของผูป้ฏิบตังิานทีม่ตีอ่การปฏิบตังิาน 
นั้นๆ หากเป็นไปในทางบวกจะมีผลทำาให้เกิด

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะมีการเสียสละ 
อุทิศแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์ และสติปัญญาให้
แก่งานมากข้ึน ผลการวิจัยสอดคล้องกับอารีญา 
วรรณฟกั (2555: 71-80) ทีพ่บวา่ ความพงึพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เป็นการจัดกิจกรรมที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการ
ปฏบิตักิจิกรรมทัง้ในห้องเรยีนและปฏบิตักิจิกรรม
ภาคสนาม ในการสืบค้นข้อมูล การสำารวจ ดังนั้น
ครูควรทำาความเข้าใจกับนักเรียน ให้ทราบถึงขั้น
ตอนและวิธีการจัดทำาโครงงาน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนในการจัดทำาโครงงาน

1.2 การนำาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน กลุม่สาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปใช้ ครูผู้
สอนตอ้งกระตุน้ให ้นักเรยีนเกดิความสนใจ อยาก
รู้อยากลอง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิด
เห็นและรับฟังความคิดเห็น และเน้นบรรยากาศ
แบบมสีว่นรว่มในกจิกรรมโครงงานอยา่งทัว่ถงึทกุ
คน เพราะทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และจดจำา
สิ่งที่เรียนได้ดีขึ้น จากการลงมือปฏิบัติจริง

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่นและระดับช่วงชั้นอื่นๆ 
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2.2 ควรศกึษาเปรยีบเทยีบวธิกีารจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน กับวิธีสอนด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อ

ให้ได้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชา
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