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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานให้นักศึกษาร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคการสอนครู
สังคมศึกษาต้นแบบ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 23 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน (มคอ.3) (2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 

 ผลการวิจัยพบว่า  
 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ 
ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 74.87 คิดเป็นร้อย
ละ 74.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 70 และมีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 4 มาตรา 
22 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ และมาตรา 24 ระบุว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้ เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2559) ได้
ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆโดยให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มีความยืดหยุ่น และหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียน 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน หรือ การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เป็น
กระบวนการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า กระท าในสิ่งที่ตนสนใจและเป็นผู้วางแผนการท างานได้ด้วย
ตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะแนวทาง ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน คือ
วางแผนการด าเนินงานด้วยการเขียนโครงงงาน เก็บข้อมูล สรุปแผนการด าเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
รายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข (สุคนธ์ สินธพานนท์      และคณะ, 2554: 100) 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพ่ือน าความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง น าไปสู่การเพ่ิมความรู้ที่ ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตุจาก
ผู้เชี่ยวชาญ  โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ที่จะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียน
กระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม      (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 
19-20) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อและหลักการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ คือ เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้หลักการจัดการเรียนรู้ที่ยึกผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่น 1) ผู้เรียนได้เลือกเรื่องหรือประเด็นหรือปัญหาที่ต้องการจะศึกษาด้วย
ตนเอง 2) ผู้เรียนเลือกและหาวิธีการตลอดจนแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง 3) ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเรียนรู้
ด้วยตนเอง 4) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวตามสภาพจริง 5)  ผู้เรียน
เป็นผู้สรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 6) ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 7) ผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้ได้
จริง (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543) 

รายวิชา 2150406 เทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ เป็นรายวิชาเลือกซึ่งอยู่ในกลุ่มวิชาเอก ตาม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาต้องเรียน เนื้อหา
ประกอบด้วย ความหมายของครูตามรูปแบบ ความส าคัญของอาชีพครู หน้าที่และความรับผิดชอบของครู 
คุณธรรมและจรรยายบรรณครู โครงงานครูสังคมศึกษาในดวงใจ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการผลิตสื่อ
การสอนวิชาสังคมศึกษา และการทดลองสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและนอกห้องเรียน ฝึกการ 
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ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

จากเหตุผลทีก่ล่าวมา ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนตระหนักในความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงน าหลักการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มาประยุกต็ใช้ในรายวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ ในสัปดาห์ที่ 8-16 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ผลิตสื่อการสอนวิชาสังคมศึ กษิ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงปฏิบัติด้วยตนเอง และน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษา
ต้นแบบ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานให้นักศึกษาร้อยละ 80 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานให้นักศึกษาร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 4.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคการ
สอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 23 คน 
 4.2 ตัวแปร 
  ตัวแปรต้น  กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
  ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
5. นิยามศัพท์ 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพ่ือน า
ความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง น าไปสู่การเพ่ิม
ความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตุจากผู้เชี่ยวชาญ  โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม ที่จะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรม
เป็นผลงานแบบรูปธรรม  
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษา
ต้นแบบ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ดังนี้ 
1. เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
 1.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 1.2 ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 1.3 ประเภทของโครงงงาน 
 1.4 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานป็นฐาน 
2. เอกสารเกี่ยวกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.4 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.5 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
1. เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
 1.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
  การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพ่ือน า
ความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง น าไปสู่การเพ่ิม
ความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตุจากผู้เชี่ยวชาญ  โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม ที่จะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรม
เป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20) 

 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) หมายถึง การเรียนรู้ที่จัด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  วิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล   ได้ท าการทดลอง  ได้
พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง  รู้จักการวางแผนการท างาน  ฝึกการเป็นผู้น า  ผู้ตาม  ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการ
คิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง  และการประเมินตนเอง  โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นเพ่ือน าความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียน
มาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง น าไปสู่การเพ่ิมความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟัง และ
การสังเกตจากผู้รู้  โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มที่จะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการ
เขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม   

นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ยังเน้นการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้รับ
ประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน ได้พัฒนาทักษะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักพัฒนาการตามล าดับขั้นความรู้ความคิด
ของบลูม ทั้ง 6 ขั้น คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า 
และการคิดสร้างสรรค์  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ถือได้ว่าเป็น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะต่างๆด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเป็นผู้ให้การส่งเสริม 
สนับสนุน 
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1.2 ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
  การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจมากในปัจจุบัน McDonell 
(2007) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของ Child- centered Approach ที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ท างานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ เป็นเรื่องที่สนใจและรู้สึกสบายใจที่จะท า นักเรียนได้รับสิทธิในการ
เลือกว่าจะตั้งค าถามอะไร และต้องการผลผลิตอะไรจากการท างานชิ้นนี้ โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์
และจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน  โดยลักษณะของ
การเรียนรู้แบบโครงงาน มีดังนี้ 

นักเรียนก าหนดการเรียนรู้ของตนเอง 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดล้อมจริง 
มีฐานจากการวิจัย หรือ องค์ความรู้ที่เคยมี 
ใช้แหล่งข้อมูล หลายแหล่ง 
ฝังตรึงด้วยความรู้และทักษะบางอย่าง (embedded with knowledge and skills) 
ใช้เวลามากพอในการสร้างผลงาน 
มีผลผลิต 

ลักษณะส าคัญของจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
1. ยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานตามระดับทักษะ 

             ที่ตนเองมีอยู่ 
2. เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน   

             (Active Learning) 
3. เป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจและรู้สึกสบายใจที่จะท า  
4. ผู้เรียนได้รับสิทธิในการเลือกว่าจะตั้งค าถามอะไร และต้องการผลผลิตอะไรจากการท าโครงงาน 
5. ครูท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา  

และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน  
6. ผู้เรียนก าหนดการเรียนรู้ของตนเอง 
7. เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดล้อมจริง 
8. มีฐานจากการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า หรือ องค์ความรู้ที่เคยมี 
9. ใช้แหล่งขอ้มูล หลายแหล่ง 
10.  ฝังตรึงด้วยความรู้และทักษะต่างๆ  
11.  สามารถใช้เวลามากพอเพียงในการสร้างผลงาน 
12.  มีผลผลิต 

 
 
 
 
 



6 
 

1.3 ประเภทของโครงงงาน 
โครงงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 

โครงงานที่แบ่งตามระดับการให้ค าปรึกษาของครู และโครงงานที่แบ่งตามลักษณะกิจกรรม   ดังนี้ 
1. โครงงานที่แบ่งตามระดับการให้ค าปรึกษาของครูหรือ ระดับการมีบทบาทของผู้เรียน 
1)  โครงงานประเภทครูน าทาง   (Guided  Project) 

    
                                      ครูก าหนดปัญหาให้ 
 
 
                                ครูออกแบบการรวบรวมข้อมูล 
                                     ก าหนดวิธีท ากิจกรรม 
 
 
                                  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม 
                                        ตามวิธีที่ก าหนด 
 
         
       ทักษะการสังเกต              ทักษะการวัด             ทักษะการบันทึกผล 
 
                                          ทักษะการ 
                                    ตีความหมายข้อมูล 
 
                                              
                                   ทักษะการสรุปผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครุศาสตร์วิชาการ  ครั้งที่  1                                                                  หน้า  34 
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2)  โครงงานประเภทครูลดการน าทาง - เพ่ิมบทบาทผู้เรียน  (Less – guided  Project) 

 
 
                          ครูและผู้เรียนร่วมกันระบุปัญหา 
 
 
                          ครูและผู้เรียนร่วมกันออกแบบ 
                           การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค าตอบ 
 
 
                              ผู้เรียนใช้เครื่องมือใน 
                                การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
         
ทักษะการสังเกต                 ทักษะการวัด              ทักษะการบันทึกผล 
 
                                      
                                     ทักษะการ 
                                   ตีความหมายข้อมูล 
 
                                              
                                   ทักษะการสรุปผล 
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3)  โครงงานประเภทผู้เรียนน าเอง ครูไม่ต้องน าทาง  (Unguided  Project) 
 
 
                               นักเรียนระบุปัญหาตามความสนใจ 
 
 
                               นักเรียนออกแบบการรวบรวม 
                                 ข้อมูลเพื่อหาค าตอบด้วยตนเอง 
 
 
                                   นักเรียนใช้เครื่องมือ 
                                  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
         
ทักษะการสังเกต                   ทักษะการวัด          ทักษะการบันทึกผล 
 
                                        ทักษะการ 
                                   ตีความหมายข้อมูล 
 
                                              
                                    ทักษะการสรุปผล 
 
 
2. โครงงานที่แบ่งตามลักษณะกิจกรรม 

 1) โครงงานเชิงส ารวจ  (Survey  Project) 
     ลักษณะกิจกรรมคือผู้เรียนส ารวจและรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่  

และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
2) โครงงานเชิงการทดลอง (Experiential Project) 
    ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงงานประเภทนี้จะประกอบด้วยการก าหนดปัญหา  การก าหนดจุดประสงค์  

การตั้งสมมติฐาน  การออกแบบการทดลอง  การด าเนินการทดลอง  การรวบรวมข้อมูล  การตีความหมายข้อมูลและ
การสรุป   

3) โครงงานเชิงพัฒนา สร้างสิ่งประดิษฐ์ แบบจ าลอง  (Development Project) 
     เป็นโครงงานเกี่ยวกับการประยุกต์องค์ความรู้ ทฤษฎี  หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์ด้าน

อ่ืน ๆ มาพัฒนา สร้างสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์  แบบจ าลอง เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจจะ
เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่  หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้  อาจจะเป็นด้าน
สังคม  หรือด้านวิทยาศาสตร์  หรือการสร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายแนวคิดต่าง ๆ  

 



9 
 

4) โครงงานเชิง แนวคิดทฤษฎี  (Theoretical  Project) 
     เป็นโครงงานน าเสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของสูตรสมการ  หรือค าอธิบาย

ก็ได้  โดยผู้เสนอได้ตั้งกติกาหรือข้อตกลงขึ้นมาเอง  แล้วน าเสนอทฤษฎี  หลักการหรือแนวคิด  หรือจินตนาการของ
ตนเองตามกติกาหรือข้อตกลงนั้น  หรืออาจจะใช้กติกาหรือข้อตกลงเดิมมาอธิบายก็ได้  ผลการอธิบายอาจจะใหม่ยังไม่มี
ใครคิดมาก่อน  หรืออาจจะขัดแย้งกับทฤษฎีเดิม  หรืออาจจะเป็นการขยายทฤษฎีหรือแนวคิดเดิมก็ได้  การท าโครงงาน
ประเภทนี้ต้องมีการศึกษาค้นคว้าพ้ืนฐานความรู้  ในเรื่องนั้นๆ อย่างกว้างขวาง 

5) โครงงานด้านบริการสังคมและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม (Community Service and Social 
Justice Project) 
     เป็นโครงงานที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าประเด็นที่เป็นปัญหา ความต้องการในชุมชนท้องถิ่นและ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือการให้บริการทางสังคม หรือร่วมกับชุมชน องค์กรอ่ืนๆในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาในเรื่อง
นั้นๆ 

6) โครงงานด้านศิลปะและการแสดง (Art and Performance Project) 
     เป็นโครงงานที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนศึกษา ค้นคว้า น าความรู้ที่ได้จากการเรียนตามหลักสูตร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาและสังคม มาต่อยอด สร้างผลงานด้านศิลปะและการแสดง เช่นงานศิลปกร รม 
ประติมากรรม หนังสือการ์ตูน  การแต่งเพลง ดนตรี  แสดงคอนเสิร์ต การแสดงละคร  การสร้างภาพยนตร์สั้น 
ฯลฯ 

