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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชา

โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้โครง
งานเป็นฐาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น จำานวน 7,500 คน กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแกน่ จำานวน 20 คน ภาค
เรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2563 ซึง่ไดม้าโดยการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการวิจยั ไดแ้ก ่1) แผนการจดัการเรยีนรู ้รายวชิาโครงงานเพ่ือพฒันาทกัษะการเรยีนรู ้ชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น โครงงานและการนำาเสนอผลงาน จำานวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จำานวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนการเรียนรู้ที่ใช้โครง
งานเป็นฐาน วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) 
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ผลการวิจัยพบว่า

1. กิจกรรมการเรยีนการสอนการเรยีนรูท้ีใ่ชโ้ครงงานเปน็ฐาน รายวชิาโครงงานเพือ่พฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.10/84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่กำาหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการเรียนการสอนการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็น
ฐาน โครงงานเพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรู ้ช้ันมธัยมศกึษาตอนตน้ สงูกวา่ กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01

3. ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอ่กจิกรรมการเรยีนการสอนการเรยีนรู ้ทีใ่ชโ้ครงงานเปน็ฐาน 
รายวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ: โครงงาน การเรียนรู้ ความพึงพอใจ

Abstract
the research objectives 1) To develop project-based learning activities. Project course 

to develop learning skills junior high school to be effective according to the 80/80 criteria 
2) to compare pre-school and post-study achievement with project-based learning activities 
3) to study student satisfaction  towards project-based learning activities Population used 
in the study is a junior high school student Center for Non-formal and Informal Education, 
Khon Kaen Province, number 7,500 people. The sample group was  junior high school  
students Center for Non-Formal and Informal Education, Chum Phae District 20 students 
in Khon Kaen Province for the second semester of Academic Year 2020, which were 
obtained by cluster random sampling. The sample group were students who enrolled in 
project courses to develop learning skills. There is only one group The research tools were 
1) a learning management plan. Project course to develop learning skills junior high school  
Projects and presentations of 5 plans 2) a 30-item achievement test 3) a questionnaire on 
the satisfaction of students towards project-based learning teaching and learning. Project 
subjects to develop learning skills by learning to use the project as a base The statistics 
used in the research were mean, standard deviation, and t-test. Projects and presentations 
of 5 plans 2) a 30-item achievement test 3) a questionnaire on the satisfaction of students 
towards project-based learning teaching and learning. Project subjects to develop learning  
skills by learning to use the project as a base The statistics used in the research were 
mean, standard deviation, and t-test. Projects and presentations of 5 plans 2) a 30-item  
achievement test 3) a questionnaire on the satisfaction of students towards project-based 
learning teaching and learning. Project subjects to develop learning skills by learning to use 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 162 ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565

the project as a base The statistics used in the research were mean, standard deviation, 
and t-test.

The results revealed that:

1. Project-based learning teaching and learning activities  project course to  
develop learning skills junior high school The generated efficiency is 82.10/84.67 which is 
higher than the specified 80/80 threshold.

2. The student’s achievement after receiving the project-based learning  
instruction  projects to develop learning skills  lower secondary school was statistically  
significantly higher than before at the.01 level.

3. Students’ satisfaction with teaching and learning activities based on project-based 
learning Project course to develop learning skills junior high school at a high level

Keywords: Project, learning, satisfaction

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 22 กำาหนด
ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า “ผู้เรียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุดการจัดการ
ศึกษา ต้องส่งเสริมผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและ 
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งดำาเนนิการ ดังตอ่ไปนี ้1) จดั
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนดัของผูเ้รยีน โดย คำานึงถงึความ
แตกต่างระหวา่งบคุคล 2) ฝกึทกัษะ กระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
3) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้ คิดเป็น ทำาเป็น รักการ
อา่นและเกิดการใฝรู่อ้ย่างตอ่เนือ่ง 4) จดัการเรยีน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ 

อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ 
อำานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอน
และผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสือ่การเรยีน
การสอนและแหล่งวิทยาการ ประเภทต่างๆ 6) 
จดัการเรยีนรูใ้หเ้กิดขึน้ไดท้กุเวลาทกุสถานที ่มกีาร
ประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนา 
ผู้เรียนตามศักยภาพ

