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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ

หลังเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรยีน ตอ่การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ กลุม่เปา้หมายเปน็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 จำานวน 
15 คน โรงเรยีนบา้นห้วยดา้ย ภาคเรยีนท่ี 1 ปกีารศึกษา 2563 สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
เลย เขต 1 ใน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง รูปแบบการวิจัยเป็น One-Group Pretest-Posttest 
Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน จำานวน 4 แผน 
ใชเ้วลาสอน 15 ชัว่โมง (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ เปน็แบบปรนยั ชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลือก 
จำานวน 20 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า

นักเรียนที่เรียนกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรยีน อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และความพงึพอใจตอ่กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน เรือ่ง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.55) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสภาพ
แวดลอ้มมคีา่ความพึงพอใจมากท่ีสดุ ( =4.52) ด้านกจิกรรมการเรียนรูม้คีา่ความพงึพอใจมาก ( =4.29) 
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ด้านประโยชน์ที่ได้รับมีค่าความพึงพอใจมาก ( =4.40) และด้านอื่นๆ การทำางานร่วมกันกับเพื่อนๆ ใน
กลุ่ม มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด ( =5.00) 

คำ�สำ�คัญ: โครงงาน ผลสัมฤทธิ์การเรียน ความพึงพอใจ

Abstract
 The objectives of this research were 1) to develop 6th grade students’ learning 

achievement in information technology Through project-based learning activities and 2) to 
study the students’ satisfaction with the project-based learning activities. The target group 
consisted of 15 grade 6 students in Ban Huai-dai School, under the Office of Loei Primary 
Education Service Area l, in the 2020 academic year. The One-Group Pretest-Posttest  
Research Design was applied to the study. Research instruments included 1) 4 lesson plans 
on information technology which took 15 instructional periods to complete, 2) a 20-item 
multiple-choice learning achievement test on information technology and 3) a questionnaire  
to elicit the students’ opinions in connection with their satisfaction with the learning  
activities. The collected data were analyzed by means of percentage, arithmetic mean,  
standard deviation and a t-test.

The findings show that:

1. The students’ mean posttest score was significantly higher than their pretest one 
at the.05 level of significance,

2. The students’ overall satisfaction with the project-based learning activities ranked 
the “highest” level ( =4.55). However, when considered each aspect separately, it was 
found that the learning atmosphere aspect was ranked “highest” level ( =4.52), the learning  
activities was ranked “high” level ( =4.29), the usefulness of the learning activities was  
ranked “high” ( =4.40), while the aspect of working cooperatively with friends which  
allowed them a good time was ranked the “highest” level of satisfaction ( =5.00). 

Keywords: Project-based learning Activities, Learning Achievement, Satisfaction

บทนำา
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่

เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลาก
หลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

อยา่งเตม็ทีส่ง่เสรมิการคดิ วเิคราะห์และการแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ในกระบวนการทำางาน การเรียนรู้ที่
เหมาะกับการเรียนให้เข้ากับโลกเทคโนโลยีหรือ
ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นในเรื่อง 3 R และ 
4 C ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีองค์ประกอบ 3 R ได้แก่ 
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Reading คือการอ่าน ผู้เรียนสามารถอ่านและ
จบัใจความสำาคญัจากการอา่นได้, Writing คอืการ
เขียน สามารถใช้ภาษาเขียนได้อย่างถูกต้อง และ 
Arithmetic ดา้นคณติศาสตร ์การคดิคำานวณ ส่วน 
4 C ได้แก่ Critical Thinking คือการคิดวิเคราะห์, 
Communication คือ การสื่อสาร Collaboration 
คือ การร่วมมือร่วมใจการทำางานเป็นทีม และ 
Creativity คือ ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการ
ใชท้กัษะชีวติในการทำางานและสิง่ทีส่ำาคญัคอืความ
คิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน

โลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 
วิธีการที่เด็กๆ สื่อสารกับเพ่ือนๆ การรับรู้และ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และการดำาเนินชีวิต แตก
ต่างจากในยุคของพ่อแม่หรือครูเป็นอย่างมาก ไม่
เฉพาะเทคโนโลยีทีพ่ฒันาขึน้ แตร่วมถงึการเขา้ถงึ 
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วไร้ขีดจำากัด หน้าที่ของ
ผู้ใหญ่คือการเตรียมเด็กเหล่านี้ให้พร้อมสำาหรับ
งานและอาชีพใหม่ๆ ที่จะเกิดในอนาคตและอาจ
ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน เด็กๆ จึงต้องได้รับการฝึกฝน
ทักษะที่จำาเป็น เช่น ทักษะการอ่าน การเขียนและ
การคดิคำานวณ การคดิอย่างมวีจิารณญาณ การแก้
ปัญหา การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความเข้าใจ
ความต่างวฒันธรรม ความรว่มมอื การทำางานเปน็
ทมี ภาวะผูน้ำา การสือ่สาร สารสนเทศ การเทา่ทนั
สื่อ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและ
การเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการ
เป็นพลเมืองในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป (วิจารณ์ 
พานิช,2555; Taylor & Fratto, 2012 ; รุ่งโรจน์ 
แก้วอุไรและศรัณยู หมื่นเดช,2556) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
หมวดท่ี 4 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษา 
ใน “มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตาม

อธัยาศยั ตอ้งเนน้ความสำาคญัทัง้ความรู ้คณุธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ 
เหมาะสมของแตล่ะระดบัการศึกษาในเรือ่งตอ่ไปนี้

(1) ความรูเ้รือ่งเกีย่วกบัตนเอง และความ
สัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยว
กับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย
และระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ

(2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำารุงรักษาและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

(3) ความรู้ เ ก่ียวกับศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

(4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

 (5) ความรู้ และทักษะในการประกอบ
อาชีพและการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข” 

การพัฒนาผู้ เรียนนั้นควรพัฒนาตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และการจัดการเรียนการ
สอนควรเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (child center) 
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งต่างๆ และควรสนับสนุนในการนำา
เทคโนโลยเีขา้มาใชเ้พือ่ใหก้ารจดัการเรยีนการสอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังที่ “พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่า รัฐต้องจัดสรร
ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนา
แบบเรียน ตำารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์
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อืน่ วสัดอุุปกรณ ์และเทคโนโลยี เพือ่การศกึษาอืน่ 
โดยเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการผลติ และ
มีแรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการ
ศึกษา” (สำานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ 
2542:13-17) 

การเรียนแบบโครงงาน (Project-Based 
Learning) หรือบางครั้งเรียกกว่า PBL มีความ
คล้ายคลึงกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) โดยท้ังสองวิธีใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน แต่มี
ข้อตา่งกนัเลก็น้อย คือ การเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเปน็
ฐานจะเน้นท่ีกระบวนการแก้ไขปัญหา ส่วนการ
เรียนรู้แบบโครงงานจะเน้นไปท่ีการลงมือปฏิบัติ 
การเรียนแบบโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เนน้การปฏบิตัติามความสนใจของนกัเรยีนเอง เพือ่
ค้นพบสิ่งใหม่หรือความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยข้อค้นพบใหม่น้ันนักเรียน
และครูไม่เคยทราบหรือมีประสบการณ์มาก่อน 
โดยมีครูหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา นักเรียน
ที่เรียนด้วยกระบวนการนี้จะมีแรงจูงใจในการ
แก้ไขปัญหาสูง เชื่อมโยงความรู้กับโลกความเป็น
จริง นักเรียนจะเป็นผู้เลือกวิธีการค้นหาคำาตอบ 
กำาหนดแหล่งข้อมูล จากนั้นจะลงมือปฏิบัติและ
ค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนจะสามารถบูรณาการ 
ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา สรุปข้อค้นพบ 
และสร้างความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตจริงได้ (ปรียา 
บุญญสิริ, 2553 ; พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์  
ยินดีสุข และราเชน มีศรี, 2553 ; วัฒนา  
มัคคสมัน, 2554 ; ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552 ; 
Bender, 2012; Moursund, 2009; รุ่งโรจน์ 
แก้วอุไร และศรัณยู หมื่นเดช, 2556) 

การวิจัยในครั้ งนี้ เป็นการนำาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมาใช้ในการ
เรยีนการสอนวิชาคอมพวิเตอร ์นกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 6 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
นักเรียนได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิดว้ยตนเอง เปลีย่นจากการ
เรียนแบบบรรยายเป็นการลงมือปฏิบัติและร่วม
กันอภิปรายผล ผ่านการนำาเสนอผลงาน เพื่อให้
นกัเรียนไดม้คีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการทำางานและ
ได้ทำางานร่วมกันอย่างเป็นกระบวนการ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนเรียนและหลังเรียน

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่

เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 มคีวาม
พงึพอใจตอ่กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน เรือ่ง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก

วิธีดำาเนินการวิจัย

กลุ่มเป้�หม�ย

เป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จำานวน 15 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
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2563โรงเรียนบ้านห้วยด้าย สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ จำานวน 4 
แผน ใช้เวลาสอน 15 ชั่วโมง

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของ
นักเรียนที่มีต่อการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เปน็แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating  
scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก  
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำานวน 20 ข้อ

ขั้นตอนก�รวิจัย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 มีวิธีการดำาเนินงานดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) หลักสูตรกลุ่มสาระการงานพื้นฐาน
อาชพีและเทคโนโลยี เพ่ือเปน็แนวทางในการสรา้ง
แผนการจัดการเรียนรู้

1.2 ศึกษาเอกสารตำาราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

1.3 วิ เคราะห์  คำาอธิบายรายวิชา 
มาตรฐานตัวชี้ วัดและสาระการเรียนรู้ แกน
กลาง และหลักสูตรของโรงเรียนบ้านห้วยด้าย 
พุทธศักราช 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) นำาเนื้อหาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาจัดลำาดับให้เหมาะสม

1.4 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบโครงงาน โดยใช้โครงงานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด

1.5 นำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ 
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและให้ข้อเสนอ
แนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

1.6 นำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 
คน เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกต้อง และ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยทุก
แผนการจดัการเรยีนรูจ้ะต้องมคีวามเหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป เป็นเครื่องมือทดลอง 
แผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียความเหมาะสม
ของเนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรยีนรู ้สือ่และแหลง่เรยีนรูแ้ละการวัดและประเมนิ
มีผลอยู่ตั้งแต่ 3.67-4.67 หรือมีคะแนนเฉลี่ยรวม 
เท่ากับ 4.27 หรือมีความเหมาะสมมาก

1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ 
ตามคำาแนะนำาของผู้เช่ียวชาญโดยพบว่าสาระ
สำาคัญควรจะระบุให้ครอบคลุมถึงสาระการเรียนรู้  
เวลาในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม ใบงานมี
การกำาหนดกิจกรรมมากเกินไป จึงได้ปรับปรุง
แก้ไข โดยจัดกิจกรรมให้กระชับ และปรับใบงาน
ให้มีความเหมาะสม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ

 1.7.1 นำาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อน
นำาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับกลุ่ม 



Journal of Education, Mahasarakham University 191 Volume 16 Number 2 April - June 2022

เป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย จำานวน 
15 คน 

 1.7.2 นำาแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ทดลองใชกั้บกลุม่เปา้หมาย คือ นักเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านห้วย
ด้าย จำานวน 15 คน 

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จำานวน 20 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 4 เลือก  
มีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้

2.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
มาตรฐานการเรียนรู้ เนือ้หาวชิาคอมพิวเตอร ์เรือ่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.2 วิเคราะห์ข้อสอบ โดยวิเคราะห์จุด
ประสงคเ์ชิงพฤตกิรรมและผงัการสรา้งขอ้สอบตาม
ทฤษฎีของ Bloom 6 ขั้นตอน แต่การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ใช้เพียง 3 ขั้น ได้แก่ ความรู้ความจำา ความ
เข้าใจ และการประยุกต์ใช้ เท่านั้น 

2.3 ออกข้อสอบตามตารางแสดงการ
วเิคราะหจ์ดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและผงัการสร้าง
ข้อสอบ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 จำานวน 40 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 
4 ตัวเลือก 

2.4 แบบทดสอบลงในตาราง แบบตรวจ
สอบความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์
การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์ (IOC) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 
ท่าน

2.5 การวิ เคราะห์ข้อมูลดัชนีความ
สอดคล้อง ซึ่งต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50-1.00 จึงเป็น
ข้อสอบที่ใช้ได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีความ
สอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 ท่าน ในการ
หาข้อมูลดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
จำานวน 40 ข้อ 

2.6 นำาแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจ
ความสอดคล้องไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม
ที่เคยเรียนเนื้อหาดังกล่าวแล้ว โดยนำาไปใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กำาลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้าน 
น้ำาแคม อำาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำานวน 26 คน 
เพื่อหาค่าอำานาจจำาแนก 