7) โครงงานเชิงบูรณาการการเรียนรู้  
               เป็นโครงงานที่มุ่งส่งสริมให้ผู้ เรียนบูรณาการเชื่อมโยงความรู้จากต่างสาระการเรียนรู้ตั้งแต่                 
สองสาขาวิชาขึ้นไป มาด าเนินการแก้ปัญหา หรือสร้างประเด็นการศึกษาค้นคว้า ทั้งในแง่มิติเชิงประวัติศาสตร์ 
ทักษะการประกอบอาชีพข้ามสาขาวิชา  การแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม สังคม ที่ต้องน าความรู้ต่างสาขา                           
มาประยุกต์ใช้ การคิดค้นสร้างนวัตกรรมจากการบูรณาการความรู้ ฯลฯ  
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1.4 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานป็นฐาน 

แนวคิดท่ี 1 ขั้นการจัดการเรียนรู้ ตาม รูปแบบจักรยานแห่งการเรียนรู้ 
       แนวคิดนี้ มีความเชื่อว่า หากต้องการให้การเรียนรู้มีพลังและฝังในตัวผู้เรียนได้ ต้องเป็นการ

เรียนรู้ที่เรียนโดยการลงมือท าเป็นโครงงาน มีการร่วมมือกันท าเป็นทีม และท ากับปัญหาที่มีอยู่ในชีวิต  ดังรูป

 
โมเดล จักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL 
 

๑. Define คือ ขั้นตอนการระบุปัญหา  ขอบข่าย ประเด็นที่จะท าโครงงาน เป็นการสร้างความเข้าใจ
ระหว่างสมาชิกของทีมงานร่วมกับครู เกี่ยวกับ ค าถาม ปัญหา  ประเด็น ความท้าทายของโครงงานคืออะไร และ
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อะไร 

     2. Plan คือ การวางแผนการท าโครงงาน ครูก็ต้องวางแผนในการท าหน้าที่โค้ช รวมทั้งเตรียม      
เครื่องอ านวยความสะดวกในการท าโครงงานของผู้เรียน เตรียมค าถามเพ่ือกระตุ้นให้คิดถึงประเด็นส าคัญ                 
บางประเด็นที่ผู้เรียนอาจมองข้าม โดยถือหลักว่า ครูต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือจนทีมงานขาดโอกาสคิดเองแก้ปัญหา
เอง ผู้เรียนที่เป็นทีมงานก็ต้องวางแผนงานของตน แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ การประชุมพบปะระหว่างทีมงาน การ
แลกเปลี่ยนข้อค้นพบแลกเปลี่ยนค าถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งท าความเข้าใจร่วมกันไว้ชัดเจนเพียงใด งานในขั้น
ต่อไป (Do) ก็จะสะดวกเลื่อนไหลดีเพียงนั้น 
  3. Do คือ การลงมือท า  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน การท างานร่วมกัน
เป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง ทักษะในการท างานภายใต้ทรัพยากรจ ากัด ทักษะในการค้นหาความรู้เพ่ิมเติม  
ทักษะในการท างานในสภาพที่ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการท างานในสภาพกดดัน ทักษะในการ
บันทึกผลงาน ทักษะในการวิเคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพ่ือนร่วมทีม เป็นต้น 
 

https://candmbsri.files.wordpress.com/2015/04/screen-shot-2558-04-07-at-12-04-33.png
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ในขั้นตอน Do นี้ ครูจะได้มีโอกาสสังเกตท าความรู้จักและเข้าใจผู้เรียนป็นรายคน และเรียนรู้หรือฝึกท า
หน้าที่เป็นผู้ดูแล สนับสนุน ก ากับ และโค้ชด้วย 

4. Review คือ ผู้เรียนเรียนจะทบทวนการเรียนรู้ ว่าโครงงานได้ผลตามความมุ่งหมายหรือไม่รวมถึง
ทบทวนว่างานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้บทเรียนอะไรบ้าง ทั้งขั้นตอนที่เป็นความส าเร็จและ
ความล้มเหลว  เพ่ือน ามาท าความเข้าใจ และก าหนดวิธีท างานใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งเอาเหตุการณ์ระทึกใจ 
หรือเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้แบบทบทวนไตร่ตรอง 
(reflection) หรือ เรียกว่า AAR (After Action Review) 

5. Presentation ผู้เรียนน าเสนอโครงงานต่อชั้นเรียน เป็นขั้นตอนที่ให้การเรียนรู้ทักษะอีกชุดหนึ่ง 
ต่อเนื่องกับขั้นตอน Review เป็นขั้นตอนที่ท าให้เกิดการทบทวนขั้นตอนของงานและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่าง
เข้มข้น แล้วเอามาน าเสนอในรูปแบบที่เร้าใจ ให้อารมณ์และให้ความรู้ ทีมงานอาจสร้างนวัตกรรมในการน าเสนอก็
ได้ โดยอาจเขียนเป็นรายงาน และน าเสนอเป็นการรายงานหน้าชั้น มีสื่อประกอบ หรือจัดท าวีดิทัศน์น าเสนอ หรือ
น าเสนอเป็นละคร เป็นต้น 
 

แนวคิดท่ี ๒ แนวคิดที่ปรับจากการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพ่ือ
สร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความส าเร็จของโรงเรียนไทย 
มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
                                                           

 

 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน(ปรับปรุงจาก ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 20-23) 

 

https://candmbsri.files.wordpress.com/2015/04/project-based-learning.jpg
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1. ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน ครูให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าโครงงานก่อนการเรียนรู้ เนื่องจากการ 
ท าโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม ดังนั้นผู้เรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็นพื้นฐาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติขณะท างานโครงงานจริง ในขั้นแสวงหาความรู้ 

