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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาสารสนเทศ
ทางเศรษฐศาสตร์ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 75 ขึ้นไป และ 3) ศึกษาความ 
พึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีท่ี 3 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์
โดยใช้โครงการเป็นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ประกอบด้วยการวางแผนและจัดทําโครงการ
เศรษฐศาสตร์โพล การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานผลโครงการ รวมท้ังการนําเสนอผลโครงการ ส่งผลให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ เกิดทักษะการแก้ไขปัญหา 2) นักศึกษา   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน  
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู้, การใช้โครงการเป็นฐาน, รายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ 

 

ABSTRACT 
 

 This research aimed to 1) study project-based learning activities conducted for the Digital 
Economy Course for Bachelor’s degree students, 2) develop the learning achievement using project- 
based learning to reach 75% or above, and 3) study the level of student’s satisfaction towards 
learning management using project-based learning. The sample consisted of 5 third-year 
undergraduate students majoring in Economics, Faculty of Management Science. The research 
instrument included of the learning management plan using project-based learning, the learning 
achievement assessment form, and the student’s satisfaction evaluation form. Data were analyzed 
using mean, standard deviation, and percentage. 
 The findings showed that 1) project-based learning activities for the Digital Economy Course 
consisted of the planning and establishment of project, data collection of project, and project report 
writing and presentation of the project resulting in better understanding of the course and enhancing 
capability in solving problem skills, 2) the learning achievement was found to be higher than the 
specified 75% criterion, and 3) the student’s overall satisfaction was found to be highest. 
Keywords: Learning Management, Project-Based Learning, The Digital Economy Course 
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บทนํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุไว้ว่า กระบวนการ
จัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร (2558) ท่ีได้กําหนดนโยบายในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยเน้นให้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ของนักศึกษา เปลี่ยนกระบวนการสอน    
เป็นกระบวนการเรียนรู้ เปลี่ยนจากการท่องจําเป็นการคิดวิเคราะห์ มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ให้แก่นักศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2555, หน้า 3-15) ท่ีกล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษท่ี 21 เป็นความท้าทาย
ท่ีครูยุคใหม่ควรมีวิธีการคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ เกิดการรู้จริง และ
เป็นการเตรียมผู้เรียนไปเป็นคนทํางานท่ีใช้ความรู้ และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ ซ่ึงครูควรส่งเสริมทักษะด้านการปฏิบัติงาน 
และทักษะการเรียนรู้ซ่ึงเป็นทักษะความสําเร็จส่วนบุคคลของคนศตวรรษท่ี 21  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ หรือโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ซ่ึงจะต้องอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอื่นใดในการศึกษาหาคําตอบในเร่ืองนั้นๆ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้น 
แนะนําและให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ดังเช่น พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2559, หน้า 16) ได้กล่าว
ว่า ครูเป็นหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ ทําให้นักเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อันเป็นทักษะสําคัญท่ีช่วยให้นักเรียน
ค้นคว้า และสร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยการมีทักษะการคิดและทักษะทางสังคม อันเป็นทักษะสําคัญของการใช้
กระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์มาเป็นพ้ืนฐานในการ
สร้างสรรค์ผลงาน มีกระบวนการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถนําเสนอผลงานของตนและกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิเคราะห์และประเมินผลงานของตนเองได้ นําเสนอผลการวิเคราะห์ การประเมินผล พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทาง
ในการพัฒนาและแก้ไขผลงาน ซ่ึงมีแนวคิดสอดคล้องกับ John Dewey เร่ือง “learning by doing” ซ่ึงได้กล่าวว่า 
“Education is a process of living and not a preparation for future living.” (Dewey John, 1897: 79 cite in 
Douladeli Efstratia, 2014) ซ่ึงเป็นการเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะท่ีเรียน เพ่ือให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักพัฒนาการคิดของ Bloom ท้ัง 6 ขั้นตอน คือ ความรู้ความจํา 
(Remembering) ความเข้าใจ (understanding) การประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมิน
ค่า (Evaluating) และ การคิดสร้างสรรค์ (Creating) ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐานนั้นจึงเป็นการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอีกรูปแบบหนึ่ง เน่ืองจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะต่างๆ ด้วยตนเองทุกข้ันตอน 
โดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาเอกเลือกท่ีนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฎกําแพงเพชรทุกคนต้องเรียน เป็นรายวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เช่น ลักษณะ องค์ประกอบ          
ของสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ หลักการวิเคราะห์ และการออกแบบสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศทาง
เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการนําไปใช้ การประมวลผล รายงานและการนําเสนอ โดยใช้กรณีศึกษาสารสนเทศทางเศรษฐกิจ 
หรือหัวข้อท่ีนักศึกษาให้ความสนใจตามสถานการณ์สําคัญในขณะน้ัน นอกจากน้ีในการเรียนการสอนยังเพิ่มโปรแกรม
สําเร็จรูปต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรม Excel, Eview, SPSS และทักษะ    
ในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาอีกด้วย 
 จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีนักศึกษายังไม่เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้สารสนเทศ
กับเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้โครงการเป็นฐานจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสนใจ ได้ลงปฏิบัติในสถานการณ์จริง นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์มากขึ้น  
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ผู้วิจัยจึงต้องการค้นหาคําตอบเพื่อยืนยันว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และยังเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนให้
นักศึกษาสามารถนําไปใช้กับการปฏิบัติจริง เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์       
รู้จักข้อมูลต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์ การมีทักษะในการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงช่วยปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้โครงการเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 75 
ขึ้นไป 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่ม ตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3593314 สารสนเทศ             

ทางเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 1 หมู่เรียน 
จํานวน 5 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากรายชื่อนักศึกษาท้ังหมดท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสารสนเทศ
ทางเศรษฐศาสตร์ และร่วมทํากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning)  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 3593314 สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้โครงการเป็นฐาน 
 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจะเป็นแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิกิจกรรมรายบุคคล เป็นการ

อธิบายขั้นตอน กระบวนการสร้างชิ้นงานสารสนเทศตามความสนใจของนักศึกษา และแบบทดสอบที่ผู้สอนสร้างข้ึน
สําหรับรายวิชานี้จะใช้ข้อสอบแบบอัตนัย ซ่ึงมีท้ังแบบจํากัดคําตอบ (Restricted response items) และแบบไม่จํากัด
คําตอบหรือตอบอย่างเสรี (Extended response items) ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ ดังน้ี  

  2.1) ศึกษาวิธีการสร้างและการเขียนแบบทดสอบจากตารางการวัดผลทางการศึกษา  
  2.2) วิเคราะห์เนื้อหารายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ  
  2.3) สร้างแบบทดสอบ จํานวน 1 ชุด โดยเป็นแบบทดสอบประเภทอัตนัย ซ่ึงมีท้ังแบบจํากัดคําตอบ 

และแบบไม่จํากัดคําตอบหรือตอบอย่างเสรี จํานวน 10 ข้อ  
  2.4) นําแบบทดสอบไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจหาความตรงเชิงเนื้อหา คัดเลือก 

ข้อคําถามท่ีมีความตรงเชิงเนื้อหา (ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีความเที่ยงตรง ใช้ได้) และปรับแก้ตามคําแนะนํา         
ของผู้เชี่ยวชาญ  

  2.5) นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรที่ศึกษา หมู่เรียน 5714206 
จํานวน 10 คน ท่ีเรียนรายวิชานี้มาแล้ว  

  2.6) นําแบบทดสอบท่ีหาคุณภาพแล้วไปใช้ในการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
 3) แบบสังเกตร่วมขณะทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการการเรียนรู้โดยใช้โครงการ

เป็นฐาน 
 4) แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อการเรียนรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้โครงการ

เป็นฐาน 
 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน สร้างแบบ

ประเมินความพึงพอใจได้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 3) ด้านประโยชน์ 
ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ รูปแบบการประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยด้วยตนเอง โดยนําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยไปใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ตามรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ดังน้ี 

 3.1 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะตรงตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้และเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 แนะนําตัวกับกลุ่มตัวอย่าง อธิบายวัตถุประสงค์ รายละเอียด และขั้นตอนการสอนซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง    

ของการวิจัย 
 3.3 นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน รายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ทดลอง

กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จํานวน 5 คน  
 3.4 ดําเนินการทดลอง คือ ทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ใช้เวลาในการทดลอง

สอน 1 ภาคเรียน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการสอนเอง 
 3.5 เม่ือเสร็จสิ้นการทดลองทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจ 
 3.6 ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และตรวจแบบประเมินความพึงพอใจ แล้วนําคะแนน    

