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การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม และการประเมินตามสภาพจริง
สุภาณี ธรรมะ1* กฤช สินธนะกุล2 และ จรัญ แสนราช3
บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ 1) สั งเคราะห์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน ร่ วมกั บ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการประเมินตามสภาพจริง และ 2) ประเมินรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการประเมินตามสภาพจริง วิธีการ
ดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการประเมินตามสภาพจริง 2) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการประเมินตาม
สภาพจริง โดยใช้การสนทนากลุ่ม ส่วนเครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 11 ท่าน ที่
ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง พบว่าผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 แสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ได้
พัฒนาขึ้นสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
คําสําคัญ: การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน, กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, การประเมิน
ตามสภาพจริง
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A Synthetic of Model Using Project-Based Learning with Participatory Action
Research and Authentic Assessment
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Abstract
The objectives of this research were 1) to synthesize model using project-based learning with
participatory action research and authentic assessment and 2) to assess learning model using projectbased learning with participatory action research and authentic assessment. The research methodology
included of 2 procedures: 1) synthesize model using project-based learning with participatory action
research and authentic assessment and 2) assess the suitability of learning model using focus group the
synthesized. The research tool is a evaluation form using by 11 experts was selected by purposive
sampling. The result showed that the suitability of the model is at highest level (= 4.52, S.D. = 0.12)
which indicates that this learning model can be applied in teaching and learning appropriately.
Keywords: Project-Based Learning, Participatory Action Research, Authentic Assessment

________________________________________
1

Ph.D. Student, Department of Computer Education, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok
2
Lecturer, Department of Computer Education, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology
North Bangkok
3
Assistant Professor, Department of Computer Education, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok
* Corresponding Author Tel. +668 6546 6351 e-Mail: supanee19th@gmail.com

