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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้โรงเรียน

และชุมชนเป็นฐานโดยเน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครง
งานที่ใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานโดยเน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจงเปน็นกัศกึษา สาขาวชิาการประถมศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา EED 3303 การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนประถมศกึษากบัชมุชน ในภาค
เรียนที่ 2/2561 จำานวน 59 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1) เครื่องมือที่
ใช้ในการทดลอง ได้แก่ บทเรียนการสร้างสรรค์โครงงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับ
ชุมชนซึ่งมี 6 ขั้นตอนได้แก่ (1) ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน  (2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ (3) ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ  
 (4) ขั้นแสวงหาความรู้   (5) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และ  (6) ขั้นนำาเสนอผลงาน และ แบบบันทึกการเรียนรู้ 
และ 2) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ได้แก่แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบประเมิน
โครงงาน และแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะห์ข้อมูลไดแ้ก ่ค่าเฉลีย่ ( ) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตทิดสอบ t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัย พบว่า 

1. นักศึกษาสร้างสรรค์โครงงานได้จำานวน 9 โครงงาน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.20, S.D.=0.25) 

คำ�สำ�คัญ:  การจัดการเรียนรู้ โครงงานที่ใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
The purposes of this research were to: 1) study the learning management outcomes 

of school and community project based to emphasis creative solution to the problems,  
2) study students’ satisfaction to solution to the learning management by the school and 
community project based to emphasis solution to the problems. The sample were Purposive 
selected that were fifty-nine third year student teachers majoring in elementary education 
who enrolled the EED 3303 Elementary School and Community Relationship in the second 
semester of academic year 2018. The research instruments were 2 types. The first type was 
experimental instrument used in the study was lessons for creating elementary schools and 
communities relationship project and learning log including 6 steps: 1) giving prior knowledge,  
2) motivating interesting, 3) grouping collaboration collaboration, 4) knowledge seeking, 
5) summarization, and 6) presentation, 2) the instruments for collecting data were  
assessment form, achievement test, and the students’ satisfaction questionnaire. The  
statistic for data analysis were mean, standard deviation and dependent samples t-test. 

The results of the study were as follows: 

1) The students teachers could created 9 projects. Students had higher average 
achievements scores than before study at.05 level of significance.

2) Students had a high satisfaction for studying by school and community project to 
emphasis creative solution to the problems in a total. ( =4.20, S.D.=0.25) 

Keywords:  Learning management, school and community, learning achievement

บทนำา 
การจัดการศึกษาของประเทศที่ผ่านมา

ตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสะท้อนให้
เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษากำาลัง
ประสบกับวิกฤตการณ์หลายประการ อาทิ ครู 
อาจารย์ส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการเรียนการสอน

ที่เน้นการบรรยาย การจดบันทึก มุ่งเน้นการให้
ความรู้รายละเอียดเนื้อหาสาระทางวิชาการใน
เวลาอนัรวดเรว็ผูเ้รยีนไม่ไดเ้ปน็ผูล้งมอืปฏบิตั ิเพือ่
สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง ขาดการคิด
วิเคราะห์และการประเมินผลการเรียนรู้ ส่วนใหญ่
ให้ความสำาคัญในเรื่องของคะแนน (นิภาพรรณ  
เจนสันติกุล, 2554) ขาดการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
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รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติ  ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2555) ที่กล่าวถึง 
การจัดการเรียนรู้ ไม่ ไ ด้มุ่ ง เ น้นให้ นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน ด้วยเกรงว่าจะทำาให้เสียเวลา
และสอนเน้ือหาไม่ทันตามหลักสูตรผลทำาให้ 
ผู้เรียนไม่เห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับโลก
ของความจริงและเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียน ใน
การจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งนอกเหนือจาก
ความรูใ้นเนือ้หาสาระท่ีต้องการให้ผูเ้รยีนได้รับแลว้
ผู้สอนยงัตอ้งคำานงึถงึทกัษะและความสามารถของ 
ผู้เรียนที่พึงจะได้รับและนำาความสามารถนั้นไป
ใช้ได้ในชีวิตประจำาวันอีกด้วยอาจกล่าวได้ว่าการ
เรียนการสอนในปัจจุบันไม่ได้เน้นความรู้ ใน
เนื้อหาวิชาเพียงอย่างเดียวเช่นอดีตแต่ยังต้องการ
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม 
เศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยีก็ตาม ดังนั้นในปัจจุบัน
ผูเ้รยีนจงึต้องการทกัษะใหม่ๆ  เพ่ือใช้ในการดำาเนิน
ชวีติ จึงมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ทีก่ารศกึษาจะมุง่เนน้ 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดทักษะที่สำาคัญ
และจำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิตอยู่ในโลกที่เกิด
การเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว

ดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุว่าการจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดำารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี 
ความสุข และได้กำาหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ 
ในหมวด 4 มาตรา 22 ว่าการจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความ
สำาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม

ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ตามศักยภาพ และมาตรา 24 ระบุว่าการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งดำาเนนิการจดัเนือ้หาสาระและกจิกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้
เรียนโดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ 
คิดเป็น ทำาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะนำาไปสู่
ความสำาเรจ็ดงัเจตนารมณข์องพระราชบัญญัตกิาร
ศึกษาแห่งชาติและนโยบายการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลยัจงึจำาเปน็ตอ้งปรบัเปลีย่นวิธี
การและเทคนคิการสอนใหเ้หมาะสมกบัผู้เรยีนเพือ่
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

โครงงานเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่
อยู่ในสังคมของแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
และทันสมัยรวมถึงสามารถนำาความรู้มาประยุกต์
ใช้กับชีวิตจริงได้และสามารถปฏิรูปผู้เรียนยุคใหม่
ในสงัคมไทยใหรู้้จกัสรา้งวัฒนธรรมการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองอยา่งตอ่เนือ่งและยัง่ยนืทีเ่รยีกว่า การศึกษา
ตลอดชีวิต (Life-long education) (ลัดดา ศิลา
น้อย,& อังคณา ตุงคะสมิต,2553) การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความเชื่อและหลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
คือเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนภาย
ใตห้ลกัการจดัการเรยีนรู้ทีย่ดึผูเ้รยีนเปน็สำาคญั จงึ
กลา่วไดผู้้เรยีนสามารถเรยีนรู้และเขา้ใจชมุชน ทอ้ง
ถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการ
สอนจึงเปิดโอกาสให้คิดวางแผนและลงมือศึกษา
ในสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ีเ่นน้สภาพชมุชนจรงิ
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มกีารพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพซึง่สอดคล้อง
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติสาขาวชิาการประถม
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้้กำาหนด
ให้ผู้้เ้รยีนมปีระสบการณ์ท์ัง้ด้านความรูท้ฤษฎแีละ
ประสบการณ์์จริงทำาโครงงานวิชาการในรายวิชา
การปฏบิตักิารสอนสาขาวชิาเฉพาะในสถานศกึษา
ภายใต้การดูแลของอาจารย์์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์์ 
นิเทศก์์โครงงานวิชาการเป็นกิจกรรมที่กำาหนดให้
ผู้เรียนทำางานอย่างเป็นระบบโดยการคิด วางแผน 
ลงมือปฏิบัติ และเขียนรายงานผลการดำาเนินงาน
ด้้วยตนเอง

ทักษะสำาคัญที่จำาเป็นในการทำาโครงงาน 
คือทักษะการคิดซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการคิดแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นทางเลือกในการ
ออกแบบกิจกรรมโครงงานจากผลงานวิจัยของ
ศศิธร อินตุ่น (2559) พบว่าการริเริ่มทำาโครงงาน
ของนักศึกษาเริ่มจากการวางแผนแต่ขาดข้อมูล
สารสนเทศประกอบการคิดในข้ันตอนแรก ดังนั้น
จากประสบการณ์การทำาวิจัยและการสอน และ
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งคาดวา่การ
พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จะ
ช่วยในการคิดหัวข้อเรื่องโครงงานได้ดีเนื่องจาก
เป็นวิธีการที่มีขั้นตอนเป็นความคิดขั้นสูงก่อให้
เกิดสิ่งแปลกใหม่ ดังแนวคิดของเกรียงศักดิ์ เจริญ
วงศ์ศักดิ์ (2556) เกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหาว่า 
“ทักษะการแก้ปัญหาเป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้องสร้างให้
เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนไทยเพื่อสามารถเผชิญ
ปัญหาต่างๆ ได้มิใช่เพิกเฉยต่อปัญหา หนีปัญหา
หรือแก้ปัญหาด้วยวิธีการไม่เหมาะสมจนเกิดผล
เสียต่อตนเองหรือส่วนรวมได้และอาจพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มีความสามารถแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคมส่วนรวมได้” ดังนั้นในสภาพสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีสถานการณ์และ
ปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ผู้เรียนจึงควรมีทักษะ
ในการแกป้ญัหาและการแกป้ญัหานัน้ควรเปน็การ

แก้ปัญหาที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดปัญหา
อื่นๆ ตามมา การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่สำาคัญ
ในการปลูกฝังความคิดความสามารถในการแก้
ปัญหา เพื่อให้เกิดแนวทางที่จะสามารถนำาไปใช้
ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันได้ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต

ผู้วิจัยรบัผิดชอบสอนรายวิชา EED 3303 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถม
ศึกษากับชุมชน เป็นรายวิชาเอกบังคับซึ่งอยู่ใน
หมวดวิชาชีพครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีจุดมุ่ง
หมายเพือ่ใหผู้เ้รียนเรียนรูจ้ากการฝกึปฏบิตัจิรงิใน
สถานศกึษา นำาผลงานการฝกึมานำาเสนอ สรปุเปน็
องค์ความรู้ จากเนื้อหารายวิชามีความเหมาะสม
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community- 
Based Learning) ว่าการเรียนการสอนควรเปิด 
โอกาสให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนในบรบิทแวดลอ้มทีต่นเอง
เป็นอยู่นำาความรู้หรือ สาระเนื้อหามาเชื่อมโยงไป
สู่สภาพชุมชน สังคม ดังที่ Owens and Wang 
(1996: 2-3) Beakley, Yoder, & West (2003: 
1) & Jordaan (2007: 2) เสนอแนวคิดว่าการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นกลยุทธ์
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการทำางาน
ของนักเรียนที่ให้เกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมจริงที่
ไม่ใช่โรงเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งผู้เรียนจะได้รับ
ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมและเกิดการเรียนรู้ 
ผา่นการคดิ การวางแผนการลงมอืปฏบิตัจิรงิ และ
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทำาให้เกิดการเชื่อม
โยงระหว่างการเรียนรู้ของผู้เรียนกับชุมชนในด้าน
ต่างๆ โดยเช่ือว่าทุกชุมชนมีต้นทุนทางความรู้
และทรัพยากรด้านการศึกษาซ่ึงผู้สอนสามารถนำา
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
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รวมถึงการสร้างชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ไปในเวลา
เดียวกัน นอกจากนี้การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
แนวคดิทางปญัญาและทกัษะทางการเรยีนรูเ้พ่ือให้
เข้าใจสามารถจดัการกบัปญัหาตา่งๆ ทีพ่บในชีวิต
ประจำาวนัไดพ้ร้อมทัง้เกดิการเรยีนรูต้ลอดเวลา จะ
เหน็ไดว้า่การเรยีนรูโ้ดยใช้ชุมชนเปน็ฐานการเรยีนรู้
ภายใต้บริบทและสถานการณจ์รงิในสงัคมของโลก
ปัจจุบันจึงส่งผลทำาให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความ
หวงแหนในชุมชน ท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความ
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

ผู้วิจัยตระหนักถึงความสำาคัญของการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็น
ฐานมีความสนใจที่จะพัฒนานักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาให้
เกิดองค์ความรู้จากการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
กับเนื้อหาวิชาส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
สามารถนำาความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการทำาหน้าทีค่รู
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีที่5หรือ
การประกอบวิชาชีพครูในอนาคตรวมถึงสามารถ
นำาความรู้นั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันเกิด
เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้  
และกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานที่ใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานโดย
เน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

2. เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษา
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้โรงเรียน
และชุมชนเป็นฐานโดยเน้นการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถม
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

ด้านเนื้อหาจากคำาอธิบายรายวิชา EED 
3303 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
ประถมศึกษากับชุมชน 

กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจงเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชา EED 3303 ภาคเรียนที่ 2/2561 จำานวน 
59 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยมีตัวแปรอิสระ
ไดแ้ก ่การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานทีใ่ชโ้รงเรียน
และชุมชนเป็นฐานโดยเน้นการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐานของดุษฏี โยเหลาและคณะ 
(2557) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นให้
ความรู้พื้นฐาน 2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ 3) ขั้น
จัดกลุ่มร่วมมือ 4) ขั้นแสวงหาความรู้ 5) ขั้นสรุป
สิ่งที่เรียนรู้  และ  6) ข้ันนำาเสนอผลงาน  ตัวแปร
ตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 
EED3303 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรยีนประถมศกึษากบัชมุชน 2) ความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ที่ใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานโดยเน้นการแก้
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวิจัยคอืภาคเรียนที ่2  
ปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561- 
มีนาคม 2562 ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหม่ อำาเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่เปน็สถานที ่
เรียนและนำาเสนอผลงาน ส่วนการศึกษาค้นคว้า
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงานจะใช้สถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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กลุ่มตั วอย่ างในการวิจัยครั้ งนี้ เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถม
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา EED 3303 การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษา
กับชุมชน ในภาคเรียนที่ 2/2561 จำานวน 59 คน 
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีแบ่งออก
เป็น 2 ประเภท