ท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีกําหนดจากการประชุมข้อตกลงคณาจารย์ของหลักสูตร ดังน้ี 
 ระดับคะแนน ความหมาย ช่วงคะแนน 
   A  ดีเย่ียม  80-100 
  B+  ดีมาก  75-79 
  B  ดี  70-74 
  C+  ดีพอใช้  65-69 
  C  พอใช้  60-64 
  D+  อ่อน  55-59 
  D  อ่อนมาก  50-54 
  E  ตก  0-49 
4. วิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยการนําข้อมูลท่ีได้โดยการรวบรวม 
เรียบเรียง แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์และทําการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 2. เป รียบ เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียน รู้โดยใช้ โครงการเป็นฐานใน วิชาสารสนเทศ                  
ทางเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยการ
นําคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา มาคํานวณหาร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)  

 3. การวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน โดยการนําคะแนนมาคํานวณ        
หา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

  
 

ตัวแปรต้น 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

โครงการเป็นฐาน 

ตัวแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษา 
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 ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3593314 สารสนเทศ      
ทางเศรษฐศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 1 หมู่เรียน จํานวน 5 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3593314 สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ 
ระดับชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 1 หมู่เรียน จํานวน 5 คน โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ 
และร่วมทํากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning) 
 ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเปน็ฐาน 
    ตัวแปรตาม ได้แก่  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 - ความพึงพอใจของนักศึกษา 

ขอบเขตด้านเวลา  
 จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 3593314 สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
เป็นเวลา 15 สัปดาห์ 
 

ผลการวิจัย 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
ผู้วิจัยนําเสนอตามวัตถุประสงค์เป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ผลของการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ประกอบด้วย การวางแผนและจัดทําโครงการ การศึกษาแนวคิดหลักการในการทําแบบสํารวจ
เศรษฐศาสตร์โพล์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนโครงการเศรษฐศาสตร์โพล์ การรายงานผลการศึกษา และการ
นําเสนอผลการศึกษา เศรษฐศาสตร์โพล์ในหัวข้อต่างๆ รวม 5 เรื่อง ดังน้ี 
  1.1 โครงการเศรษฐศาสตร์โพล์ (Econ Polls) เรื่อง พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
  1.2 โครงการเศรษฐศาสตร์โพล์ (Econ Polls) เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการสถานีขนส่งจังหวัด
กําแพงเพชร 
  1.3 โครงการเศรษฐศาสตร์โพล์ (Econ Polls) เร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา 
มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  1.4 โครงการเศรษฐศาสตร์โพล์ (Econ Polls) เร่ือง พฤติกรรมการใช้สื่อ Social ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
  1.5 โครงการเศรษฐศาสตร์โพล์ (Econ Polls) เรื่อง การตัดสินใจเลือกท่ีอยู่อาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
 จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว พบว่า นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงสิ่งท่ีสําคัญสําหรับรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์คือ 
นักศึกษาสามารถนําทฤษฎีและหลักการท่ีเรียนรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ นกัศึกษาได้รับการส่งเสริม
ให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เกิดการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จากการสังเกตพฤติกรรมขณะ
จัดการเรียนรู้แบบโครงการ พบว่า นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพ่ิมข้ึน เช่น ทักษะการคิด 
ทักษะการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ ทักษะกระบวนการกลุ่ม การทํางานอย่างเป็นระบบ ทักษะทางสังคม ทักษะในการ
เรียน ทักษะการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน 
 2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 75 ขึ้นไป 
พบว่า มีจํานวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้โครงการเป็นฐาน จํานวน 5 คน 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน ร้อยละ 
A 4 80.00 
B+ 1 20.00 
B 0 0 

C+ 0 0 
C 0 0 

D+ 0 0 
D 0 0 
E 0 0 

รวมท้ังส้ิน 5 100.00 
 

จากตารางท่ี 1 แสดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ 
จํานวน 5 คน จากเกณฑ์พบว่า ทุกคนสอบผ่านเนื่องจากได้คะแนนมากกว่า 50 คะแนนข้ึนไป และพบว่านักศึกษา        
ได้ระดับคะแนนสูงสุด คือ 87 คะแนน และมีคะแนนตํ่าสุด คือ 75 คะแนน เม่ือพิจารณารายบุคคล พบว่า ระดับผลการ
เรียนดีเย่ียมสูงสุด คือ 87 คะแนน ระดับผลการเรียนดีมากสูงสุด คือ 75 คะแนน ซ่ึงถือว่าเป็นระดับคะแนนท่ีน้อยท่ีสุด   
ในการวิจัยครั้งนี้ 

นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเย่ียม มากท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือ 
ระดับดีมาก จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และนักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดีเย่ียม คะแนน
เฉลี่ย 81.40 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.56 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ร้อยละ 
75 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา
สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน 

 
รายการ x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ขั้นก่อนการเรียนรู้โดยโครงการ    
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทําโครงการ 2.60 0.55 ปานกลาง 
2. นักศึกษามีทักษะในการเรียนสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ 2.20 0.45 น้อย 
ขั้นการเรียนรู้โดยโครงการ    
1. การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน มีรูปแบบที่น่าสนใจน่าเรียนรู้ 4.20 0.45 มาก 
2. นักศึกษาได้เลือกหัวข้อตามความสนใจ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3. นักศึกษาได้รู้จักการวางแผนการทํางานท่ีเป็นระบบ 4.20 1.10 มาก 
4. นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
5. นักศึกษาได้ฝึกการทํางานเป็นทีม รับผิดชอบงานท่ีมอบหมาย 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
6. นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4.40 0.55 มาก 
7. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือสร้างผลงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
8. ระยะเวลาในการมอบหมายงาน มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
9. นักศึกษาได้รับคําแนะนําหรือคําปรึกษาจากอาจารย์ในการทํา
กิจกรรม 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

10. นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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รายการ x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 
11. นักศึกษามีความสนใจในสถานการณ์รอบตัวมากข้ึน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
12. นักศึกษามีทักษะในการเรียนสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร ์ 4.40 0.55 มาก 
13. นักศึกษาสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

4.20 0.45 มาก 

ภาพรวมการเรียนรู้โดยโครงการ 4.62 0.40 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 2 แสดงนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา

สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.62, S.D. = 0.48) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ผู้วิจัยดําเนินการอภิปรายได้ดังน้ี 

1. ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning)  
 กระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย 

การวางแผนและจัดทําโครงการเศรษฐศาสตร์โพล์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานผลโครงการ และการนําเสนอ
ผลการสํารวจโครงการเศรษฐศาสตร์โพล์ การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเรียน
สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์มากข้ึน สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศกับเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ ทราบหลักการ
วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลสํารวจ ได้ทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมท้ังแนวทางการแก้ไขปัญหาซ่ึงเป็น
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีจะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจําวันได้ นอกจากน้ีนักศึกษายังได้เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ ทักษะกระบวนการกลุ่ม การทํางานอย่างเป็น
ระบบ ทักษะทางสังคม ทักษะในการเรียน ทักษะการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตน โดยนักศึกษาได้จัดทําโครงการเศรษฐศาสตร์โพล์โดยเลือกหัวข้อตามความสนใจ และความ
ถนัดของตนเอง จํานวน 5 เรื่อง รวมท้ังเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสวียา  สุรมณี (2559) 
ท่ีกล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับงานของศยามน อิน
สะอาด (2559) ท่ีกล่าวว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ ประกอบด้วย การวางแผนและจัดทําโครงการ การ
ลงมือปฎิบัติ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเขียนรายงานผลโครงการ รวมท้ังการนําเสนอผลการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีสิทธิ
พล อาจอินทร์และธีรชัย เนตรถนอมศักด์ิ (2554) ยังพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการช่วยให้นักศึกษาพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษามากข้ึน ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําหลักสูตรพร้อมท้ังแนวทางการแก้ไขปัญหา
รวมท้ังทราบแนวทางในการนําหลักสูตรไปใช้ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีนักศึกษาจะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพครูใน
อนาคต และสอดคล้องกับปิญาดา ฤกษ์อนันต์ (2554) ท่ีกล่าวไว้ว่า การสอนแบบโครงการมีจุดประสงค์หลักคือ ต้องการ
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้านทักษะการเรียนรู้ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตลอดจนสามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ 

2. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้ โครงการเป็นฐาน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน               
ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน จากเกณฑ์พบว่า ทุกคนสอบผ่านเนื่องจากได้คะแนน
มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป และพบว่านักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงสุด คือ 87 คะแนน และมีคะแนนตํ่าสุด คือ 75 คะแนน 
เม่ือพิจารณารายบุคคล พบว่า ระดับผลการเรียนดีเย่ียมสูงสุด คือ 87 คะแนน ระดับผลการเรียนดีมากสูงสุด คือ         
75 คะแนน นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเย่ียม มากท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือ 
ระดับดีมาก จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และนักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดีเย่ียม คะแนน
เฉลี่ย 81.40 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.56 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ร้อยละ 
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75 ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ 
นักศึกษาได้เลือกเร่ืองท่ีต้องการศึกษาตามความสนใจของตนเอง ทําให้กลุ่มตัวอย่างออกแบบหัวข้อโครงการได้ถึง  
5 หัวข้อ และสามารถดําเนินโครงการได้อย่างเป็นระบบ ประกอบกับอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดท้ังใน
ชั้นเรียน นอกเวลาเรียน และผ่านเคร่ืองมือสื่อสารออนไลน์ เช่น Facebook, E-mail, Line อันเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารท่ีสะดวก รวดเร็ว ทําให้นักศึกษาสามารถวางแผนการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเร่ิมตั้งแต่วิเคราะห์
ประเด็นปัญหาหรือเลือกหัวข้อโครงการ ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง การเขียนโครงการ รายงานผลการศึกษา และการ
นําเสนอผลงาน จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาเกิดการทํางานเป็นทีม ช่วยกันคิดและลงมือทํา
อย่างเป็นระบบ ผลงานของโครงการมีความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษากล้าแสดงออกมากข้ึน มีทักษะในการสื่อสาร         
การแก้ปัญหา และสามารถถ่ายทอดผลงานได้ดีขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริพร ศรีจันทะ (2560); สวียา สุรมณี 
(2559); พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ (2558); ประกายฉัตร ขวัญแก้ว พัชรา วาณิชวศิน และสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (2559) 
สิทธิพล อาจอินทร์และธีรชัย เนตรถนอมศักด์ิ (2554) ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานและส่งผลให้ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน  
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(x̄ = 4.62, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ นักศึกษาได้เลือก
หัวข้อตามความสนใจ ได้ฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือสร้างผลงาน ระยะเวลาในการมอบหมายงานมีความเหมาะสม และนักศึกษา
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน (x̄ = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมา คือ นักศึกษาได้ฝึกการทํางานเป็นทีม 
รับผิดชอบงานท่ีมอบหมาย (x̄ = 4.80, S.D. = 0.45) และนักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้รับ
คําแนะนําหรือคําปรึกษาจากอาจารย์ในการทํากิจกรรม และมีความสนใจในสถานการณ์รอบตัวมากข้ึน (x̄ = 4.60, S.D. 
= 0.55) ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน และมคีวามรู้สึกท่ีดีกับ
การเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน ทําให้นักศึกษาเกิดความแปลกใหม่ กระตือรือร้น นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการทําให้ผลการเรียนดีขึ้น ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการเรียนแบบโครงการ สอดคล้องกับ  
พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ (2558) ท่ีกล่าวว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบโครงงานในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้แบบโครงการ นอกจากนี้ นักศึกษามีความคิดเห็นว่า         
การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการทําโครงการเศรษฐศาสตร์โพล์ 
นักศึกษาได้ทํางานร่วมกันเป็นทีม เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะหาคําตอบ ฝึกทักษะการเป็นผู้นําและการแก้ไขปัญหา      
อีกท้ังยังได้ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ และฝึกการนําเสนอผลงานให้มีความน่าสนใจ ทําให้เกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานของตน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ สอดคล้องกับผลงานวิจัย       
ของ  สวียา สุรมณี (2559) สิทธิพล อาจอินทร์และธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2554) ท่ีพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการ เม่ือสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์
ท่ีตั้งไว้แล้ว ผู้เรียนจะมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้สอน
และผู้เรียนอีกด้วย 
  

ข้อเสนอแนะ  
 
 ข้อเสนอแนะจากการดําเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ 
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจระหว่างการทําวิจัย จึงขอให้ข้อเสนอแนะไว้ ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นอย่างดี และควรให้ความรู้แก่นักศึกษาเก่ียวกับวิธีการเขียนโครงการ รายละเอียดของโครงการ การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานผลการศึกษาอย่างเพียงพอ เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถเขียนโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทํางานอย่างอิสระตามความถนัด 
ความสนใจของผู้เรียน โดยผู้สอนคอยให้คําปรึกษา และจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สถานท่ี รวมถึงแนะนําแหล่งเรียนรู้ 
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ท่ีผู้เรียนสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการมีประสิทธิภาพ และนักศึกษา
สามารถนําความรู้ท่ีได้รับเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาอ่ืนๆ ตามหลักสูตร         
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