_18-1128(235-243)26.indd 236

12/11/61 BE 4:21 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2561

1. บทนํา
รูปแบบการเรียนการสอนในระยะเริ่มแรกนั้นเป็นการ
เรียนการสอนในห้องเรียนหรือการสอนแบบเผชิญหน้าที่
เน้นการบรรยายเป็นหลัก เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยเน้นให้
ผู้เรี ยนจํานวนมากได้เรี ยนรู้เนื้อหาพร้อมกันในเวลาที่
จํากัด สะดวก ถ่ายทอดเนื้อหาได้มาก [1] ส่วนปัญหาที่
มักพบ ได้แก่ ผู้เรียนไม่เข้าเรียน ไม่ตรงต่อเวลา การเรียน
ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ภาระงานของผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น ความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล อี ก ทั้ ง มี ข้ อ จํ า กั ด ที่ ผู้ เ รี ย นมี
บทบาทน้อยทําให้ขาดความสนใจ ไม่ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับ
การสอบถามความคิดเห็นของนิสิตจากระบบประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยบูรพา [2]
ในรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของสาขาเทคโนโลยี
การศึกษา พบว่าการสอนแบบบรรยายภาคทฤษฎีทําให้
นิสิตเบื่อหน่าย ไม่เข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อน จําเป็นต้องลง
มือปฏิบัติ ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความรู้กันจะสามารถ
เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น บางคนแค่ฝึกปฏิบัติในห้องเรียนไม่
เพียงพอยังขาดทักษะ และส่งงานไม่ตรงเวลา
เนื่องจากปัญหาข้างต้น ผูว้ ิจัยได้เล็งเห็นว่าควรนําการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based
Learning) มาใช้ในชั้นเรียน เป็นการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมการเรียนรู้ของผู้เรียนในการร่วมมือ สํารวจ
และค้นหาความรู้โดยผู้เรียนเอง [3] โครงงานเป็นการ
จั ดการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้ เรี ยนเป็ นสํ าคั ญ การเรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์จริงและแบบมีส่วนร่วม ด้านผู้สอนจะคอย
สนับสนุนส่งเสริม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้มากกว่าการฟังบรรยายอย่างเดียว โครงงานเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และคิด
วิเคราะห์ ช่วยเปิดโอกาสในการคิดแก้ปัญหาและสร้าง
งานให้สําเร็จ ผู้เรียนจะเกิดความเชื่อมั่นที่สร้างโครงงาน
ได้สําเร็จ [4] ใช้ประเมินความสามารถของผู้เรียนหลังจาก
สิ้ นสุ ดบทเรี ยน สามารถใช้ ได้ กั บผู้ เรี ยนทุ กระดั บ จะ
เหมาะสมมากกับผู้เรียนระดับโต และเหมาะสําหรับทุก
สาขาวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนทําโครงงานเพื่อบูรณาการ
วิชา ส่วนใหญ่ใช้ควบคู่กับชั้นเรียนปกติ [5]
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ในการประเมินโครงงานใช้การประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) [6] คือการใช้วิธีการและ
เกณฑ์ที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ความสามารถและคุณลักษณะของผู้เรียนอย่างเต็มเวลา
ของกิจกรรม โดยให้ผู้เรียนทํากิจกรรม สร้างผลงานเพื่อ
แสดงตัวอย่างของความรู้และทักษะ และข้อมูลของการ
ประเมินผลได้จากการเก็บรวบรวมผลงานที่ผู้เรียนปฏิบัติ
สังเกตพฤติกรรมควบคู่ไปกับการทดสอบความรู้ [7] โดย
จะประเมิ น ในด้ า นความรู้ กระบวนการปฏิ บั ติ และ
ผลผลิต ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริคส์ [8]
อังคณา [9] ได้กล่าวว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเป็นกระบวนการวิจัยที่ผสมระหว่างการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) กับการมีส่วนร่วม
(Participatory) เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับภาระงานที่
ปฏิ บั ติ มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อพั ฒนางาน โดยนั กวิ จั ยและ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย
ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
นั้ น มี แ นวโน้ ม ว่ า จะถู ก นํ า มาใช้ ใ นการวิ จั ย ทางด้ า น
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อ
สภาพปัญหาที่ได้เกิดขึ้นจริง อีกทั้งแก้ปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้มีส่วนร่วม องค์ประกอบสําคัญของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วน
ร่วม (Participation) ของผู้มีส่วนร่วม การสร้างกิจกรรม
(Action) และการวิ จั ย (Research) โดยในกระบวนการ
วิจัยจําเป็นต้องมีผู้มีส่วนร่วมกระทําร่วมกันในทุกขั้นตอน
[10]
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐานซึ่งผู้เรียนจะได้ประยุกต์ความรู้ที่
