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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ
หลังเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียน ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุม่ เป้าหมายเป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จำ�นวน
15 คน โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 ใน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง รูปแบบการวิจัยเป็น One-Group Pretest-Posttest
Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน จำ�นวน 4 แผน
ใช้เวลาสอน 15 ชัว่ โมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำ�นวน 20 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติ t-test
ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนที่เรียนกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงาน เรือ่ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.55) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสภาพ
แวดล้อมมีคา่ ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ( =4.52) ด้านกิจกรรมการเรียนรูม้ คี า่ ความพึงพอใจมาก ( =4.29)
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ด้านประโยชน์ที่ได้รับมีค่าความพึงพอใจมาก ( =4.40) และด้านอื่นๆ การทำ�งานร่วมกันกับเพื่อนๆ 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

บทนำ�

การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่
เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ห ลาก
หลายเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น
และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

อย่างเต็มทีส่ ง่ เสริมการคิด วิเคราะห์และการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในกระบวนการทำ�งาน การเรียนรู้ที่
เหมาะกับการเรียนให้เข้ากับโลกเทคโนโลยีหรือ
ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นในเรื่อง 3 R และ
4 C ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีองค์ประกอบ 3 R ได้แก่

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Reading คือการอ่าน ผู้เรียนสามารถอ่านและ
จับใจความสำ�คัญจากการอ่านได้, Writing คือการ
เขียน สามารถใช้ภาษาเขียนได้อย่างถูกต้อง และ
Arithmetic ด้านคณิตศาสตร์ การคิดคำ�นวณ ส่วน
4 C ได้แก่ Critical Thinking คือการคิดวิเคราะห์,
Communication คือ การสื่อสาร Collaboration
คือ การร่วมมือร่วมใจการทำ�งานเป็นทีม และ
Creativity คือ ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการ
ใช้ทกั ษะชีวติ ในการทำ�งานและสิง่ ทีส่ �ำ คัญคือความ
คิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
โลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
วิธีการที่เด็กๆ สื่อสารกับเพื่อนๆ การรับรู้และ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และการดำ�เนินชีวิต แตก
ต่างจากในยุคของพ่อแม่หรือครูเป็นอย่างมาก ไม่
เฉพาะเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาขึน้ แต่รวมถึงการเข้าถึง
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ร วดเร็ ว ไร้ ขี ด จำ � กั ด หน้ า ที่ ข อง
ผู้ใหญ่คือการเตรียมเด็กเหล่านี้ให้พร้อมสำ�หรับ
งานและอาชีพใหม่ๆ ที่จะเกิดในอนาคตและอาจ
ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน เด็กๆ จึงต้องได้รับการฝึกฝน
ทักษะที่จำ�เป็น เช่น ทักษะการอ่าน การเขียนและ
การคิดคำ�นวณ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การแก้
ปัญหา การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความเข้าใจ
ความต่างวัฒนธรรม ความร่วมมือ การทำ�งานเป็น
ทีม ภาวะผูน้ �ำ การสือ่ สาร สารสนเทศ การเท่าทัน
สื่อ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและ
การเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับการ
เป็นพลเมืองในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป (วิจารณ์
พานิช,2555; Taylor & Fratto, 2012 ; รุ่งโรจน์
แก้วอุไรและศรัณยู หมื่นเดช,2556)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวดที่ 4 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษา
ใน “มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตาม
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อัธยาศัย ต้องเน้นความสำ�คัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรี ย นรู้ และบู ร ณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรือ่ งต่อไปนี้