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
บทเรียนการสร้างสรรค์โครงงานความสัมพันธ์
ระหวา่งโรงเรยีนประถมศกึษากบัชุมชน และ แบบ
บนัทึกการเรยีนรูค้วามสมัพันธข์องสถานศกึษากบั
ชมุชนท่ีผู้วจัิยสร้างขึน้ใหผู้้เช่ียวชาญจำานวน 3 ทา่น
ประเมินด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้/กิจกรรมการ
เรียน ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านการวัด
และประเมินผล 

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ไดแ้ก ่1) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่
ผูวิ้จัยสรา้งข้ึนโดยประเมนิคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ
จำานวน 3 ทา่น ซึง่ผลการประเมนิความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้คำาถามแบบทดสอบและจดุประสงค์การ
เรียนรู้เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ4ตัวเลือกจำานวน 
30 ข้อมีค่าความยากรายข้อตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.80 
และมคีา่อำานาจจำาแนกต้ังแต่ 0.20 ถึง 0.70 และมี
คา่ความเชือ่ม่ันเท่ากบั 0.71 2) แบบประเมนิโครง
งานท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยปรับมาจากแบบประเมิน
โครงงาน Self-Evaluation and Peer Review with 
Objective Criterion (Bethany A. Clark, 2017) 
ใหน้กัศึกษาประเมนิตนเอง ประเมนิโดยเพ่ือน และ
ผู้สอนประเมินโดยประกอบด้วยประเด็น: แนวคิด
ในการพฒันาโครงงานและการแกป้ญัหา การให้คำา
แนะนำาในการทำาโครงงานในเชิงบวก ยอมรบัความ
คิดเห็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำางาน แสดงความ
พยายามในการทำาโครงงานใหป้ระสบความสำาเรจ็ 

สรปุ: การทำาโครงงานในครัง้นีไ้ดร้บัความชว่ยเหลอื
จากเพื่อนจนงานสำาเร็จลุล่วงด้วยดีมีลักษณะเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับจำานวน 5 ข้อ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน 
3) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ครอบคลมุดา้นกจิกรรมการเรยีนรู ้เนือ้หา สือ่การ
เรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมิน
ผลจำานวน 16 ข้อ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาประสิทธิภาพของ
เครือ่งมอืวจัิย ขัน้การทดลองภาคสนามตรวจสอบ 
ความเชือ่มัน่ โดยใช้สัมประสทิธิอั์ลฟาของครอนบคั  
(α - Coefficient) เท่ากับ 0.77 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

 จากการเขา้รว่มกจิกรรมของนกัศกึษาทัง้
ในและนอกชั้นเรียนมีรายละเอียดดังนี้

1) ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2) จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบทเรียน
การสร้างสรรค์โครงงานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนประถมศึกษากับชุมชนโดยผู้วิจัย และ
วิทยากรจากสถานศึกษาตามข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็น
ฐานโดยเน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จำานวน 
6 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 2) ขั้น
กระตุ้นความสนใจ 3) ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ 4) ขั้น
แสวงหาความรู้  5) ขัน้สรปุสิ่งทีเ่รยีนรู ้และ 6) ขัน้
นำาเสนอผลงาน  ใชร้ะยะเวลาในการทดลองครัง้ละ 
2 ชั่วโมงจำานวน 14 สัปดาห์โดยมีการแบ่งกลุ่ม
ทำาโครงงานตามความสนใจของนกัศกึษานำาเสนอ
โครงงานในชั้นเรียน

3) ทดสอบหลังเรียนและสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อ การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานโดยใชโ้รงเรยีนและชมุชนเปน็ฐานโดยเนน้
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การแก้ปญัหาอยา่งสรา้งสรรค์โดยใช้แบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 4 ด้านจำานวน 16 
ข้อนำาคะแนนมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคะแนนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้มาคำานวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ โดยใช้สถิติ t-test Dependent

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
โครงงานและให้นักศึกษาประเมินตนเอง ประเมิน

โดยเพื่อน และประเมินโดยผู้สอน นำาคะแนนมา
คำานวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่า
เฉลี่ยของเบสท์ (Best, 1977, 190) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลวัดความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครง
งานโดยใชโ้รงเรยีนและชมุชนเปน็ฐานโดยเนน้การ
แกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคน์ำาคะแนนมาคำานวณหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทียบกับเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของเบสท์ (Best, 
1977,190) ดังนี้

ค่�เฉลี่ย ก�รแปลคว�มหม�ย ระดับคว�มพึงพอใจ

4.50 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด

3.50 - 4.49 หมายถึง มาก

2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง 

1.50 - 2.49 หมายถึง น้อย 

1.00 - 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1. ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

ที่ใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานโดยเน้นการแก้
ปญัหาอยา่งสรา้งสรรคข์องนกัศกึษาสาขาวชิาการ
ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบ
ว่านักศึกษาสร้างสรรค์โครงงานได้จำานวน 9 โครง
งาน มีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินตนเอง (
=4.37, S.D.=0.54) ประเมินโดยเพื่อน ( =4.22, 
S.D.=0.67) และประเมินโดยผู้สอน ( =4.28, 