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ ถือว่าเป็นเรื่องสำาคัญ ท่ีจะต้องทำาให้
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของบุคคลแต่ละคนได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อทำาให้เป็นคนรู้จักคิด
วิเคราะห์ รู้จักการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับ
ตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น 
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มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถพึ่งตนเองได้และ
สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศจึงต้องให้ความ
สำาคัญกับการพัฒนาสถานศึกษาเป็นหลัก เน่ือง
ด้วยสถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการทำา
หนา้ทีก่ารจดัการศกึษาใหแ้กป่ระชาชน (สำานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2555) ตามหลักการ
ข้อที่ 1 เป็นหลักสูตรท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นด้าน
สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียน
รู้ โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต ความแตกต่างระหว่างบุคคล ชุมชนสังคม 
จุดมุ่งหมาย ข้อที่ 7 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ และบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
การเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะมีวิธีเดียว 
คือ วิธีเรียน การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้หลายรูป
แบบ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบ
พบกลุ่ม และการเรียนรู้แบบอื่นๆ ซึ่งในแต่ละ
รายวชิานกัเรียนสามารถเลอืกเรยีนในรปูแบบใดรปู
แบบหน่ึง หรอืหลายรปูแบบ จากเหตผุลการศกึษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สามารถ
จดัการเรยีนรูไ้ดห้ลายรปูแบบนัน้ การจดัการเรยีน
แบบโครงงานเป็นการจดัการเรยีนรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียน เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงใน
ลักษณะ ของการศึกษา สำารวจ ค้นคว้า ทดลอง 
ประดิษฐ์ คิดค้น เพ่ือตอบสนองตามหลักการ
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ที่  

1. สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การ
จัดการความรู้ การคิดเป็น การวิจัย อย่างง่าย 
รายวิชาโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จัดอยู่ในกลุ่มสาระทักษะ
การเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

ซึง่แตล่ะสาระประกอบดว้ยรายวชิาบงัคบั 
และรายวิชาเลือกตามจำานวนหน่วยกิตที่กำาหนด
ไว้ ในโครงสร้างรายวิชาบังคับทุกรายวิชาผู้เรียน
ต้องลงทะเบียนเรียนตามที่กำาหนด ส่วนรายวิชา
เลือกสถานศึกษากำาหนดได้ตามความต้องการ 
โดยพัฒนาหลักสูตรขึ้นเองหรือเลือกใช้จากที่ 
สถานศึกษาอื่น หรือส่วนกลางกำาหนด 

จากปัญหาการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำาเภอชุมแพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศกึษา 2563 ทีเ่ปน็การเรยีนการสอนแบบพบกลุม่
และเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ต่ำาทั้งในรายวิชาบังคับรายวิชาบังคับเลือกและ
เลือกเสรี ภาพรวมของระดับจังหวัดอยู่ในลำาดับ
ท้ายๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลำาดับ
ทา้ยๆ ของกลุม่ ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอ ซึง่ไม่เปน็ทีน่า่พอใจของ
คณะครูและผู้บริหาร การเรียนการสอนนักเรียน 
รูปแบบโครงงานน่าจะเป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่จะพัฒนาผู้เรียนและเป็นการยกผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน ของนักเ รียนศูนย์การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ
ชุมแพ