(1) ความรูเ้ รือ่ งเกีย่ วกับตนเอง และความ
สัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยว
กั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ค วามเป็ น มาของสั ง คมไทย
และระบบการเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
(2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำ�รุงรักษาและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
(3) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
(4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์
และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
(5) ความรู้ และทักษะในการประกอบ
อาชีพและการดำ�รงชีวิตอย่างมีความสุข”
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นนั้ น ควรพั ฒ นาตาม
ศักยภาพของผู้เ รียน และการจัดการเรียนการ
สอนควรเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (child center)
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ แ ละศึ ก ษาค้ น คว้ า
จากแหล่ ง ต่ า งๆ และควรสนั บ สนุ น ในการนำ �
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพือ่ ให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังที่ “พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่า รัฐต้องจัดสรร
ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนา
แบบเรียน ตำ�รา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์
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อืน่ วัสดุอปุ กรณ์ และเทคโนโลยี เพือ่ การศึกษาอืน่
โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และ
มีแรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา” (สำ�นักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
2542:13-17)
การเรียนแบบโครงงาน (Project-Based
Learning) หรือบางครั้งเรียกกว่า PBL มีความ
คล้ า ยคลึ ง กั บ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
(Problem-Based Learning) โดยทั้งสองวิธีใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน แต่มี
ข้อต่างกันเล็กน้อย คือ การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็น
ฐานจะเน้นที่กระบวนการแก้ไขปัญหา ส่วนการ
เรียนรู้แบบโครงงานจะเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติ
การเรียนแบบโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการปฏิบตั ติ ามความสนใจของนักเรียนเอง เพือ่
ค้นพบสิ่งใหม่หรือความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยข้อค้นพบใหม่นั้นนักเรียน
และครูไม่เคยทราบหรือมีประสบการณ์มาก่อน
โดยมีครูหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา นักเรียน
ที่ เ รี ย นด้ ว ยกระบวนการนี้ จ ะมี แ รงจู ง ใจในการ
แก้ไขปัญหาสูง เชื่อมโยงความรู้กับโลกความเป็น
จริง นักเรียนจะเป็น ผู้เลือกวิธีการค้นหาคำ�ตอบ
กำ�หนดแหล่งข้อมูล จากนั้นจะลงมือปฏิบัติและ
ค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนจะสามารถบูรณาการ
ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา สรุปข้อค้นพบ
และสร้ างความรู้ ใ หม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง กัน
และกัน และสามารถนำ�ไปใช้ในชีวิตจริงได้ (ปรียา
บุญญสิริ, 2553 ; พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์
ยิ น ดี สุ ข และราเชน มี ศ รี , 2553 ; วั ฒ นา
มัคคสมัน, 2554 ; ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552 ;
Bender, 2012; Moursund, 2009; รุ่งโรจน์
แก้วอุไร และศรัณยู หมื่นเดช, 2556)
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การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การนำ � การจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบโครงงานมาใช้ ใ นการ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
นักเรียนได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงด้วยตนเอง เปลีย่ นจากการ
เรียนแบบบรรยายเป็นการลงมือปฏิบัติและร่วม
กันอภิปรายผล ผ่านการนำ�เสนอผลงาน เพื่อให้
นักเรียนได้มคี วามคิดสร้างสรรค์ในการทำ�งานและ
ได้ทำ�งานร่วมกันอย่างเป็นกระบวนการ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 เรือ่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

สมมติฐานการวิจัย

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงาน เรือ่ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก

วิธีดำ�เนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
จำ�นวน 15 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
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2563โรงเรียนบ้านห้วยด้าย สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ จำ�นวน 4
แผน ใช้เวลาสอน 15 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำ�นวน 20 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจ ของ
นักเรียนที่มีต่อการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำ�นวน 20 ข้อ
ขั้นตอนการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี
6 มีวิธีการดำ�เนินงานดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) หลักสูตรกลุ่มสาระการงานพื้นฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี เพือ่ เป็นแนวทางในการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้
1.2 ศึกษาเอกสารตำ�ราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
1.3 วิ เ คราะห์ คำ � อธิ บ ายรายวิ ช า
มาตรฐานตั ว ชี้ วั ด และสาระการเรี ย นรู้ แ กน
กลาง และหลักสูตรของโรงเรียนบ้านห้วยด้าย
พุทธศักราช 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชี พ และเทคโนโลยี ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
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ปรับปรุง พ.ศ. 2560) นำ�เนื้อหาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาจัดลำ�ดับให้เหมาะสม
1.4 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบโครงงาน โดยใช้โครงงานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
1.5 นำ � แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส ร้ า ง
ขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและให้ข้อเสนอ
แนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
1.6 นำ�แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5
คน เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกต้อง และ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยทุก
แผนการจัดการเรียนรูจ้ ะต้องมีความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป เป็นเครื่องมือทดลอง
แผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
ของเนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สือ่ และแหล่งเรียนรูแ้ ละการวัดและประเมิน
มีผลอยู่ตั้งแต่ 3.67-4.67 หรือมีคะแนนเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.27 หรือมีความเหมาะสมมาก
1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้
ตามคำ � แนะนำ � ของผู้ เ ชี่ ย วชาญโดยพบว่ า สาระ
สำ�คัญควรจะระบุให้ครอบคลุมถึงสาระการเรียนรู้
เวลาในการจั ด กิ จ กรรมไม่ เ หมาะสม ใบงานมี
การกำ�หนดกิจกรรมมากเกินไป จึงได้ปรับปรุง
แก้ไข โดยจัดกิจกรรมให้กระชับ และปรับใบงาน
ให้มีความเหมาะสม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
1.7.1 นำ � แผนการจั ด การเรี ย นรู้
ที่ ผ่ า นการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เสนอต่ อ อาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อน
นำ � แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม
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เป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย จำ�นวน
15 คน
1.7.2 นำ�แผนการจัดการเรียนรู้ไป
ทดลองใช้กบั กลุม่ เป้าหมาย คือ นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านห้วย
ด้าย จำ�นวน 15 คน
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น โดย
ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง
เทคโนโลยี สารสนเทศ ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6
จำ � นวน 20 ข้ อ เป็ น ข้ อ สอบปรนั ย 4 เลื อ ก
มีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
2.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
มาตรฐานการเรียนรู้ เนือ้ หาวิชาคอมพิวเตอร์ เรือ่ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.2 วิเคราะห์ข้อสอบ โดยวิเคราะห์จุด
ประสงค์เชิงพฤติกรรมและผังการสร้างข้อสอบตาม
ทฤษฎีของ Bloom 6 ขั้นตอน แต่การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ใช้เพียง 3 ขั้น ได้แก่ ความรู้ความจำ� ความ
เข้าใจ และการประยุกต์ใช้ เท่านั้น
2.3 ออกข้อสอบตามตารางแสดงการ
วิเคราะห์จดุ ประสงค์เชิงพฤติกรรมและผังการสร้าง
ข้อสอบ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 จำ�นวน 40 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย
4 ตัวเลือก
2.4 แบบทดสอบลงในตาราง แบบตรวจ
สอบความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์
การจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ (IOC) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 5
ท่าน
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2.5 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง ซึ่งต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50-1.00 จึงเป็น
ข้อสอบที่ใช้ได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีความ
สอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 5 ท่าน ในการ
หาข้อมูลดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำ�นวน 40 ข้อ
2.6 นำ � แบบทดสอบที่ ผ่ า นการตรวจ
ความสอดคล้ อ งไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม
ที่เคยเรียนเนื้อหาดังกล่าวแล้ว โดยนำ�ไปใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กำ�ลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้าน
น้ำ�แคม อำ�เภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำ�นวน 26 คน
เพื่อหาค่าอำ�นาจจำ�แนก
2.7 นำ�กระดาษคำ�ตอบทีผ่ เู้ รียนตอบแล้ว
มาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน
ข้อที่ตอบผิดหรือตอบเกิน -1 คำ�ตอบหรือไม่ตอบ
ให้ 0 คะแนน เมื่อรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วนำ�
ผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย
(p) และค่าอำ�นาจจำ�แนก (r) คัดเลือกข้อสอบที่มี
ค่าอำ�นาจจำ�แนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และค่าความ
ยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 คัดเลือกไว้
จำ�นวน 20 ข้อ
2.8 นำ � แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ม า
ปรับปรุงเป็นแบบทดสอบฉบับจริง จำ�นวน 20 ข้อ
เพื่อนำ�ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของ
ผูเ้ รียน ซึง่ มีขนั้ ตอนในการสร้างแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
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3.2 กำ�หนดจุดมุง่ หมายการประเมิน เพือ่
ทราบว่าต้องการข้อมูลชนิดใดอะไรบ้าง
3.3 วิเคราะห์และกำ�หนดขอบข่ายการ
ประเมินด้านต่างๆ
3.4 สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนแบบโครงงาน
โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
3.5 นำ�แบบสอบถามให้อาจารย์ทปี่ รึกษา
พิจารณาตรวจสอบ แล้วนำ�มาแก้ไขให้มีความถูก
ต้องและเหมาะสม
3.6 พิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจ
เพื่อนำ�ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจ
โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การหาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งใช้
วิธีทางสถิติจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสร้างและหา
ตาราง 1