S.D.=0.76) นำามาเทียบกับเกณฑ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนจากการทดสอบ
ความรู้หลังเรียน ( =19.27, S.D.=2.26) มีค่าสูง
กว่าก่อนเรียน ( =14.36, S.D.=2.06) และเมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบ
กอ่นเรยีนและหลงัเรยีนพบวา่คะแนนเฉลีย่ของการ
สอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

ต�ร�งที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (n=59) 

ผลสัมฤทธิ์ S.D. D df t P

ก่อนเรียน 14.36 2.06
4.92 58 17.23 0.05

หลังเรียน 19.27 2.26
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 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานทีใ่ช้โรงเรยีนและชุมชน

เปน็ฐานโดยเนน้การแกป้ญัหาอยา่งสร้างสรรคพ์บ
ว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีใช้โรงเรียนและ
ชุมชนเป็นฐานโดยเน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (n=59) 

ที่ ร�ยก�รสอบถ�ม S.D. 
ระดับ

คว�มพึง
พอใจ

1 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้

1.1 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 4.56 0.62 มากที่สุด

1.2 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เช่น ฝึกปฏิบัติจริง อภิปรายกลุ่ม นำา
เสนอผลงาน เป็นต้น

4.27 0.78 มาก

1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและการตัดสินใจ 4.10 0.88 มาก

1.4 บรรยากาศการเรียนรู้ทำาให้มีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.10 0.88 มาก

1.5 ทำางานเป็นทีมส่งผลดีในหลายด้าน เช่น มีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมาย
มากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และมีสุขภาพจิตดีขึ้น

4.19 0.82 มาก

1.6 กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นไปตามลำาดับขั้นตอน ต่อเนื่องกันทุกกิจกรรม 3.95 0.80 มาก

1.7 ช่วยให้ทำางานได้อย่างเป็นระบบและรอบคอบ 4.15 0.74 มาก

2 ด้านเนื้อหา

2.1 ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและชัดเจนขึ้น 4.03 0.81 มาก

2.2 เนื้อหาวิชาที่ทำาโครงงานตรงกับความสนใจ และเกี่ยวข้องกับชีวิตจริง 4.29 0.74 มาก

2.3 มีการบูรณาการความรู้ที่เรียนจากวิชาอื่นมาประยุกต์ใช้ในการทำางาน 4.17 0.79 มาก

3 ด้านสื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

3.1 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมต่อการ
จัดกิจกรรมทำาให้นักศึกษามีความสะดวก สนุกสนานในการเรียนรู้

3.98 0.88 มาก

3.2 สื่อมีความเหมาะสมและพอเพียงกับ ความต้องการของนักศึกษา 4.25 0.78 มาก

3.3 สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรู้ และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อน
คลายเป็นกันเอง

4.12 0.83 มาก

4 ด้านการวัดและประเมินผล

4.1 ใช้การวัดและประเมินผลตาม สภาพจริง 4.25 0.84 มาก

4.2 ใช้วิธีประเมินที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประเมิน

4.44 0.68 มาก

4.3 ใช้การสะท้อนคิดหลังการทำาโครงงานแต่ละขั้นตอน 4.32 0.78 มาก

 โดยรวม 4.20 0.25 ม�ก
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จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้
โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานโดยเน้นการแก้ปัญหา 
อยา่งสรา้งสรรคโ์ดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.20,  
S.D.=0.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ( =4.56, 
S.D.=0.62) รองลงมาได้แก่ด้านการวัดและ
ประเมินผลใช้วิธีประเมินที่หลากหลาย และเปิด
โอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมิน (
=4.44, S.D.=0.68), ใช้การสะท้อนคิดหลังการ
ทำาโครงงานแต่ละขั้นตอน ( =4.32, S.D.=0.78)
,และดา้นเน้ือหาวชิาทีท่ำาโครงงานตรงกบัความสน
ใจ และเกีย่วขอ้งกบัชีวติจรงิ ( =4.29, S.D.=0.74) 
ตามลำาดับ