 การสอนแบบโครงงาน เป็นการให้
นักเรียนสืบค้นหาข้อมูลอย่างลึกตามหัวเรื่อง ที่
เด็กสนใจควรแก่การเรียนรู้ โดยปกติการสืบค้นจะ
ทำาโดยเด็กกลุ่มเล็กๆ ที่อยู่ในชั้นเรียน หรือเด็กทั้ง
ชัน้รว่มกนั หรอืบางโอกาสอาจเปน็เพยีงเดก็คนใด
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คนหนึ่งเท่านั้น จุดเด่นของโครงงาน คือ พยายาม
ที่จะค้นหาคำาตอบจากคำาถามที่เกี่ยวกับ หัวเรื่อง
ไม่ว่าคำาถามนั้นจะมาจากเด็ก จากครู หรือจาก
เด็กและครูร่วมกันก็ตาม จุดประสงค์ของโครง
งาน คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับหัวเรื่องมากกว่าการ 
เสาะแสวงหาคำาตอบที่ถูกต้องเพ่ือตอบคำาถามที่
ครูเป็นผู้ถาม การทำาโครงงานไม่สามารถทดแทน
หลักสูตรทั้งหมดได้ สำาหรับเด็กปฐมวัย ถือเป็น
ส่วนที่ เสริมเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ อย่างไม่เป็น
ทางการเพียงส่วนหนึ่งของหลักสูตรเท่านั้น งาน
โครงงานจะไม่แยกเป็นรายวิชา เช่น ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯลฯ แต่จะ บูรณาการ
ทุกวิชาเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยต้องการ
ครูเป็นผู้ชี้แนะและเป็นที่ ปรึกษาในการทำาโครง
งาน เวลาทีใ่ชใ้นการทำางานแตล่ะโครงงานนัน้อาจ
ใช้เวลาหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือหนึ่งสัปดาห์ 
ขึ้นอยู่กับหัวเรื่อง และความสนใจของเด็กทำาด้วย
ตัวเอง กระบวนการ โครงงานถือเป็นตัวอย่างที่ดี
ของ การเรียนรู้ท่ีเตม็ไปด้วยความหมาย เหมาะกบั 
พัฒนาการเด็ก เป็นการศึกษาอย่างลึกใน ช่วง
เวลาที่ขยายได้ตามความสนใจของเด็กแต่ละคน 
แต่ละกลุ่มย่อย หรือแต่ละช้ัน และ ตามแต่หัว
เร่ืองที่ต้องการศึกษา (วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ, 
2545) ว่า การสอนแบบโครงงานหมายถึงการ
จัดกิจกรรม การร่วมมือช่วยเหลือกันแก้ปัญหาที่
เกิดขึน้ภายในกลุม่ด้วยวธิกีารปฏิบติัจริงเพ่ือเรยีนรู ้
วิธีการแก้ปัญหาอันนำาไปสู่ความสามารถ ในการ
คิดวิเคราะห์ การแสวงหาข้อมูลในการแก้ปัญหา
เหล่าน้ัน (วราภรณ ์ตระกลูสฤษด์ิ, 2545) วา่ได้ให้
ความหมายของการเรียนรู้แบบโครงงาน (Group 
Project) ว่าหมายถึงการรวมกลุ่มของบุคคล
มากกวา่ 2 คนขึน้ไปมปีฏสิมัพันธร์ว่มกนั กจิกรรม
อันนำาไปสู่จุดมุ่งหมายบางประการ นอกจากนั้น
แล้วยังเป็นการจัดสถานการณ์ที่ ช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้การทำางานร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน

และกนัและสนบัสนนุกนั ในการเรยีนรู ้(Fascitate 
Learning) เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันที่เกิดขึ้นต่อ ทุกคนภายในกลุ่ม สุชาติ วงศ์
สุวรรณ, 2542) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้โครง
งานว่า หมายถึงว่าเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง
ที่เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะ 
ของการศึกษา สำารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ 
คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นแนะนำาและ ให้คำา
ปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกวิชา
โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ระดับชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอชุมแพ การเรียนรู้ที่
ใชโ้ครงงานเปน็ฐาน ผู้วิจยัเห็นว่าเปน็การพฒันาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ สนใจที่จะศึกษา
การเรียนการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน ว่ามีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไร ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้ เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้

โครงงานเป็นฐาน รายวิชาโครงงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาโครงงานเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน 
รายวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
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สมมุติฐานการวิจัย
นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประชากร

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 7,500 คน

กลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้ คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ
ชมุแพ จงัหวดัขอนแกน่ ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 
2563 จำานวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเป็น 
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

2. เนื้อหา 

เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เนื้อหา
รายวิชาเลือกเสรี วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รหัสวิชา 
ทร 02006 เนื้อหา ดังนี้

1. โลกของอาชีพ 

2. การจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทจำาลอง

3. โครงงานและการนำาเสนอผลงาน 

4. การจัดทำารายงานกิจการ

5. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรอสิระ คอื การเรยีนรูท้ีใ่ชโ้ครงงาน
เป็นฐาน

ตัวแปรตาม ได้แก่

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครง
งานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

- ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่  1 .  การ วิ เคราะห์ ข้อมูลหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
การเรียนรู้ท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาโครง
งานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนต้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