2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยต้องคิดหรือ 
เตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการท าโครงงานหรือกิจกรรมร่วมกัน โดย
กิจกรรมนั้นอาจเป็นกิจกรรมที่ครูก าหนดขึ้น หรืออาจเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความสนใจต้องการจะท าอยู่แล้ว ทั้งนี้
ในการกระตุ้นของครูจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอจากกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ของครูที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่หรือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผน  
ด าเนินกิจกรรม โดยนักเรียนเป็นผู้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง โดยระดมความคิดและหารือ แบ่ง
หน้าที่เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน หลังจากที่ได้ทราบหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆ เรียบร้อย
แล้ว 

4. ขั้นแสวงหาความรู้ ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เรียนในการท ากิจกรรม  
ดังนี้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงานตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจผู้เรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม 
พร้อมทั้งร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม โดยขอค าปรึกษาจากครูเป็นระยะเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้นผู้เรียน
ร่วมกันเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานที่ตนปฏิบัติ 

5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้   ครูให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถาม ถามผู้เรียน
น าไปสู่การสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 

5. ขั้นน าเสนอผลงาน ครูให้ผู้เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือจัดเวลาให้ 
ผู้เรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เพ่ือให้เพ่ือนร่วมชั้น และผู้เรียนอ่ืนๆในโรงเรียนได้ชมผลงานและเรียนรู้
กิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติในการท าโครงงาน 
 
การประเมินผล 

๑. ประเมินตามสภาพจริง โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลว่ากิจกรรมที่ท าไปนั้นบรรลุตาม 
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  อย่างไร  ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบคืออะไรบ้าง  ได้ใช้วิธีการแก้ไขอย่างไร  ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการท าโครงงานนั้นๆ 

๒. ประเมินโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่  
(1)  ผู้เรียนประเมินตนเอง 

  (2)  เพื่อนช่วยประเมิน 
  (3)  ผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาประเมิน 
  (4)  ผู้ปกครองประเมิน 
  (5)  บุคคลอื่น ๆ ที่สนใจและมีส่วนเกี่ยวข้อง 
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บทบาทของครูผู้สอน 

                        

                                                       

      บทบาทของครูในฐานะผู้กระตุ้นการเรียนรู้ 

1. ใช้ค าถามกระตุ้นการเรียนรู้  ค าถามท่ีใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้นั้น ต้องเป็นค าถามท่ีมี 
ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เรียนได้อธิบาย โดยขึ้นต้นว่า “ท าไม” หรือ ลงท้ายว่า “อย่างไรบ้าง” 
“อะไรบ้าง” “เพราะอะไร” 

2. ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกต  ครูจะต้องคอยสังเกตว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างไร ขณะ 
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อหาทางชี้แนะ กระตุ้น หรือยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

3. สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้การตั้งค าถาม  เมื่อผู้เรียนสามารถตั้งค าถามได้ จะท าให้ผู้เรียน 
รู้จักถามเพ่ือค้นคว้าข้อมูล รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองในเรื่อง      ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้      

4. ให้ค าแนะน าเม่ือผู้เรียนเกิดข้อสงสัย  ครูจะต้องเป็นผู้คอยแนะน า ชี้แจง ให้ข้อมูลต่างๆ หรือ 
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ด้านอ่ืนๆในขณะท า
กิจกรรมเมื่อผู้เรียนเกิดข้อสงสัย หรือค าถาม โดยไม่บอกค าตอบ 

5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดหาค าตอบด้วยตนเอง  สังเกตและคอยกระตุ้นด้วยค าถามให้ผู้เรียนได ้
คิดกิจกรรมที่อยากเรียนรู้และหาค าตอบในสิ่งที่สงสัยด้วยตนเอง 

6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ  ตามความคิดและความสามารถของ 
ตนเอง เพ่ือให้ผู้ได้ใช้จินตนาการและความสามารถของตนเองในการคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ 
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2. เอกสารเกี่ยวกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นสมรรถภาพทางสมองในด้านต่างๆ ที่นักเรียนได้รับจากประสบการณ์ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมจากครู ส าหรับความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายไว้ ดังนี้  

ภพ  เลาหไพบูลย์ (2548:367-389) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้จากที่ไม่เคยกระท าได้หรือกระท าได้น้อยก่อนที่จะมีการเรียนการสอน 
และเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ 

เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2549:16) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทด- สอบที่สร้างขึ้น 
เพ่ือใช้ในการวัดผลการเรียนหรือการสอน มีความมุ่งหมายเพ่ือใช้วัดผลการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา วิชา และทักษะ
ต่างๆ ของแต่ละวิชา 

สมศักดิ์  พาหะมาก (2550:44) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เกิดจากการใช้กลไก ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรม 5 ด้าน คือ 1. ความรู้ 2. ความเข้าใจ 3. การน าไปใช้ 4. 
การวิเคราะห์ และ 5. การประเมินผล 

จากความหมายที่นักวิชาการกล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความส าเร็จ
ที่ได้จากความสามารถของนักเรียนอันเกิดจากการกระท ากิจกรรมต่างๆที่มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ด้านจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ ความสนใจ ความสามารถและทักษะทางด้านวิชาการของ
แต่ละบุคคล 

2.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งที่ครูต้องการ คือ การท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนทั้งภาค