อภิปรายผล  
นักศึกษาสร้างสรรค์โครงงานได้จำานวน 

9 โครงงาน มีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินโครง
งานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มโดยประเมินตนเอง 
โดยเพื่อน และโดยผู้สอนเมื่อเทียบกับเกณฑ์โดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบ
ความรู้หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องจากการนำา
แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามขั้น
ตอนของดุษฎี โยเหลาและคณะ (2557) มาใช้
เนื่องจากมีขั้นตอนที่ชัดเจนเหมาะสมเริ่มจากการ
ให้ความรู้พื้นฐานการทำาโครงงาน กระตุ้นความ
สนใจผู้เรียน มีการทำางานเป็นทีม มีกระบวนการ
เสาะแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้จากการ
ลงมอืปฏบิตักิจิกรรม ได้นำาเสนอประสบการณก์าร
เรียนรู้พร้อมทั้งผลงาน รวมทั้งแนวคิดการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงานเชื่อมั่นในศักยภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้หลักการจัดการเรียน
รู้ทีย่ดึผูเ้รยีนเปน็สำาคญัโดยผูเ้รยีนจะเรยีนรูเ้นือ้หา

วิชาผา่นกระบวนการสบืเสาะคน้หาขอ้มลูอยา่งลุม่
ลกึลงไปในหวัขอ้ทีต่นสนใจ ไดล้งมอืปฏบิตั ิหาวธิี
การเรียนรู้และเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำาให้ได้ฝึกคิด
แก้ปัญหาผ่านกระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเองมี
การแลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ดร้บัขอ้เสนอแนะและขอ้คดิ
เห็นระหว่างกลุ่มทำาให้มีการทบทวนและสะท้อน
กลับมีการซักถามประเด็นที่สงสัยในขณะที่กำาลัง
ทำาโครงงานหรอืการนำาเสนอทำาใหม้โีอกาสทบทวน
ถึงความรู้ที่ได้เรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างและสะท้อน
ความรู้ออกมาผ่านการตอบคำาถาม นอกจากน้ี
นักศึกษามีการแสดงพฤติกรรมอื่นๆ ระหว่างการ
ทำาโครงงาน เช่น แสดงความกระตือรือร้น ความ
อดทน มคีวามเอาใจใส ่และขยนัหมัน่เพยีร เป็นตน้ 
(ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552 และวัฒนา มัคคสมัน, 
2554 ทิศนา แขมมณี, 2556, สุคนธ์ สินธพา
นนท์, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศิริ
พร ศรีจันทะ (2560) ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดย
ใชโ้ครงการเปน็ฐานเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเน่ืองจากนักศึกษาได้เลือกเรื่องที่ศึกษาตาม
ความสนใจของตนเอง ทำาให้ทำาโครงการได้อย่าง
อิสระรวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำาปรึกษา ทำาให้
นักศึกษาสามารถวางแผนการทำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาหรือเลือกหัวข้อที่จะศึกษา การเขียนโครง
งาน การนำาเสนอโครงงาน ศึกษาดูงาน การได้
รับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
เพื่อนๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน มีการนำา
เสนอความก้าวหน้าของโครงงาน ซึ่งเป็นการ
ตดิตามการดำาเนนิงานเปน็ระยะๆ ทำาใหน้กัศกึษา
มีความพร้อมที่จะไปศึกษาดูงาน และไปศึกษา 
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ดูงานตามแผนท่ีวางไว้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง
ให้นักศึกษาได้ค้นหาสาเหตุของปัญหาเพ่ือให้ได้
ปญัหาทีแ่ทจ้รงิและได้ค้นหาแนวทางการแกป้ญัหา
ที่หลากหลาย ทำาให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องที่เรียน
ดว้ยตนเองเพราะไดม้ส่ีวนรว่มในการคน้หาสาเหตุ
ของปัญหาซ่ึงเป็นปญัหาทีม่คีวามสำาคญัได้ทบทวน
ความรู้ประสบการณ์เดิมที่ตนเองมี ได้ระดมความ
คิดและแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในกลุ่ม ได้
สืบค้นความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ ตำารา
เรยีน หนังสอื เอกสารตา่งๆ และอนิเทอรเ์นต็รวม
ทั้งผู้สอนกระตุ้นความสนใจโดยการให้ดูวิดิทัศน์ที่
เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบันเพื่อให้เห็นถึง
ความสำาคัญของปัญหา ใช้การตัง้คำาถามกระตุน้หา
คำาตอบของปญัหาใหไ้ด้มากท่ีสุด ใหผู้เ้รยีนทำางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกสมาชิกใน
กลุ่มตามความสมัครใจ เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ ผู้สอนพยายามสังเกต
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
รว่มแสดงความคิดเหน็โดยไมม่กีารตดัสนิความคดิ
เหน็วา่ถูกหรอืผดิ ใหร้ว่มกนัแสดงความคดิเหน็กนั
อย่างมีเหตุผลดังที่ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) 
กล่าวถึงวิธีการที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มาก
ท่ีสุดคือกระบวนการกลุ่มที่สมาชิกในกลุ่มจะต้อง
ช่วยเหลือกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ซ่ึงกันและกันไดพ้ดูคุย อภิปรายรว่มกนัและได้รว่ม
กันสรปุความคดิรวบยอดเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์
ที่ตั้งไว้