การวิ เคราะห์หาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยการเรียนรู้ที่ใช้
โครงงานเป็นฐาน รายวิชาโครงงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
การนำาคะแนนแบบทดสอบคะแนนผลการปฏิบัติ
ทั้ง 5 แผน กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(การทดสอบหลังเรียน 30 ข้อ) นำามาคำานวณเพื่อ
หาค่าประสทิธิภาพของกจิกรรมการเรยีนการสอน 
โดยการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน 
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จากตาราง 1 พบว่าประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยการเรยีนรูท้ีใ่ช้โครง
งานเป็นฐาน รายวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่า E

1
 คิด

เป็นร้อยละ 82.10 ส่วนคะแนนจากการทำาแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียน ที่จัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้ที่
ใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาโครงงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่า E

2
 

คิดเป็นร้อยละ 84.67 นั่นคือ ประสิทธิภาพของ 
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยการเรยีนรูท้ีใ่ช้โครง
งานเป็นฐาน รายวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเท่ากับ 
82.10/84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

ตอนที่ 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรยีนด้วยกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยการเรยีน
รู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน

 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรยีนการสอน โดยการเรยีนรูท้ีใ่ชโ้ครงงานเปน็ฐาน 
รายวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น นำามาทดสอบค่าที (t-test) 
ปรากฏผลดังตาราง 2

ตาราง 1 คะแนนประสิทธิภาพกระบวนการ (E
1
) ค่าประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน  

โดยการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (E

1
/E

2
) 

แผนจัดการเรียนรู้ คะแนน S.D. ร้อยละ

10 8.10 0.91 81.00

10 7.90 0.72 79.00

10 8.25 1.02 82.50

10 8.25 0.91 82.50

10 8.55 0.76 85.50

รวม 50 41.05 2.96 82.10

N
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

E
1/
E

2คะแนนเต็ม E
1

คะแนนเต็ม E
2

20 50 41.05 82.10 30 25.40 84.67 82.10/4.67

ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

ช่วงการวัด คะแนน S.D. ∑D ∑D2  (∑D2) df t

ก่อนเรียน 30 16.85 2.08 171 1,513 29,241 19
23.36 **

หลังเรียน 30 25.40 1.10 19
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตาราง 2 พบวา่นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 16.85 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.08 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 25.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.10 วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test 
เท่ากับ 23.36 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

ตอนที ่3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของ
นกัเรยีนทีม่ตีอ่กจิกรรมการเรยีนการสอน โดยการ
เรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการเรียนรู้ที่
ใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาโครงงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดัง
ตาราง 3

ตาราง 3 ความพึงพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอ่กจิกรรมการเรยีนการสอน โดยการเรยีนรูท้ีใ่ชโ้ครงงานเปน็
ฐาน รายวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อความ S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

ลำาดับที่

1. ส่งเสริมให้นักเรียนตื่นเต้นได้ฝึกทักษะการคิดด้วยตนเอง 4.55 0.76 มากที่สุด 3

2. ส่งเสริมให้นักเรียนชอบการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม แบบกลุ่ม 4.30 0.66 มาก 6

3. ทำาให้นักเรียนชอบร่วมกันแก้ไขปัญหา 4.10 0.79 มาก 9

4. ทำาให้นักเรียนพอใจได้ช่วยเหลือกันและกันในการเรียน 4.25 0.79 มาก 7

5. ทำาให้นักเรียนมีอิสระชอบในการแสดงออก 4.30 0.80 มาก 6

6. ช่วยนักเรียนชอบการประเมินสถานการณ์ 4.20 0.95 มาก 8

7. ช่วยให้นักเรียนชอบการวางแผนและใช้แผนในการทำางาน 4.05 0.83 มาก 10

8. ช่วยให้นักเรียนพอใจการจัดการระบบในการทำางาน 4.60 0.50 มากที่สุด 2

9. ช่วยให้นักเรียนพอใจสร้างแรงจูงใจในการทำางาน 4.00 0.97 มาก 11

10. ช่วยให้นักเรียนรู้จักการตรวจสอบผลการทำางาน 3.60 0.75 มาก 13

11. ช่วยให้นักเรียนชอบในการปรับปรุงการทำางาน 4.05 0.89 มาก 10

12. ช่วยให้นักเรียนพอใจสร้างแรงบันดาลใจให้รักการทำางาน 4.10 0.55 มาก 9

13.ช่วยให้นักเรียนสนุก ชอบการทำางานเป็นกลุ่ม 4.05 0.89 มาก 10

14. ทำาให้นักเรียนพอใจบทบาทหน้าที่ในการทำางานกลุ่ม การมีส่วน
ร่วม มีความสามัคคีในกลุ่ม