ทฤษฏีและปฏิบัติให้มากที่สุดซึ่งองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนั้นมีหลาย
ประการดังที ่
 อัมเรศ  เนตาสิทธิ์ (2545:22) การที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจะอยู่ในเกณฑ์ดีได้ จ าเป็นที่
จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างประกอบ เช่น ความพร้อมของผู้เรียน ครูผู้สอน สัมพันธ์ -ภาพระหว่างครูและ
ผู้เรียนรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ได้กล่าวไว้ดังนี้   
 1. คุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ ความพร้อมด้านสมอง ความรู้ดานสติปัญญา ความพร้อมด้านร่างกาย 
และความพร้อมด้านทักษะของร่างกาย คุณลักษณะทางจิตใจ ได้แก่ ความสนใจความเข้าใจตนเอง   
 2. คุณลักษณะของผู้เรียนได้แก่ สติปัญญา ความรู้ในวิชาที่สอนการพัฒนาความรู้ทักษะร่างกาย  และ
คุณลักษณะทางจิตใจ สุขภาพ       
 3. พฤติกรรมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการสอนทั้งหลาย ได้แก่ สติ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความคิด      
 4. คุณลักษณะของกลุ่ม ได้แก่ โครงสร้าง เจตคติ ความสามัคคี และการเป็นผู้น า  
 5. คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ได้แก่ การตอบสนอง เครื่องมือ และอุปกรณ์  

6. แรงผลักดันภายนอก ได้แก่ บ้าน สิ่งแวดล้อม อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรม 
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สมพงษ์  สิงหะพล (2548:41-42) การที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจะอยู่ในเกณฑ์ดีได้ จ าเป็นที่
จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างประกอบ เช่น ความพร้อมของผู้เรียน ครูผู้สอน สัมพันธ์ภาพระหว่างครูและ
ผู้เรียนรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัว ได้กล่าวไว้ดังนี้  

1. คุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ ความพร้อมด้านสมอง ความรู้ดานสติปัญญา ความพร้อมด้านร่างกาย 
และความพร้อมด้านทักษะของร่างกาย คุณลักษณะทางจิตใจได้แก่ ความสนใจความเข้าใจตนเอง 

2. คุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ในวิชาที่สอน การพัฒนาความรู้ทักษะร่างกาย และ
คุณลักษณะทางจิตใจ สุขภาพ  

3. พฤติกรรมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการสอนทั้งหลาย ได้แก่ สติ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความคิด      

4. คุณลักษณะของกลุ่ม ได้แก่ โครงสร้าง เจตคติ ความสามัคคี และการเป็นผู้น า  
5. คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ได้แก่ การตอบสนอง เครื่องมือ และอุปกรณ์   
จากความหมายที่นักวิชาการกล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ หมายถึง 

ความรู้ ความสามารถทักษะ เชาว์ปัญญา ความถนัด ความสนใจ และพ้ืนฐานของผู้เรียนที่มีมาก่อน ความสนใจใน
วิชาเรียน การยอมรับความสามารถของตนเอง การเรียนการสอนหรือประสิทธิผลที่ผู้เรียนจะได้รับ ผลส าเร็จใน
การเรียน ระบบการเรียนและสถาบัน หลักสูตรหรือวิชา     ที่เรียน อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย บรรยากาศในการ
เรียนและสิ่งแวดล้อม ฐานะทางเศรษฐกิจ     และสังคมของครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา เป็นต้น 

2.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถหรือความส าเร็จของบุคคลว่ าได้

เรียนรู้แล้วมากน้อยเพียงใดมีความสามารถชนิดใด ในการวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมีผู้กล่าวไว้ดังนี้   
 ไพศาล  หวังพานิช (2546:89) ได้แบ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดหมายและลักษณะวิชาที่สอน ซึ่ง
สามารถวัดได้ 2 แบบ ตามจุดมุ่งหมายและลักษณะวิชาที่สอนดังนี้  
 1. การวัดผลด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในรูปแบบของการกระท าจริงเป็นผลงานเช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การงานเป็น
ต้น การวัดผลแบบนี้จึงต้องใช้ข้อสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test)                
     2. การวัดผลด้านเนื้อหาเป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาอันเป็นประสบการณ์ของการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอันรวมถึงพฤติกรรมความสามารถด้านต่างๆ สามารถวัดผลได้โดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (Achievement Test)    

พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2548:21) ได้กล่าวถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เรียนใน
ด้านพุทธิพิสัย ซึ่งได้แก่ พฤติกรรมด้านความรู้ ความเข้าใจ ความจ า การน าไปใช้ และการประเมินค่า ซึ่งเป็นการ
วัดองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการคือ 

1. การวัดด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบความรู้ ความสามารถทางการปฏิบัติโดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
จริง ให้เห็นผลงานที่ปรากฏออกมา ท าการสังเกตละวัดได้ การวัดแบบนี้ต้องวัดโดยใช้ข้อสอบภาคปฏิบัติ 

2. การวัดด้านเนื้อหาเป็นการตรวจสอบความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชารวมถึงพฤติกรรม
ความสามารถในด้านต่างๆ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนมีวิธีการวัดได้ 2 ลักษณะคือ สอบปากเปล่า และ
การสอบแบบให้เขียนตอบ  
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บ ารุง  โตรัตน์ (2550:175-176) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายในการวัดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือวัดขอบเขตของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนที่ตั้งไว้เพ่ือวัดความก้าวหน้าในการ
เรียนในรายวิชาที่สอนหลังเสร็จสิ้นการเรียน   

จากความหมายที่นักวิชาการกล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การ
วัดผลสัมฤทธิ์เพ่ือวัดขอบเขตของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนที่ตั้ง
ไว้เพ่ือวัดความก้าวหน้าในการเรียนในรายวิชาที่สอนหลังเสร็จสิ้นการเรียนหรือการวัดผลสัมฤทธิ์เป็นการตรวจสอบ
พฤติกรรมของผู้เรียนในด้านพุทธิพิสัย ซึ่งได้แก่ พฤติกรรมด้านความรู้ ความเข้าใจ ความจ า การน าไปใช้ และการ
ประเมินค่า 

2.4 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
ค าว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ นักวัดผลและนักการศึกษาได้เรียกชื่อแตกต่างกัน เช่น  แบบทดสอบ

ความสัมฤทธิ์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หรือแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์และได้ให้ความหมายในแนวทางเดียวกัน  
วิเชียร  เกตุสิงห์ (2547:23) ให้ความหมายว่า แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู้ 