ได้จากการเรียน และเรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมกัน อีก
ทั้งใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็น
หลักในแต่ละขั้นตอน โดยจะมีหัวหน้าภาควิชา นิสิต และ
ผู้วิจัยหรือผู้สอนร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบ จะส่งผลให้เกิด
ความร่ วมมือ สะท้ อนความต้ องการในแต่ละภาคส่วน
ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ และได้แนวทางในการเรียนการ
สอนในรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ที่เหมาะสมสําหรับภาควิชา
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 สั ง เคราะห์ รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม และการประเมินตามสภาพจริง
2.2 ประเมิ น รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม และการประเมินตามสภาพจริง
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม และการประเมินตามสภาพจริง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม และการประเมินตามสภาพจริง จํานวน 11 คน
โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) มีคุณวุฒิไม่
ต่ํากว่าปริญญาเอก 2) มีประสบการณ์ด้านการเรียนการ
สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่ วนร่วม และการประเมิ นตามสภาพจริ ง ซึ่ งมาจาก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ
มหาวิทยาลัยบูรพา
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตั ว แปรต้ น คื อ รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม และการประเมินตามสภาพจริง
ตั ว แปรตาม คื อ ผลประเมิ น ความเหมาะสมของ
รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน
ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
และการประเมินตามสภาพจริง
4. วิธีดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน โดยได้แบ่งขั้นตอนออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
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4.1 สั ง เคราะห์ รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม และการประเมินตามสภาพจริง ประกอบด้วย
4.1.1 การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ร่วมกั บกระบวนการวิจั ยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการประเมินตามสภาพ
จริง เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิด
4.1.2 วิเคราะห์องค์ประกอบของขั้นตอนการ
จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน ซึ่ ง มี
ผู้นําเสนอแนวคิดไว้หลายท่านดังนี้
ลัดดา [11] ได้นําเสนอแนวทางในการจัดทํา
โครงงานไว้ 6 ขั้นตอน จากการวิเคราะห์รายละเอียดจะ
ครอบคลุมทั้ง 7 ขั้นตอนตามที่ได้สรุปไว้ด้านล่าง สุคนธ์
[12] นําเสนอขั้นตอนการทําโครงงานไว้ 6 ขั้นตอน
ศยามน [13] นําเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานไว้ 6 ขั้นตอน จากการวิเคราะห์
รายละเอียดจะครอบคลุมทั้ง 7 ขั้นตอนตามที่ได้สรุปไว้
Wrigley [14] นําเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐานไว้ 4 ขั้นตอน จากการวิเคราะห์
รายละเอียดจะครอบคลุมทั้ง 5 ขั้นตอนตามที่ได้สรุปไว้
และอุดมศักดิ์ [15] ได้นําเสนอขั้นตอนการจัดกิจกรรมไว้
6 ขั้นตอน จากการวิเคราะห์รายละเอียดจะครอบคลุมทั้ง
7 ขั้นตอนตามที่ได้สรุปไว้
โดยผู้วิจัยได้ทําตารางการวิเคราะห์ สรุปขั้นตอน
การเรียนการสอนแบบโครงงาน ได้ 7 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การคิ ดและเลื อกหั วข้ อ/ปั ญหาโครงงาน
เป็ น การเลื อ กหั ว ข้ อ หรื อ ปั ญ หาที่ ผู้ เ รี ย นสนใจ และ
ต้องการทําการศึกษาค้นคว้า ควรมีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน
(2) กําหนดจุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย เป็นการ
กําหนดว่าทําโครงงานเพื่ออะไร จุดมุ่งหมายควรมีความ
เหมาะสม ชัดเจน ครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์
(3) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
ค้ นคว้ าหารายละเอี ยดเอกสารข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อ
นํามาสนับสนุนหรือที่จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การทําโครงงาน
(4) การวางแผนหรือเขียนเค้าโครงของโครงงาน
เป็นการเขียนแผนการในการทําโครงงาน แสดงให้เห็น
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รายละเอียดขั้นตอนสิ่งที่จะต้องดําเนินการ ระยะเวลา
และทรัพยากรที่จําเป็นในการทําโครงงาน
(5) การลงมือปฏิบัติโครงงาน เป็นการดําเนินการ