4.65 0.75 มากที่สุด 1

15. ทำาให้นักเรียนพอใจเชื่อมั่นในการจัดการงานอาชีพในอนาคต 4.30 0.66 มาก 6
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3. ความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อ
กจิกรรมการเรยีนการสอนโดยการเรยีนรูท้ีใ่ชโ้ครง
งานเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก (4.24) 

อภิปรายผล
การพัฒนากิ จกรรมการ เ รี ยนการ

สอน โดยการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถ อภิปรายรายงาน
ผล ได้ดังนี้

1. กิจกรรมการเรียนการสอน โดยการ
เรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาโครงงานเพื่อ
พฒันาทกัษะการเรียนรู ้ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ที่
สร้างขึ้นมีประประสิทธิภาพ 82.10/84.67 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ ์80/80 ท่ีกำาหนดไว้ ทีเ่ป็นดงันีอ้าจเปน็
เพราะวา่แผนจัดการเรยีนรูม้กีารออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สนองความต้องการและวิธีการเรียน
ของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
และมีบทบาทในกิจกรรมอย่างมาก ให้นักเรียน

จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของ
นกัเรยีนทีม่ต่ีอกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยการ
เรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาโครงงานเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.24) ซึ่งเป็นไป
ตามสมุติฐานของการวิจัย

ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้

1. กิจกรรมการเรียนการสอน โดยการ
เรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาโครงงานเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.10/84.67 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่กำาหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
หลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
การเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตาราง 3 ความพึงพอใจของนกัเรียนทีม่ตีอ่กจิกรรมการเรยีนการสอน โดยการเรียนรูท้ีใ่ชโ้ครงงานเปน็
ฐาน รายวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ต่อ)

ข้อความ S.D.
ระดับความ
พึงพอใจ

ลำาดับที่

16. ทำาให้นักเรียนชอบการทำางาน มีช่องทางในการประกอบอาชีพ 3.65 0.99 มาก 12

17. ช่วยให้นักเรียนสนุกเกิดทักษะในการบริหารจัดการที่นำาไปใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน

4.55 0.60 มากที่สุด 3

18. ช่วยให้นักเรียนตื่นเต้นมีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ในงานที่
ได้รับมอบหมาย

4.35 0.88 มาก 5

19. ช่วยให้นักเรียนพอใจ รู้จักเคารพในความคิดเห็นของตนเองและ
ผู้อื่น

4.50 0.89 มากที่สุด 4

20. ช่วยให้นักเรียนพอใจรู้จักการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน
ได้

4.55 0.83 มากที่สุด 3

ภาพรวม 4.24 0.83 มาก 4
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รู้จักการคิด วิเคราะห์ วางแผน ลงมือปฏิบัติ รู้จัก
การปรับปรุง ดัดแปลงพัฒนางานและการสรุปผล
การทำางาน การเรียนมีความท้าทายจากกิจกรรม
ท่ีสอดคล้องกับวัยและความสนใจของผู้เรียน มี
การแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อยๆ มีการเลือก
วิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับ
หัวข้อที่เรียน โดยคำานึงถึงมาตรฐาน สาระสำาคัญ 
ตัวชี้วัด และจุดประสงค์ของเนื้อหา กิจกรรมหรือ
กระบวนการเรียน การวัดและประเมินผล ความ
สนใจและความสามารถของผู้เรียนซึ่งสอดคล้อง
กับ ชัยรัตน์ สุทธิรัตน์ (2551: 4) ได้กล่าวว่าการ
จดัการเรยีนการสอนในกลุม่สาระตา่งๆนัน้ ตอ้งมี
กระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผู้สอนต้อง
คำานึงถึงพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญา 
วิธีการเรียนรู้ ความสนใน และความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนรู้
ควรใชร้ปูแบบ วธิกีารท่ีหลากหลาย เน้นการจดัการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง ถ้าผู้สอนใช้วิธีการที่
หลากหลาย วิธีผสมผสานกันย่อมเปิดโอกาสให้
นักเรียน ได้แสดงความสามารถ ความถนัดอย่าง
เต็มที่ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผล
การวิจัยนี้สอดคล้องกับการวิจัยของ อนุรักษ์ ชาติ
เชยแดง (2547: 98) ทีศ่กึษาวธิกีารเรยีนการสอน
แบบโครงงานเป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนคิดเป็นอย่าง
ระเบียบ มีการวางแผน เป็นขั้นตอนมีลำาดับก่อน
หลงั และผูเ้รยีนดำาเนินการไปตามโครงการทีว่างไว้
โดยนำาเทคนคิควิซ ีซึง่ประกอบด้วย ขัน้ตอน P D C 
A ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นดำาเนินการตามแผน 
(Doing) ขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำาเนินการ 
(Checking) และขัน้ตอนการปรบัปรงุแกไ้ขและนำา
ไปฏิบัติจริง (Acting) มาเพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงงานให้สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างอิสระและจัดความคิด
อย่างเป็นระบบทำาใหผู้เ้รยีนคิดและวางแผนในการ
จัดการของตน และของกลุ่ม ค้นพบคำาตอบแก้ไข