ทักษะ และสมรรถภาพด้านต่างๆ ที่เด็กได้รับการเรียนรู้มาในอดีต ยกเว้นการวัดทางด้านร่างกาย ข้อสอบประเภท
นี้ส่วนใหญ่จะวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ 

ชวาล  แพรัตกุล (2548:112) ให้ความหมายว่าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบ  ที่วัดความรู้ 
ทักษะ และสมรรถภาพด้านต่างๆ ที่ได้รับจากประสบการณ์ทั้งปวงทั้งจากโรงเรียนและทางบ้าน ยกเว้นการวัด
ทางด้านทางร่างกาย ความถนัด ส าหรับในโรงเรียน และแบบทดสอบประเภทผลสัมฤทธิ์มุ่งที่จะวัดความส าเร็จใน
วิชาการเป็นส่วนใหญ่  

เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2550:28) ได้ให้แนวคิดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นแบบทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ 
มักใช้วัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นการวัดความรู้ความสามารถจากการเรียนรู้ในอดีตหรือสภาพปัจจุบันของแต่
ละคน     

จากความหมายที่นักวิชาการกล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง สรุปได้ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู้ความสามารถ
ทางการเรียนด้านเนื้อหา ด้านวิชาการและทักษะต่างๆ ของวิชาต่างๆ 

2.5 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นสามารถแบ่งได้หลายประเภท แล้วแต่ว่าจะยึดอะไรเป็นเกณฑ์
ในการแบ่ง ซึ่งผู้วิจัยขอยกตัวอย่างการแบ่งประเภทดังนี้ 

ชวาล  แพรัตกุล (2548:61) ได้แบ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออกเป็น 2 ประเภทได้แก่  
1. แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเฉพาะคราวเพ่ือใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

และความสามารถทางวิชาการของนักเรียนมีใช้ทั่วไปในโรงเรียนแบบทดสอบประเภทนี้สอบเสร็จก็ท้ิงจะสอบใหม่ก็
สร้างข้ึนมาใหม่หรือน าของเก่ามาเปลี่ยนแปลงปรับปรุง โดยไม่มีวิธีการอะไรเป็นหลักไม่มีการวิเคราะห์ข้อสอบดีเลว
ประการ  

2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการหรือวิธีการที่ซับซ้อนมากกว่า
แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง เมื่อสร้างเสร็จก็มีการน าไปทดสอบแล้วน าผลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติหลาย
ครั้งเพ่ือปรับปรุงให้มีคุณภาพดีมีความเป็นมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งออกเป็นตามลักษณะการ
ตอบได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ  
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1. แบบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่ได้ก าหนดปัญหาหรือค าถามให้ และให้ผู้ตอบแสวง หาความรู้ 
ความเข้าใจและความคิดตามที่โจทย์ก าหนดให้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดการใช้ภาษในการเขียนตอบขึ้นอยู่กับตัว
ผู้สอน แบบทดสอบนี้สามารถวัดได้หลายๆ ด้านในแต่ละข้อ เช่น ความสามารถในด้านการใช้ภาษาความคิดและ
เจตคติและอ่ืนๆ   

2. แบบปรนัย หมายถึง แบบทดสอบที่มีค าตอบไว้ให้แล้วผู้สอบต้องตัดสินเลือกข้อที่ต้องการหรือ
พิจารณาข้อความที่ให้ว่าถูกหรือผิด แบบเติมค า หรือตอบสั้นๆ แบบจับคู่ แบบจัดล าดับ และแบบเลือกตอบ
แบบทดสอบท้ังสองลักษณะดังกล่าวต่างก็มีข้อเด่น ข้อด้อยแตกต่างกัน  

ล้วน  สายยศ และอังคนา  สายยศ (2549:148-150) ได้แบ่งเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออกเป็น 
2 ประเภท คือ                                                                          

1. แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเฉพาะกลุ่มที่ครูสอน
เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นใช้กันโดยทั่วไปในสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบทดสอบข้อเขียนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
ชนิด คือ  

1.1 แบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดค าถามหรือปัญหาให้ แล้วให้ผู้ตอบเขียนโดย
แสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ได้อย่างเต็มที่    

1.2 แบบทดสอนปรนัย หรืแบบทดสอบสั้นๆ เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้ผู้สอนเขียนตอบสั้นๆ 
หรือมีค าตอบให้เลือกแบบจ ากัดค าตอบ ผู้ตอบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ความคิดได้อย่างกว้างเหมือนแบบทดสอบ
แบบอัตนัยแบบทดสอบชนิดนี้แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือแบบทดสอบ ถูกผิดแบบทดสอบเติมค าแบบทดสอบจ าคู่ 
และแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  

2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั่วๆ ไปซึ่งสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ
มีการวิเคราะห์และปรับปรุงเป็นอย่างดี จนมีคุณภาพมีมาตรฐานกล่าวคือ มีมาตรฐานในการด าเนินการสอบวิธีการ
ให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนนจากที่แบ่งเลือกตอบแบบทดสอบ ถูกผิดแบบทดสอบเติมค า
แบบทดสอบจ าคู่ ที่ผู้สร้างสร้างขึ้นหรือแบบทดสอบมาตรฐานอย่างไรก็ตามการสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ นั้น
ผู้สร้างจะต้องให้เหมาะสมกับเนื้อหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้สอบ
ด้วย   

วารี  ว่องพินัยรัตน์ (2550:10) กล่าว่า เมื่อครูท าการสอนนักเรียนจบจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีความ
เชื่อมั่นและความเที่ยงตรงในการประเมินผลการเรียนการสอนนั้น ซึ่งข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนับว่า
เป็นเครื่องมือในการประเมินการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง ดังนั้นการสร้างข้อทดสอบที่ดีจะต้องมีการวางแผน 
หลักการสร้างข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้  