ผลการวิจัยในประเด็นที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนสงูขึน้อาจเนือ่งมาจากการนำาแนวคิด
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานจากทฤษฎี
คอนสตรคัตวิสิต์ (Constructivist Theory) มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการลงมือ
กระทำา (Active Process) ทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะบคุคล 
ความรู้ต่างๆ จะถูกสร้างด้วยตัวผู้เรียนเองโดย
ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือความรู้ 

เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้าง
ความหมายในการเรยีนรูข้องตนเอง ประสบการณ์
ของผูเ้รยีนจะถูกนำามาเปน็พืน้ฐานในการตดัสนิใจ  
และมีผลต่อการสร้างความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ 
หรือการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ลักษณะที่ให้
ผู้เรียนสร้างความรู้จากการร่วมมือกันแก้ปัญหา 
โดยมีหลักการพื้นฐานสำาคัญ 5 ประการ (สุมาลี 
ชัยเจริญ, 2557) โดยเฉพาะประการที่5ในเรื่อง
การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration) เป็นอีก
องคป์ระกอบหนึง่ทีช่ว่ยสนบัสนนุให้ผู้เรยีนไดแ้ลก
เปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืนเพื่อขยายมุมมองให้
แก่ตนเองการร่วมมือกันแก้ปัญหาจะสนับสนุนให้
ผู้เรียนเกิดการคิดไตร่ตรอง เป็นการเปิดโอกาส
ให้ทั้งผู้เรียน ผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ ได้สนทนาแสดง
ความคิดเห็นของตนเองกับผู้อื่น นอกจากนี้ยัง
เป็นส่วนสำาคัญในการป้องกันและปรับมโนมติที่ 
คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เรียนรู้ 

ประเด็นที่ค้นพบจากการนำาเครื่องมือ
ประเมินโครงงาน Self-Evaluation and Peer 
Review with Objective Criterion (Bethany 
A. Clark, 2017) มาปรับใช้ในการประเมินโครง
งานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มด้วยตนเอง ประเมิน
โดยเพื่อนและประเมินโดยผู้สอนซ่ึงผู้วิจัยสังเกต
จากการใช้แบบประเมินพบว่ามีรายการประเมิน
จำานวน 5 ประเด็น ประเด็นคำาถามชัดเจน เข้าใจ
ได้ตรงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินซึ่ง
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากความ
สอดคลอ้งกับผลการวจิยัของทพิยว์มิล วงัแกว้หริญั 
(2558) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ยุทธศาสตร์ สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้ ้
แบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการออกแบบหลักสูตรสาระการเรียนรู้้ท้องถิ่น:  
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จงัหวดัฉะเชงิเทราขัน้ตอนที ่6 การวางแผนตอ่ยอด
องค์ความรู้ด้วยโครงงานการเรียนรู้แบบใช้ชุมชน
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เป็นฐาน (Plus Community Based Project) ใช้
วธิกีารวดัและประเมนิผลการนำาเสนอโครงงานของ
นักศึกษาในชั้นเรียนได้สอดคล้องกับแนวทางการ
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานตามแนวคดิของ Bedri, Frein & Dowling 
(2017: 13-16) ได้เสนอแนะเครือ่งมอืและวธิกีาร
ทีใ่ชป้ระกอบดว้ยการนำาเสนอด้วยปากเปลา่ (Oral 
assessment) เป็นการประเมินเพื่อสังเกตผู้เรียน
ในการนำาเสนอความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ได้เรียนรู้
รวมถึงการประเมินความเข้าใจและทักษะการนำา
เสนอของผู้เรียน ในระหว่างการนำาเสนอผู้สอน
สามารถให้ขอ้เสนอแนะในทนัทเีมือ่พบวา่ผูเ้รยีนมี
ความเข้าใจท่ีคลาดเคลือ่นพรอ้มทัง้เตมิเตม็ความรู ้
ให้กับผู้เรียนด้วยเป็นการประเมินตามสภาพจริง
โดยครู ชุมชนและผู้เรียนประเมินร่วมกันใช้วิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลายซ่ึงจะสะท้อนความ
สามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานทีใ่ช้โรงเรยีนและชุมชน
เปน็ฐานโดยเน้นการแกป้ญัหาอย่างสรา้งสรรคโ์ดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (
=4.56, S.D.=0.62) รองลงมาได้แก่ด้านการวัด
และประเมินผลใช้วิธีประเมินที่หลากหลาย และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมิน  
( =4.44, S.D.=0.68), ใช้การสะท้อนคิด
หลังการทำาโครงงานแต่ละขั้นตอน ( =4.32, 
S.D.=0.78), และด้านเน้ือหาวิชาที่ทำาโครงงาน
ตรงกับความสนใจ และเกี่ยวข้องกับชีวิตจริง  
( =4.29, S.D.=0.74) ตามลำาดับอภิปรายผลว่า
ท้ังนี้อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ส่งเสริมการทำางานกลุ่ม ผู้เรียนได้ร่วมกันวางแผน
แก้ปัญหา และได้อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิด
เห็น กิจกรรมส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้นำาเสนอผลงาน  