ปัญหาด้วยตนเองรวมทั้งการทำางานเป็นทีม การ
ทำางานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนมีบทบาทร่วมกันในการ
หาความรู้ ผู้เรียนรู้จักสถานการณ์ปัญหาท่ีตนเอง
สนใจตั้งแต่เร่ิมและสิ้นสุดกิจกรรม โครงการผู้
เรียนจะรู้ความสำาเร็จของปัญหาท่ีทำาและมีโอกาส
ฝึกฝนประเมินปรับปรุงตนเอง ผู้สอนมีบทบาทใน
การแนะนำาชี้แนวทางให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ ซึ่ง
ที่กล่าวมาสอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พศ.2560-2579 วิสัยทัศน์: คนไทยได้รับโอกาส
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
สามารถดำารงชีวิตทีเ่หมาะสมกบัชว่งวัย สอดคลอ้ง
กบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และมทีกัษะ
ทีจ่ำาเปน็ในโลกศตวรรษที ่21 ยทุธศาสตรท์ี ่6 การ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ
ศึกษา ระบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แนวคิด
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บนฐานคิดที่เช่ือ
ว่า รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมในช่วงศตวรรษ
ที่ 20 นั้นเน้นย้ำาแต่การเรียนการสอนและแบบ
ท่องจำาเนื้อหาในสาระวิชาหลัก อาทิ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ไม่เพียงพออีกต่อไป
แล้วการดำารงชีวิตและการทำางานในโลกศตวรรษ
ใหมภ่ายใตค้วามทา้ทายใหม ่สำาหรบัแนวคดิทกัษะ
แห่งศตวรรษ ที่ 21 นั้นตั้งต้นจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ที่จำาเป็นสำาหรับศตวรรษที่ 21 โดย
ใหค้วามสำาคญักบัการปลูกฝงั “ทกัษะ” ทีจ่ำาเปน็ใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะ
ในการเรียรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการ
ทำางานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่กับ 
“เนื้อหา” ในสาระวิชาหลักและความรู้อื่นที่สำาคัญ
ในศตวรรษที ่21 เชน่ ความรู้เรือ่งโลก ความรู้ดา้น
การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบ
การด้านความรู้พลเมือง ความรู้ด้านสุขภาพ และ
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านหลักสูตรที่มีลักษณะ
กระชับ (Lean curriculum) ช่างคิด (thinking 
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curriculum) และบูรณาการ (interdisciplinary 
curriculum) เพื่อสร้างนักเรียนที่มี “คุณลักษณะ” 
อันพึงปรารถนาของโลกศตวรรษที่ 21 ได้ นั้นคือ 
รู้จักคิด รักการเรียนรู้ มีสำานึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้
ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต

นอกจากนี้ การเรียรู้ในศตวรรษที่ 21 ยัง
ต้องมีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและ
วิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะ
แบบใหม่อีกด้วย เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มี
ปฏสิมัพนัธ ์การเชือ่มตอ่และมสีว่นรว่ม ใช้สือ่ผสม
ผสานอยา่งหลากหลาย ปรบัเปลีย่นความสามารถ
และระดับของผู้เรียน มีเน้ือหาที่ไม่ยึดติดกับตัว
สื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นคว้า แก้ไข จด
บันทึกได้ เก็บประวัติการเรียรรู้อย่างเป็นระบบ 
และมีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็ว