ก่อนเรียน
หลังเรียน
*p <.05
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คุณภาพของแบบทดสอบ โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์การ
เรียนรู้และหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการ
หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอำ�นาจจำ�แนก (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

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อ นและหลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน
N
15
15

9.40
16.20

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

S.D.
2.53
1.78

t
13.88*

สารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.40 คะแนน
และ 16.20 คะแนน ตามลำ�ดับ และเมื่อเปรียบ
เทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า
คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ห ลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น
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อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย
ตาราง 2
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แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบโครงงาน
เรือ่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ดังตาราง 2

แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายการประเมิน

ด้านสภาพแวดล้อม
1. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรม
2. บรรยากาศของการเรียนทำ�ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม
3. บรรยากาศของการเรียนทำ�ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
4. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทำ�กิจกรรมได้อย่างอิสระ
ด้านสภาพแวดล้อม
5. บรรยากาศของการเรียนทำ�ให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลายหลาย
รวม
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
8. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ
9. กิจกรรมการเรียนรู้ทำ�ให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ
10. กิจกรรมการเรียนรู้ทำ�ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
11. กิจกรรมการเรียนรู้ทำ�ให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
12. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
รวม
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
13. การจัดการเรียนรู้ทำ�ให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
14. การจัดการเรียนรู้ทำ�ให้จำ�เนื้อหาได้นาน
15. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้
16. การจัดการเรียนรู้ทำ�ให้นักเรียนนำ�วิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่นๆ

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ
ความพึง
พอใจ

4.33
4.60
4.60
5.00

0.49
0.51
0.51
0.00

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.07
4.52

0.59
0.24

มาก
มากที่สุด

4.40
4.27
4.27
4.33
4.27
4.27
4.20
4.29

0.51
0.70
0.46
0.72
0.80
0.46
0.56
0.14

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.47
4.40
4.40
4.47

0.52
0.51
0.51
0.52

มาก
มาก
มาก
มาก

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ)
รายการประเมิน

17. การจัดการเรียนรู้ทำ�ให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น
18. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
รวม
อื่นๆ
19. การจัดการเรียนรู้ทำ�ให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนในกลุ่มมากขึ้น
20. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำ�ให้ได้ทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
รวม
รวมทั้งสิ้น

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจในการเรียนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงาน เรือ่ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ( =4.55) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
สภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52)
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยูใ่ นระดับมาก ( =4.29)
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก ( =4.40)
และด้านอื่นๆ การทำ�งานร่วมกันกับเพื่อนๆ ใน
กลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด ( =5.00)

อภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้ น ประถมศึ กษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้ว ยด้าย
อำ�เภอท่าลี่ จังหวัดเลย สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการ
ก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผล

ค่าเฉลี่ย

S.D.