2.7 นำากระดาษคำาตอบทีผู่เ้รยีนตอบแลว้
มาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน 
ข้อที่ตอบผิดหรือตอบเกิน -1 คำาตอบหรือไม่ตอบ
ให้ 0 คะแนน เมื่อรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วนำา
ผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย 
(p) และค่าอำานาจจำาแนก (r) คัดเลือกข้อสอบที่มี
ค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และค่าความ
ยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 คัดเลือกไว้ 
จำานวน 20 ข้อ

2.8 นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มา
ปรบัปรงุเปน็แบบทดสอบฉบบัจรงิ จำานวน 20 ขอ้ 
เพื่อนำาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ 
ผูเ้รยีน ซึง่มขีัน้ตอนในการสรา้งแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ดังต่อไปนี้ 

3.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วกบั
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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3.2 กำาหนดจดุมุง่หมายการประเมนิ เพ่ือ
ทราบว่าต้องการข้อมูลชนิดใดอะไรบ้าง

3.3 วิเคราะห์และกำาหนดขอบข่ายการ
ประเมินด้านต่างๆ 

3.4 สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาความ
พงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอ่การเรยีนแบบโครงงาน 
โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

3.5 นำาแบบสอบถามใหอ้าจารย์ทีป่รกึษา
พิจารณาตรวจสอบ แล้วนำามาแก้ไขให้มีความถูก
ต้องและเหมาะสม 

3.6 พิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจ
เพื่อนำาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวเิคราะหข์อ้มลูจากการทดสอบวดัผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจ 
โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การหาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งใช้ 
วิธีทางสถิติจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป
ตามขั้นตอน ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสร้างและหา

คุณภาพของแบบทดสอบ โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์การ
เรียนรู้และหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการ
หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอำานาจจำาแนก (r) ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยใช้สถิติ t-test ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบโครงงาน

N S.D. t

ก่อนเรียน 15 9.40 2.53
13.88*

หลังเรียน 15 16.20 1.78
*p <.05

จากตาราง 1 พบว่า การทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 หลังจากที่นักเรียนได้เรียนด้วยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.40 คะแนน 
และ 16.20 คะแนน ตามลำาดับ และเมื่อเปรียบ
เทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า  
คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่นกัเรยีนมคีวาม 
พึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
โครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ร�ยก�รประเมิน ค่�เฉลี่ย S.D.
ระดับ

คว�มพึง
พอใจ

ด้�นสภ�พแวดล้อม

1. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม 4.33 0.49 มาก

2. บรรยากาศของการเรียนทำาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม 4.60 0.51 มากที่สุด

3. บรรยากาศของการเรียนทำาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.60 0.51 มากที่สุด

4. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทำากิจกรรมได้อย่างอิสระ 5.00 0.00 มากที่สุด

ด้านสภาพแวดล้อม

5. บรรยากาศของการเรียนทำาให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลายหลาย 4.07 0.59 มาก

รวม 4.52 0.24 มากที่สุด

ด้�นกิจกรรมก�รเรียนรู้

6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.40 0.51 มาก

7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 4.27 0.70 มาก

8. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ 4.27 0.46 มาก

9. กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 4.33 0.72 มาก

10. กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.27 0.80 มาก

11. กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 4.27 0.46 มาก

12. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 4.20 0.56 มาก

รวม 4.29 0.14 ม�ก

ด้�นประโยชน์ที่ได้รับ

13. การจัดการเรียนรู้ทำาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.47 0.52 มาก

14. การจัดการเรียนรู้ทำาให้จำาเนื้อหาได้นาน 4.40 0.51 มาก

15. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 4.40 0.51 มาก

16. การจัดการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนนำาวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่นๆ 4.47 0.52 มาก
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จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจในการเรียนด้วย
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน เรือ่ง 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก
ที่สุด ( =4.55) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
สภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52) 
ดา้นกจิกรรมการเรยีนรู ้อยู่ในระดับมาก ( =4.29) 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก ( =4.40) 
และด้านอื่นๆ การทำางานร่วมกันกับเพื่อนๆ ใน
กลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด ( =5.00) 

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 
อำาเภอทา่ลี ่จงัหวดัเลย สามารถอภปิรายผลได้ดังน้ี

1. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
ก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่า เท่ากับ 9.40 
และคะแนนหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เท่ากับ 16.20 จึงสรุปได้
ว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปน็การจดัสภาพการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญั 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และยัง
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของ
ตนเองโดยผา่นกระบวนการกลุม่ นกัเรยีนสามารถ
กำาหนด วางแผนการศกึษาในประเดน็ทีส่นใจ เพือ่
ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ร่วมกันกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ในการที่จะลง
ข้อสรุปเพ่ือที่จะนำาเสนอต่อไป ซ่ึงการเรียนใน
ลักษณะนี้ทำาให้นักเรียนได้ข้อค้นพบคำาตอบด้วย
ตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
เน้ือหามากข้ึน ทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
สอดคล้องกับ ดวงพร อิ่มแสงจันทร์ (2554) ได้

ต�ร�ง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
โครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

ร�ยก�รประเมิน ค่�เฉลี่ย S.D.
ระดับ

คว�มพึง
พอใจ

17. การจัดการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น
18. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล

4.27 0.46 มาก

รวม 4.40 0.06 ม�ก

อื่นๆ

19. การจัดการเรียนรู้ทำาให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนในกลุ่มมากขึ้น 5.00 0.00 มากที่สุด

20. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำาให้ได้ทำางานร่วมกับผู้อื่น 5.00 0.00 มากที่สุด

รวม 5.00 0.00 ม�กที่สุด

รวมทั้งสิ้น 4.55 0.10 ม�กที่สุด
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ศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตาม 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลปรากฏว่าการ
เรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ( =33.59, 
S.D.=2.34) สูงกว่าก่อนเรียน ( =13.52, 
S.D.=2.87) อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 

2. ผลสำารวจความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ จากการใช้แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจ ในการเรียนด้วย
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน เรือ่ง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
สภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประโยชน์
ที่ได้รับ และอื่นๆ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับ สุมนชาติ เจริญครบุรี (2554) ได้ศึกษา 
เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
รายวิชา งานธุรกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีโรงเรียนน้ำาพองศกึษา จงัหวดัขอนแกน่ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนทักษะการปฏิบัติโครงงาน ความคิด
สร้างสรรค์ และความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่ม
เป้าหมาย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
โรงเรียนน้ำาพองศึกษา อำาเภอน้ำาพอง จังหวัด
ขอนแก่น ทีก่ำาลงัเรยีนในภาคเรยีนที ่2 ปกีารศึกษา 
2553 จำานวน 45 คน ใช้รูปแบบการวิจัย แบบกึ่ง 

ทดลองแบบกลุ่มเดียว เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1.) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
โครงงาน จำานวน 9 แผน 2.) แบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.) แบบประเมินทักษะ
การปฏิบัติโครงงาน 4.) แบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ และ 5.) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
ผลการวิจัย พบว่า 1.) นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 78.07 และ
นักเรียนจำานวนร้อยละ 84.44 มีคะแนนผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 ทีต่ัง้
ไว้ 2.) นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการปฏิบัติ
โครงงานคิดเป็นร้อยละ 87.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว้ 3.) นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ 73.13 ซึ่ง 
สงูกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 70 ทีต่ัง้ไว้ 4.) นกัเรยีนสว่นใหญ่ 
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบโครงงานอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความ
พึงพอใจ ด้านเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 52.45 ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 46.89 
ด้านสื่อการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 60.89 และด้าน
การวัดและประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 55.56

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ควรคำานึงถึงแหล่งข้อมูล สื่อ 
และอปุกรณใ์นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และการ
เข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและต้องมีความทันสมัยด้วย

2. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครง
งาน เน้นการฝึกปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จึงควร
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ต้องมีการวางแผนงานที่ดีและสมาชิกในกลุ่มทำา
โครงงานของนักเรยีนตอ้งช่วยเหลอืกนัตลอดเวลา
โดยมีครูเป็นผู้แนะนำาให้คำาปรึกษาตลอดเวลา

3. จากผลการวิจัยพบว่า หลังจากที่
นักเรียน ได้เรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อน ดังนั้น สามารถนำาไป
ใช้กับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ โดยคำานึงถึงเนื้อหา
ของแต่ละระดับชั้นด้วย

4. ควรเพิ่มเติมการทำาแบบทดสอบโดย
การใช้เกมส์การศึกษา เพื่อเร้าความสนใจเพิ่ม

เติม เช่น เกมส์ที่ผู้สอนสร้างเองได้ เช่น Kahoot.
it จากเว็บไซต์

ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ เช่น การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาแบบเป็น
ฐานของนักเรียนในการเรียนด้วยแผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน เพือ่เปน็แนวทาง
ในการพัฒนาบทเรียนในอนาคต

2. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความ
คงทนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กับวิธีการสอนแบบอื่นๆ
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