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังได้รับการเรียนการสอน โดยการเรียนรู้ที่ใช้
โครงงานเป็นฐาน รายวิชาโครงงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ที่เป็นดังนี้ อาจเป็นเพราะว่าการเรียนการ
สอน โดยการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน เป็น
กิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้คิดอย่างเป็นระบบ 
ระเบียบ มีการวางแผนขั้นตอนมีลำาดับก่อนหลัง
และนักเรียน ดำาเนินไปตามโครงการที่วางไว้โดย
นำาเอากระบวนการทำางานซ่ึงประกอบด้วย ขั้น
วางแผน ขั้นดำาเนินงานตามแผน ขั้นตรวจสอบ 
และขั้นปรับปรุงแก้ไขนำาไปปฏิบัติให้ประสบผล
สำาเร็จมาเพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพในการทำางาน
หรือปรับปรุงงานให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ

บริบทต่างๆได้ จัดความคิดให้เป็นระบบทำาให้
นักเรียนได้คิดและวางแผนในการทำางานของตน
และกลุ่ม ค้นพบคำาตอบและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
รวมทัง้การทำางานเปน็กลุม่ นกัเรยีนมบีทบาทรว่ม
กันในการทำางานให้ประสบผลสำาเร็จ นักเรียนจะ
รู้ความสำาเร็จของกิจกรรมและมีโอกาสฝึกฝนและ
ปรับปรุงตนอง ครูผู้สอนมีบทบาทในการแนะนำา 
ชี้แนะแนวทาง กระตุ้นให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้ วิธีการใหม่มาพัฒนากิจกรรมจำาลองของ
ตนเอง สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีทักษะที่จำาเป็นในโลกศตวรรษที่ 
21 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารจัดการศึกษา ระบบการเรียน
การสอนเพือ่เพิม่ศกัยภาพใหน้กัเรียนมทีกัษะแหง่
ศตวรรษที่ 21 แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ตั้งอยู่บนฐานคิดที่เชื่อว่า รูปแบบการศึกษาแบบ
ดั้งเดิมในช่วงศตวรรษที่ 20 นั้นเน้นย้ำาแต่การ
เรียนการสอนและแบบท่องจำาเนื้อหาในสาระวิชา
หลัก อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วนการดำารงชีวิตและการ
ทำางานในโลกศตวรรษใหม่ภายใตค้วามทา้ทายใหม ่
สำาหรับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 นั้นตั้ง
ต้นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่จำาเป็นสำาหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยให้ความสำาคัญกับการปลูกฝัง 
“ทักษะ” ที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
ในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียรู้และนวัตกรรม 
ทกัษะชวีติและการทำางานดา้นสารสนเทศและการ
สื่อสาร ควบคู่กับ “เนื้อหา” ในสาระวิชาหลักและ
ความรู้อื่นที่สำาคัญในศตวรรษที่ 21 เช่น ความรู้
เรื่องโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและ
การเป็นผู้ประกอบการด้านความรู้พลเมือง ความ
รู้ด้านสุขภาพ และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่าน
หลักสูตรที่มีลักษณะกระชับ (Lean curriculum) 
ชา่งคดิ (thinking curriculum) และบรูณาการ (in-
terdisciplinary curriculum) เพื่อสร้างนักเรียนที่
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มี “คณุลกัษณะ” อนัพึงปรารถนาของโลกศตวรรษ
ที่ 21 ได้ นั้นคือ รู้จักคิด รักการเรียนรู้ มีสำานึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความ
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และ
ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิต

นอกจากนี้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ยังต้อมีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหา
และวธิกีารสอน โดยใช้เทคโนโลยสีนบัสนนุทฤษฎี
การเรียนรูแ้บบใหมใ่นการพัฒนาเน้ือหาและทกัษะ
แบบใหม่อีกด้วย เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มี
ปฏสิมัพนัธ ์การเชือ่มตอ่และมสีว่นรว่ม ใช้สือ่ผสม
ผสานอยา่งหลากหลาย ปรบัเปลีย่นความสามารถ
และระดับของผู้เรียน มีเน้ือหาที่ไม่ยึดติดกับตัว
สื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นคว้า แก้ไข จด
บันทึกได้ เก็บประวัติการเรียรรู้อย่างเป็นระบบ 
และมีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็ว 
สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ พชัรยีา นวิตัร (2563: 
บทคดัยอ่) การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภูมิศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความสามารถในการทำาโครงงานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภมูศิาสตร ์หลงัเรยีนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ แบบโครงงาน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยการเรยีนรูท้ีใ่ช้โครง
งานเป็นฐาน รายวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ในระดับ

มากที่เป็นดังนี้ อาจเป็นเพราะว่า

1. การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดย
การเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน นักเรียนมีความ
สนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถ 
ความรู้อย่างเต็มที่ ความสำาเร็จของงานมีความ
ชัดเจน กระบวนการทำางานมีการทำางานแบบ
กลุ่มทำาให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความมคิด 
เรียนรู้ช่วยเหลือกัน และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 
สอดคล้องกับ เพ็ญนี บุญรักษา (2552: 151) ที่
กล่าวว่าการที่เด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนซึ่งกันและ
กนัระหว่างเพือ่นและครทูำาใหเ้กดิความสนกุสนาน 
ความพอใจทีจ่ะเรยีนรูจ้ะชว่ยเสรมิสรา้งความรูส้กึ
ทีด่ใีนการเรยีนรูใ้นการเรยีน ชืน่ชมในสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู้

2. ครมูกีารเสรมิแรงและสรา้งแรงจงูใจให้
แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้น มีความสนใจ เอาใจใส่ต่อ
การเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นเพื่อ
สร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างครูและนักเรียน โดย
การเสริมแรงทางบวกจะมีผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนมากว่าการเสริมแรงทางลบ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวเป็นสนับสนุนว่าการ
เรียน โดยการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน ช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ทำาเป็น มีความคิด
สร้างสรรค์ ทำางานอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ 
ปฏิบัติงานด้วยตนเองตามแผนท่ีวางไว้ สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขในการทำางานได้ โดยเป็นการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยคำานึง
ถึงความแตกต่างระหว่างนักเรียนแต่ละคน แต่ละ
วัย จึงทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ท่ีดียิ่ง
ขึ้นทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์การเรียน ความพึงพอใจ 
ความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นในตนเอง
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ข้อเสนอแนะ
ขอ้เสนอแนะเพ่ือนำาผลการวจิยัไปใช้ และ

เสนอแนะในการวิจัย ครั้งต่อไป

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้

1.1 การวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรยีนการสอนโดยการเรยีนรูท้ีใ่ชโ้ครง
งานเปน็ฐาน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูขึน้ จึง
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนนำาไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระอื่นๆ 
และระดับการศึกษาอื่นๆ ให้มากขึ้น

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียน
การสอน โดยการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน 
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับทุกรายวิชาและ
ระดับการศึกษาอื่นๆ โดยครูผู้สอนเองสามารถ
นำาเอกสารใบงาน ใบความรู้ และแบบทดสอบให้
เหมาะสมกับวัย อาชีพของนักเรียน และเนื้อหา

1.3 กิจกรรมการเรียนการสอน โดยการ
เรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้

นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการในการจดทะเบียน
บริษัท ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
สามารถนำาไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการกลุม่
สาระอื่นๆ และกิจกรรมของนักเรียนได้ เช่น การ
จดบันทึกรายงานการประชุมประจำาเดือนหมู่บ้าน 
การบันทึกบัญชี การปิดบัญชีกลุ่มของกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตของนักเรียน โดยปรับรูปแบบ 
แบบฟอร์มให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการเรียน
การสอน โดยการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน กับ
รูปแบบอื่นๆ ในการพัฒนาทักษะ ของนักเรียน

2.2 ควรมีการวิจัยผลของวิธีการเรียน
การสอน โดยการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระทักษะการ
เรยีนรู ้พฒันาดา้นคณุสมบตัขิองนกัเรยีนดา้นอืน่ๆ 
เช่น พัฒนาการเรียนด้านทักษะการทำางานเป็นก
ลุ่ม การพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำา เป็นต้น
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