4.27

0.46

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก

4.40

0.06

มาก

5.00
5.00
5.00
4.55

0.00
0.00
0.00
0.10

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่า เท่ากับ 9.40
และคะแนนหลั ง เรี ย นด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เท่ากับ 16.20 จึงสรุปได้
ว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นการจัดสภาพการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และยัง
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของ
ตนเองโดยผ่านกระบวนการกลุม่ นักเรียนสามารถ
กำ�หนด วางแผนการศึกษาในประเด็นทีส่ นใจ เพือ่
ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ร่วมกันกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ในการที่จะลง
ข้อสรุปเพื่อที่จะนำ�เสนอต่อไป ซึ่งการเรียนใน
ลักษณะนี้ทำ�ให้นักเรียนได้ข้อค้นพบคำ�ตอบด้วย
ตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหามากขึ้น ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
สอดคล้องกับ ดวงพร อิ่มแสงจันทร์ (2554) ได้
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ศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตาม
ขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลปรากฏว่าการ
เรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 หลั ง เรี ย น ( =33.59,
S.D.=2.34) สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น ( =13.52,
S.D.=2.87) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
2. ผลสำ�รวจความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ จากการใช้แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจ ในการเรียนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงาน เรือ่ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
สภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประโยชน์
ที่ได้รับ และอื่นๆ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กั บ สุ ม นชาติ เจริ ญ ครบุ รี (2554) ได้ ศึ ก ษา
เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
รายวิชา งานธุรกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนน้�ำ พองศึกษา จังหวัดขอนแก่น
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงาน ทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทักษะการปฏิบัติโครงงาน ความคิด
สร้างสรรค์ และความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่ม
เป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
โรงเรียนน้ำ�พองศึกษา อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัด
ขอนแก่น ทีก่ �ำ ลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2553 จำ�นวน 45 คน ใช้รูปแบบการวิจัย แบบกึ่ง
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ทดลองแบบกลุ่มเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้ ว ย 1.) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ
โครงงาน จำ�นวน 9 แผน 2.) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.) แบบประเมินทักษะ
การปฏิบัติโครงงาน 4.) แบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ และ 5.) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า 1.) นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นร้ อ ยละ 78.07 และ
นั ก เรี ย นจำ � นวนร้ อ ยละ 84.44 มี ค ะแนนผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ทีต่ งั้
ไว้ 2.) นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการปฏิบัติ
โครงงานคิดเป็นร้อยละ 87.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว้ 3.) นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ 73.13 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ทีต่ งั้ ไว้ 4.) นักเรียนส่วนใหญ่
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
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 ควรคำ�นึงถึงแหล่งข้อมูล สื่อ
และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
เข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและต้องมีความทันสมัยด้วย
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครง
งาน เน้นการฝึกปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จึงควร
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ต้องมีการวางแผนงานที่ดีและสมาชิกในกลุ่มทำ�
โครงงานของนักเรียนต้องช่วยเหลือกันตลอดเวลา
โดยมีครูเป็นผู้แนะนำ�ให้คำ�ปรึกษาตลอดเวลา
3. จากผลการวิ จั ย พบว่ า หลั ง จากที่
นักเรียน ได้เรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ แ บบโครงงานทำ � ให้ ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อน ดังนั้น สามารถนำ�ไป
ใช้กับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ โดยคำ�นึงถึงเนื้อหา
ของแต่ละระดับชั้นด้วย
4. ควรเพิ่มเติมการทำ�แบบทดสอบโดย
การใช้เกมส์การศึกษา เพื่อเร้าความสนใจเพิ่ม

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565

เติม เช่น เกมส์ที่ผู้สอนสร้างเองได้ เช่น Kahoot.
it จากเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ เช่น การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาแบบเป็น
ฐานของนั ก เรี ย นในการเรี ย นด้ ว ยแผนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงาน เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบทเรียนในอนาคต
2. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความ
คงทนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
กับวิธีการสอนแบบอื่นๆ
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