ตามแผนการที่ได้วางไว้ โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยช่วยเหลือ
และให้คําปรึกษา อาจกําหนดให้ผู้เรียนทําการรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงงานเป็นระยะ
(6) การเขียนรายงาน เป็นการสรุปผลการ
ดําเนินโครงงาน รายงานผลที่ได้หลังจากการทําโครงงาน
รวมถึงจัดทําเอกสารหรือคู่มือโครงงาน ควรเขียนรายงาน
ให้ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสําคัญ
(7) การนําเสนอและประเมินผลงาน เป็นการ
นําผลงานที่ได้ จากโครงงานมาเผยแพร่ ให้ผู้ อื่ นได้ รั บรู้
ส่วนการประเมินผลงานนั้นเป็นการสะท้อนกลับผลของ
การทําโครงงาน
4.1.3 วิเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยได้ทําตารางการ
วิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่มีกระบวนการดําเนินงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis และMcTaggart [16]
สามารถสรุปได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
(1) วางแผน (Planning) เป็นขั้นทําการ
สํารวจสภาพปัญหา เพื่อนําไปวางแผนเพื่อทํา
การแก้ไข โดยผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(2) ลงมือปฏิบั ติ การตามแผน (Action) เป็ น
การลงมือดําเนินการตามแผนที่ได้วางไว้
(3) สั ง เกตการณ์ (Observation) เป็ น การ
รวบรวมข้อมูล ติดตามกระบวนการปฏิบัติ และผลของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นสิ่งที่ได้คาดการณ์ไว้
และสิ่งที่ไม่ได้คาดการณ์หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ โดยจะ
ควบคู่การสังเกตการณ์ไปกับการปฏิบัติการ
(4) สะท้อนกลับ (Reflection) เป็นการประเมิน
หรือการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นโดยผู้มีส่วนร่วม จะได้
ข้อมูลรายละเอียดที่สามารถนําไปเป็นแนวทางที่จะใช้ใน
การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานต่อไป
(5) ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน (Re-planning)
และดําเนินการเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4.1.4 วิ เ คราะห์ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิ บั ติ การแบบมี ส่ วนร่ วมโดยทํ าตารางการวิ เคราะห์
พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่มีความ
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เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ผลที่ได้จากการทําวิจัย [17], [18] สังเคราะห์ผู้มีส่วนร่วม
ได้ดังนี้ 1) หัวหน้าภาควิชา เป็นผู้ดูแลหลักสูตรการศึกษา
บั ณ ฑิ ต และเป็ น ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ใน
สถานศึ ก ษา 2) นิ สิ ต เป็ น ผู้ พั ฒ นาโครงงาน และ 3)
ผู้สอน เป็นผู้ให้คําปรึกษาแก่นิสิตในการพัฒนาโครงงาน
4.1.5 ร่ างรู ปแบบการเรียนการสอน โดยนํ า
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
4.1.6 นํ า ร่ า งรู ป แบบไปขอคํ า แนะนํ า จาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
4.2 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียน
การสอนที่สังเคราะห์ขึ้น โดยใช้การสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบด้วย
4.2.1 สร้ า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์
ขึ้น เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ แบ่งเป็น
ความเหมาะสมเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของรูปแบบ ความ
เหมาะสมเกี่ยวกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ความเหมาะสม
เกี่ยวกับขัน้ ตอนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
และความเหมาะสมเกี่ ยวกั บเครื่ องมื อของระบบการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
4.2.2 สร้ า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์
ขึ้น เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน
3 ท่าน ได้ 0.80 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
4.2.3 สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์ขึ้น
4.2.4 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่
สังเคราะห์ขึ้น เพื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สรุป
และอภิปรายผล
4.2.5 ปรั บปรุ งแก้ ไขรู ปแบบตามคํ าแนะนํ า
ของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา
5. สรุปผลการวิจัย
5.1 รูปแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์ขึ้นหลังจาก
ทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ และ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดังรูปที่ 1
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ทดสอบก่อนเรียน