ได้ส่ือสารความคิด ทำาให้บรรยากาศในการเรียน
ไม่เคร่งเครียดเอื้อกับการเรียนรู้ ผู้ เรียนจึงมี
ความสุขกับการทำากิจกรรมได้เรียนรู้เนื้อหาจาก
สถานการณ์ในชีวิตจริง เช่น ข่าวที่เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ข่าวการศึกษา
เน่ืองจากนกัศกึษาไดเ้รยีนรู ้ทบทวนและฝกึปฏบิตัิ
ด้วยตนเองทำาให้มีโอกาสในการเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติมากยิ่งขึ้นตามความต้องการแต่ละบุคคล 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศิริพร ศรีจันทะ 
(2560) พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงการของ วัฒนา มัคคสมัน 
(2551) ว่าเป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก 
ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษา โดย
ให้เขาได้สังเกตอย่างใกล้ชิดจากแหล่งความรู้เพื่อ
ค้นพบคำาตอบในการจัดกิจกรรมตามวิธีการของ
เขาเอง เมื่อพบคำาตอบก็นำาความรู้ที่ได้มาเสนอใน
รูปแบบต่างๆ โดยนำาเสนอต่อเพื่อน ครูผู้ปกครอง 
ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจในความสำาเร็จส่งผลให้
ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีได้รับการฝึกและ
พัฒนา ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้า ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม การทำางานอย่างเป็นระบบ 
ทักษะทางสังคมทำาให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง ได้เรียนรู้จากประเด็นที่ต้องการรู้และได้
ทำากจิกรรมเรยีนรูแ้ละสร้างองคค์วามรูด้้วยตนเอง 
ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์์วิมล วังแก้วหิรัญ 
(2558) พบว่านักศึกษาทุกคนมีความเห็นว่าผล
ที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอน KWPML Plus Community Based Project 
ทำาให้เกิดทักษะการสืบค้นข้อมูล เห็นประโยชน์
ของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีจิตสำานึกร่วมอนุรักษ์
องค์ความรู้้ในชุมชน พัฒนาทักษะการตั้งคำาถาม 
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พัฒนาทักษะการสรุปองค์ ์ความรู้ และพัฒนา
ทักษะการวางแผนในระดับมาก ส่วนทักษะการ
กำากับตนเองในการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยต่อไป 

1.1 ควรมีการศึกษาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนที่ได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้โรงเรียนและชุมชนเป็น
ฐานโดยใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง

1 .2 ควรทำาวิ จัยเรื่องปัจจัยการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้โรงเรียน
และชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิผลสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต

1.3 การวิจัยครั้งนี้ได้นำาวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้โรงเรียนและชุมชนเป็น
ฐานไปใช้กับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการประถมศกึษาทีเ่รยีนวชิาวชิาชีพครใูน
กลุม่วิชาเอก ดงันัน้ควรบทเรยีนดังกล่าว ควรนำาไป
ใชก้บันกัศกึษารุน่ตอ่ไปทีเ่รยีนวชิาน้ีแลว้นำาผลทีไ่ด้
จากการใช้มาพัฒนาบทเรียนให้มีความเหมาะสม 
มีคุณภาพยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

2.1 การวจิยัครัง้นีพ้บปจัจยัสำาคญัทีส่่งผล
ต่อความสำาเร็จของการทำาโครงงานคือการที่คณะ
ครุศาสตร์มีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
เครอืขา่ยทีม่คีณุภาพใหค้วามรว่มมอืในการพฒันา
นักศึกษาโดยมีผู้อำานวยการสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันให้ความอนุเคราะห์ 
ใหค้ำาปรกึษาแนะนำาทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การทำางาน
ของนกัศกึษาสง่ผลใหก้ารทำาโครงงานประสบความ
สำาเร็จด้วยดี

2.2 ผูส้อนสามารถนำาขัน้ตอนการจดัการ
เรียนการสอนแบบใช้โครงงานท่ีใช้โรงเรียนและ
ชุมชนเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับชั้น โดย
ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติ
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.3 ผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและ
ชุมชน

2.4 ผูส้อนควรใชเ้นือ้หาทีเ่ปน็สถานการณ ์
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
เช่น ข่าว หรือเหตุการณ์ที่เป็นสถานการณ์ใน
ปัจจุบันเพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน
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