1. ก่อนที่จะลงมือสร้างข้อทดสอบ จะต้องท าตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Atable of Specification) ตาราง
วิเคราะห์หลักสูตรเป็นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับเนื้อหาวิชาซึ่งจะช่วยให้ครูทราบดีว่าจะต้อง
สร้างข้อทดสอบวัดเนื้อหาหรือพฤติกรรมอย่างละเท่าไรเพราะแต่ละเนื้อหาแต่ละพฤติกรรมมีความส าคัญต่างกัน
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรจึงควรเตรียมไว้ก่อนเริ่มสอน และเมื่อสร้างเสร็จแล้วควรน าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สร้างข้อสอบเพ่ือตรวจความถูกต้องอีกครั้ง  

2. แบบทดสอบทั้งฉบับจะต้องประกอบด้วยข้อทดสอบหลายๆ ข้อ และหลายรูปแบบทั้งนี้เพราะธรรมชาติ
ของเนื้อหาวิชาบางตอนอาจจะเหมาะกับรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ แล้วรวบรวมข้อทดสอบให้เป็นหมวดหมู่ตาม
ประเภทของข้อสอบ เช่น แบบเติมค า แบบถูกผิด หรือแบบหลายตัวเลือก เป็นต้น 
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3. เขียนค าชี้แจงในการท าข้อสอบแต่ละประเภทให้รัดกุมชัดเจน เพ่ือให้นักเรียนทราบว่าแต่ละข้อต้องท า
อะไร         

4. ควรให้ข้อทดสอบแต่ละข้อจบในหน้าเดียวกัน ไม่ควรมีค าถามอยู่หน้าหนึ่งค าตอบอยู่อีกหน้าหนึ่ง 
เพราะอาจท าให้เกิดการสับสนหรือเสียเวลาพลิกไปพลิกมา     

5. สร้างข้อสอบทันทีภายหลังที่สิ้นสุดการสอน เพ่ือท าให้ข้อสอบวัดได้ตรงตามเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
6. ควรสร้างข้อสอบให้มีความยากพอเหมาะ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อทดสอบที่มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้

แบบทดสอบมีความเชื่อมั่นสูงสุด 
7. ควรสร้างข้อทดสอบให้มีจ านวนมากกว่าที่ต้องการในตารางวิ เคราะห์หลักสูตรประมาณ 25–50 % 

เพราะภายหลังจากการตรวจทานหรือการวิเคราะห์ข้อทดสอบแล้วอาจมีการตัดข้อทดสอบบางข้อที่ใช้ไม่ได้ออกไป 
8. หลังจากสร้างข้อทดสอบเสร็จแล้วควรตรวจทานแก้ไขขั้นสุดท้าย โดยพิจารณาในสิ่งต่อไปนี้ 

8.1 ข้อทดสอบจะต้องวัดพฤติกรรมและเนื้อหาตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
 8.2 ข้อทดสอบจะต้องมีค าถามที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและมีตัวเลือกท่ีถูกต้องเพียงตัวเดียว 
 8.3 ข้อทดสอบทุกข้อต้องมีความอิสระจากกัน 
 8.4 ข้อทดสอบจะต้องเขียนให้ถูกหลักภาษา 
 8.5 ค าถามในแต่ละข้อต้องชัดเจน รัดกุมและเข้าใจง่าย 
 8.6 ถ้าเป็นข้อทดสอบแบบหลายตัวเลือกต้องพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 8.6.1 ค าถามต้องเป็นประโยคค าถามที่สมบูรณ์ 
 8.6.2 ค าตอบที่ถูกต้องมีเพียงตัวเดียว 
 8.6.3 ตัวลวงต้องเป็นค าตอบผิดจริงๆ 
 8.6.4 ตัวเลือกทุกตัวมีลักษณะเป็นเอกพันธ์จากกัน 
9. ควรให้เพ่ือนครูด้วยกันช่วยอ่านและตรวจทานอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบด้านภาษาและป้องกันการแปล