1. การคิดและเลือกหัวข้อ/ปัญหาโครงงาน F
2. กําหนดจุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย

F

การให้คําปรึกษา
- ผู้สอน

3. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

O/F

การช่วยเหลือ
- รุ่นพี่

5. การลงมือปฏิบัติโครงงาน

O/F

6. การเขียนรายงาน

O/F

ออนไลน์

4. การวางแผน/เขียนเค้าโครงโครงงาน O/F

7. การนําเสนอและประเมินผลงาน

F

การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
โ

การประเมินตามสภาพจริง
- หัวหน้าภาควิชา ผู้สอน
หมายเหตุ O = Online
F = Face to Face

1. การวางแผนโครงงาน
- หัวหน้าภาควิชา นิสิต ผู้สอน
2. ลงมือปฏิบัติการตามแผน
3. สังเกตการณ์
- หัวหน้าภาควิชา นิสิต ผู้สอน
4. สะท้อนกลับ
- หัวหน้าภาควิชา นิสิต ผู้สอน
5. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
- หัวหน้าภาควิชา นิสิต ผู้สอน
การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม

ระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รูปที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
และการประเมินตามสภาพจริง
จากรูปที่ 1 รูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้เดิมของนิสิต
ขั้ น การเรี ย นการสอนโดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน
ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
มีดังนี้
(1) การคิดและเลือกหัวข้อ/ปัญหาโครงงาน หัวหน้า
ภาควิ ชา นิ สิ ต และผู้ สอน มี ส่ วนร่ วมในการวางแผน
ร่วมกันเลือกหัวข้อโครงงาน ผ่านการเผชิญหน้า โดยนิสิต
นําหัวข้อโครงงานมาเสนอส่วนหัวหน้าภาควิชาและผู้สอน
ร่วมกันประเมินหัวข้อว่าเหมาะสมหรือไม่
(2) กําหนดจุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย หัวหน้าภาควิชา
นิ สิ ต และผู้ สอน มี ส่ ว นร่ วมวางแผนจุ ดมุ่ ง หมายของ
โครงงาน หัวหน้าภาควิชาและผู้สอนให้คําแนะนําโดยการ
เผชิญหน้า โดยนิสิตร่างจุดมุ่งหมายโครงงานมาเสนอส่วน
หัวหน้าภาควิชาและผู้สอนร่วมกันประเมินจุดมุ่งหมายให้
มีความเหมาะสม ชัดเจน ครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์
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(3) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง นิสิตร่วมกันทําการ
วางแผนในการไปศึกษาเอกสารหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อโครงงาน ในส่วนเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทํา
โครงงานผู้ สอนได้ จั ดเตรี ยมแหล่ งข้ อมู ลไว้ ให้ นิ สิ ตใน
ระบบจั ด การเรี ย นการสอนผ่ า นเว็ บ รวมถึ ง การขอ
คําปรึกษา รายละเอียดจากผู้สอนผ่านการเผชิญหน้าหรือ
ระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ นิสิตทําการส่ง
โครงสร้างเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
หั วข้ อโครงงานไว้ ในระบบ ส่ วนหั วหน้ าภาควิ ชาและ
ผู้สอนร่วมกันประเมินโครงสร้างเนื้อหา
(4) การวางแผน/เขียนเค้าโครงของโครงงาน นิสิต
ร่วมกันวางแผนเป็นการสร้างแผนการทําโครงงาน โดย
ผู้สอนคอยให้คํ าปรึกษาผ่ านการเผชิญหน้ าหรื อระบบ
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยนิสิตส่งเค้าโครงของ
โครงงานในระบบจั ดการเรี ยนการสอนผ่ านเว็ บ ส่ วน
หัวหน้าภาควิชาและผู้สอนร่วมกันอนุมัติเค้าโครงงาน
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(5) การลงมื อ ปฏิ บั ติ โ ครงงาน นิ สิ ต ร่ ว มกั น เริ่ ม
ดํ าเนิ นงานลงมื อปฏิ บั ติ โครงงานจริ ง ทํ าการรายงาน
ความก้าวหน้าตามผลงานย่อยเป็นระยะในระบบจัดการ
เรียนการสอนผ่านเว็บ ส่วนหัวหน้าภาควิชาและผู้สอน
ร่วมกั นสั งเกตการณ์ ประเมิ นงานและให้ คําปรึกษาแก่
นิสิตผ่านการเผชิญหน้าหรือระบบจัดการเรียนการสอน
ผ่านเว็บ อีกทั้งมีการช่วยเหลือนิสิตจากรุ่นพี่ที่ผ่านการ
เรียนและพัฒนาโครงงานในรายวิชานั้นมาก่อน ซึ่งได้ทํา
การลงทะเบียนด้วยความสมัครใจและผลงานโครงงานอยู่
ในเกณฑ์ดี โดยใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร
(6) การเขียนรายงาน นิสิตลงมือสรุปรายงานผลการ
ดําเนินโครงงาน รวมถึงจัดทําเอกสารหรือคู่มือโครงงาน
มี ผู้ ส อนกั บ รุ่ น พี่ ค อยให้ คํ า ปรึ ก ษาแก่ นิ สิ ต ผ่ า นการ
เผชิญหน้าหรือระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
(7) การนําเสนอและประเมินผลงาน หัวหน้าภาควิชา
นิ สิ ต และผู้ ส อนร่ ว มกั น สะท้ อ นกลั บ ผลของการทํ า
โครงงาน โดยนิสิตนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ส่วน
หัวหน้าภาควิชาและผู้สอนร่วมกันประเมินตามสภาพจริง
ผลงานของโครงงานที่นิสิตได้พัฒนาขึ้น
การปรั บปรุ งแผนการปฏิ บั ติ งาน นิ สิ ตและผู้ สอน
ร่วมกันวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงานว่ามีปัญหาหรือไม่
เพื่อนําไปปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน หัวหน้าภาควิชา
ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบแผนที่มีการปรับปรุงแล้ว
ขั้นการประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินใน
กระบวนการปฏิบัติ และผลงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นคะแนนหลังเรียนด้วย
รู ป แบบ เป็ น คะแนนจากการประเมิ น ความรู้ ด้ ว ย
แบบทดสอบ และผลการประเมินแบบรูบริคส์ผลงานหรือ
ชิ้นงานของโครงงาน
การให้คําปรึกษา ผู้สอนคอยช่วยเหลือ แนะนําแก่
นิ สิ ตในการทํ าโครงงาน ให้ นิ สิ ตที่ มี ปั ญหาระหว่ างทํ า
โครงงานสามารถทําโครงงานได้สําเร็จด้วยตนเอง ผ่าน
การเผชิญหน้าและระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
การช่ ว ยเหลื อ เป็ น กระบวนการที่ รุ่ น พี่ ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่นิสิตในการทําโครงงาน เพื่อให้นิสิตสามารถ
ทํ า โครงงานได้ สํ า เร็ จ ด้ ว ยตนเอง โดยช่ อ งทางการ
ติ ดต่ อสื่ อสารในการช่ วยเหลื อของรุ่ นพี่ กั บนิ สิ ตจะใช้
ระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
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ออนไลน์ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ใช้เป็นสื่อในการ
มีส่วนร่วมระหว่างหัวหน้าภาควิชา ผู้เรียน และผู้สอนได้
มีการปฏิสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารถึงกัน
การเผชิญหน้า เป็นการที่ผู้มีส่วนร่วมมาพบเจอหน้า
กั นในชั้ นเรี ยน โดยจั ดกิ จกรรมการประชุ ม การแสดง
ความคิดเห็น การอภิปรายภายในชั้นเรียน และการให้
คําปรึกษา
5.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการประเมินตาม
สภาพจริง โดยใช้การสนทนากลุ่ม
ตารางที่ 1 ผลจากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
จากผู้เชีย่ วชาญ
รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมเกี่ยวกับกรอบแนวคิด
ของรูปแบบ
2. ความเหมาะสมเกี่ยวกับผู้มีส่วนร่วม
ในการวิจัย
3. ความเหมาะสมเกี่ยวกับขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
4. ความเหมาะสมเกี่ยวกับเครื่องมือของ
ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่าน
เว็บที่ใช้ในกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
รวม



S.D.

4.50 0.03
4.57 0.08
4.40 0.26
4.60 0.12
4.52 0.12

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลจากการประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 11
ท่าน โดยการสนทนากลุ่มได้ว่า รูปแบบที่ได้สังเคราะห์
ขึ้นนั้นมีความเหมาะสมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด
(= 4.52, S.D. = 0.12)
6. การอภิปรายผล
ผลจากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ได้สังเคราะห์ขึ้น โดยใช้การสนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของศยามน [13] ที่ได้ทําวิจัยในชั้นเรียนโดย
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ใช้ โ ครงงาน และใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ร่วมด้วยในรายวิชาเกมและสถานการณ์จําลองเพื่อการ
ศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง และใช้ขั้นตอนกิจกรรมโครงงาน ได้แก่ คิด
และเลือกหัวข้อโครงงาน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เขียน
เค้าโครงโครงงาน ปฏิบัติโครงงาน เขียนรายงาน และ
นําเสนอผลงาน อีกทั้งสอดคล้องกับสุคนธ์ [12] ที่ได้เสนอ
แนวคิ ดการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงานไว้ ว่ า
ประกอบด้วย ขั้นกําหนดปัญหาหรือสํารวจความสนใจ
กํ า หนดจุ ด มุ่ ง หมาย วางแผนและวิ เคราะห์ โ ครงงาน
ลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหา ประเมินผล และสรุป
ส่วนการประเมินผลตามสภาพจริงโครงงานสอดคล้อง
กับ Tamim และGrant [8] ที่ได้ทําการใช้การประเมินผล
ตามสภาพจริงสําหรับประเมินกระบวนการปฏิบัติ และ
ผลงานของโครงงาน และผู้มีส่วนร่วมสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอุดม [18] ที่ได้พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้มีส่วนร่วมเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้างาน นักเรียน
และครู ซึ่งงานวิจัยนี้ผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา
นิสิตและผู้สอน
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนําการวิจัยไปใช้
ในการนํารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่ ว นร่ วม และการประเมิ น ตามสภาพจริ ง ไปใช้ ก่ อ น
ดําเนินการวิจัยนั้นผู้วิจัยควรเข้าไปสร้างความคุ้นเคยกับ
ผู้เรียนเสียก่อน สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนร่วม เพื่อผู้มี
ส่วนร่วมจะได้เต็มใจร่วมมือและสนับสนุนทั้งเวลากายใจ
ในการวิจัย รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
อาจปรับเปลี่ยนผู้มีส่วนร่วมตามบริบทสภาพแวดล้อม
ของการทําวิจยั จะช่วยทําให้สามารถนํารูปแบบนี้ไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม
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