ความหมายที่คลาดเคลื่อน       
10. น าข้อทดสอบที่เสร็จสมบูรณ์ไปทดสอบกับผู้เรียน 
จากประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักวิชาการกล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปว่า 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งได้ประเภท 2 คือ แบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งสร้างจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาและด้านวัดผลการศึกษา มีการหาคุณภาพเป็นอย่างดี ส่วนอีกประเภทหนึ่งแบบทดสอบที่ครูสร้างคือสร้าง
ขึ้นเพ่ือใช้ในการทดสอบในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษา
ต้นแบบ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมุล 
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2150406 เทคนิคการสอนครูสังคม
ศึกษาต้นแบบ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
23 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (มคอ.3) 
 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชา
เทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยด้วยตนเอง โดยน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สัปดาห์ที่ 13-16  ตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Kemmis and 
Mctaggart,1990) ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน (Plan : P) เป็นขั้นการวางแผนและจัดท าโครงงานครูสังคมศึกษาใน
ดวงใจ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา และทดลองสอน  รวมทั้งการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด าเนินการดังนี้ 
 1.1 ให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโครงงาน การจัดท าโครงงานโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาหรือหัวข้อที่จะท าโครงงาน วางแผนการจัดท าโครงงาน รวมทั้งก าหนดกรอบการปฏิบัติงาน  การน าเสนอ
โครงงาน แบบประเมินโครงงาน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Plan : P) 
 1.2 จัดท าโครงงานครูสังคมศึกษาในดวงใจ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการสอนสังคม
ศึกษา จัดท าแบบประเมินโครงงาน (Do : D) 
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 1.3 น าเสนอโครงงานต่ออาจารย์เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ และตรวจสอบข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุง 
(Check : C) 
 1.4 ลงมือปรับปรุงแก้ไขโครงงาน เพ่ือให้มีความชัดเจนและมีความสมบูรณืมากยิ่งขึ้น (Action : A) 
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Act : A) เป็นขั้นตอนการไปท าโครงงาน ตามที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้วางแผนไว้ 
ตามวัน เวลาที่ก าหนด ด าเนินการดังนี้ 
 2.1 ประชุมวางแผนการไปท าโครงงาน ตลอดจนประสานงานนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง และสถานที่ที่จะไป
ท าโครงงาน (Plan : P) 
 2.2 ไปจัดท าโครงงานตามท่ีแต่ละกลุ่มได้วางแผนไว้ ตามวัน เวลาที่ก าหนด (DO : D) 
 2.3 จากการไปท าโครงงาน ผู้จัดท าโครงงานน าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์วิจารณ์ เพ่ือการปรับปรุง
แก้ไข (Check : C) 
 2.4 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงงานเพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น (Action : A) 
 ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observe : O) เป็นขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน
โครงงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 
 3.1 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงงาน (Plan : P) 
 3.2 ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานโครงงานตามท่ีวางแผนไว้(DO : D) 
 3.3 น าผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงงานมาวิเคราะห์วิจารณ์เพ่ือสะท้อนผลจากการไป
ด าเนินการโครงงานฯ (Check : C) 
 3.4 สรุปผลจากการสะท้อนผลด้วยการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนผล เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น (Action : A) 
 ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect : R) เป็นขั้นตอนการเขียนรายงานผลโครงงาน การน าเสนอผล
การด าเนินงานโครงงานต่อชั้นเรียนตลอดจนการสะท้อนผลการด าเนินงานโครงงาน จากข้อเสนอแนะของเพ่ือนๆ
และอาจารย์ ด าเนินการดังนี้ 
 4.1 วางแผนด้วยการน าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานโครงงานในขั้นปฏิบัติการและขั้นสะท้อนผลมา
รวบรวมข้อมูล เพ่ือเตรียมเขียนรายงานผลการด าเนินการโครงงาน (Plan : P) 
 4.2 เขียนรายงานผลโครงงานรวมทั้งน าเสนอต่อหน้าชั้นเรียน (DO : D) 
 4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการน าเสนอโครงงาน ตามข้อเสนอแนะของเพ่ือนๆ และอาจารย์ (Check : C) 
 4.4 ปรับปรุงแก้ไขรายงานผลโครงงานเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน (Action : A) 
 
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษา

ต้นแบบ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานให้นักศึกษาร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
โยใช้สถิติ ประกอบด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ในการนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมุลตามล าดับ ดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือความสะดวกในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันผู้วิจัยได้ก าหนด
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  
  x        หมายความถึง   คะแนนเฉลี่ย 
  S.D.  หมายความถึง    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  n    หมายความถึง    จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 
2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษา
ต้นแบบ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานให้นักศึกษาร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป ในรายวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษา
ต้นแบบ ประกอบด้วย การวางแผนและจัดท าโครงงาน การเก็บรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะด าเนินการ การ
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน และการเขียนรายงานผลโครงงาน รวมทั้งการน าเสนอผลการด าเนินการโครงงานจ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิธีการท าโครงงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเรื่องนักศึกษาขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการผลิตสื่อการสอนในรายวิชา
สังคมศึกษามากขึ้น ได้รับทราบปัญหาของตนเอง วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ซึ่งกระบวนการการจัดการ
เรียนรู้ 
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ดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 ส่วนที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 74.87 
คิดเป็นร้อยละ 74.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 70 และมีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลระดับการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 23 คน 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 
A 4 17.39 
B+ 11 47.83 
B 6 26.09 
C+ 1 4.35 
C 1 4.35 
D+ 0 0.00 
D 0 0.00 
E 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 23 100 
 
 และจากการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 23 คน พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนผล
การเรียนรู้สูงสุด 83 คะแนน และต่ าสุด 62 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 74.87 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษา

ต้นแบบ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานให้นักศึกษาร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป ผู้วิจัยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการ 
ศึกษา 2561 จ านวน 23 คน ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้นักศึกษาจัดท าโครงงานและน าเสนอ
โครงงาน โดยผู้วิจัยให้ค าปรึกษาและประเมินโครงงาน และให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ 
ประกอบด้วย การวางแผนและจัดท าโครงงานครูสังคมในดวงใจ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการ
เสอนวิชาสังคมศึกษา และการทดลองสอน ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาสังคมศึกษาและผลิตสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา และการทดลองสอน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะน าไปใช้ใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีที่ 5 หรือในอนาคต นอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกและพัฒนาทักษะหลายด้าน 
เช่น ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้าสารสนเทศ ทักษะการร่วมมือกันระหว่างบุคคล ท าให้มีคความรุ้ความเข้าใจ
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สวียา สุรมณี 
(2558) ที่กล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ประกอบด้วย การวางแผนและจัดท า
โครงงาน การศึกษาแนวคิดหลักการ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเขียนโครงงาน การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว 
ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ย 74.87 คิดเป็นร้อยละ 
74.87  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 และมีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 21 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 91.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานใน 
รายวิชาเทคนิคการสอนครูสังคมศึกษาต้นแบบ นักศึกษาได้เลือกเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจของตนเอง 
ท าให้ด าเนินโครงงานได้อย่างเป็นระบบ ประกอบกับอาจารย์ผู้สอนคอยให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ท า
ให้นักศึกษาสามารถวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะท าโครงงาน การเขีนเค้า
โครงของโครงงาน การน าเสนอผลลงาน จากการสังเกตนักศึกษากล้าแสดงออกมากข้ึน มีทักษะในการสื่อสาร และ
น าเสนอผลลงานได้ดี จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีความรู้และประสบการณ์ที่ดี ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิด 
ทักษะการค้นคว้า ทักษะกระบวนการกลุ่ม การท างานอย่างเป็นระบบ ท าให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมี
ความสุขในการเรียนรู้ 
  
 



24 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 74.87 คิดเป็นร้อย
ละ 74.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 70 และมีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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