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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เรื่อง

การพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  2) เพื่อศึกษาความสามารถในการ
พัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี่ยวกับพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาค่าย
ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษช้ันปีที่ 4 รหัส 5551201 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษาท่ี 2/2558 จ านวน 29 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษ  แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษ และ
แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และการทดสอบค่า (t-test) แบบ 
dependent  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานหลังเรียน               

(( ̅)  = 37.79, S.D. = 4.78) สูงกว่าก่อนเรียน (( ̅) = 23.17, S.D. = 5.57) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
2. ความสามารถในการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่ใน

ระดับสูง (( ̅) = 4.10, S.D. = 0.68)  
3. พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยภาพรวมใน

ทุกด้านอยู่ในระดับสูง (( ̅) = 4.16, S.D. = 0.68) 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน / ความสามารถในการจัดค่ายภาษาอังกฤษ / ค่ายภาษาอังกฤษ        
 / ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ / ผลการเรียนรู ้
 

Abstract 
  The purposes of this research were to: 1) compare the students’ learning outcome on 
the development of English language camp before and after the implementation of the project-
based learning 2) study the students’ abilities to develop the English language camp and 3) study 
the students’ interpersonal skill and responsibility towards the project-based learning. The 
sample used for the study consisted of twenty nine students major of English, the fourth year 
under faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University, Thailand. They were purposive 
selected. The research instruments were lesson plans of the development of English language 
camp using the project-based learning for students teacher, test on the development of English 
language camp using the project-based learning for students teacher, an assessment form of the 
abilities to develop the English language camp and an assessment form of the interpersonal skill 
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and responsibility towards the project-based learning. The data were analyzed by mean ( ̅), 
standard deviation (S.D.) and t-test dependent.  
 The results of the research were: 
 1. The students’ learning outcome on the development of English language camp after 
( ̅ = 37.79, S.D. = 4.78) the implementation of the project-based learning were significantly higher 
than before (( ̅) = 23.17, S.D. = 5.57) the implementation at .05 level. 

2. The students’ abilities to develop the English language camp were high in general. ( ̅ 
= 4.10, S.D. = 0.68) 
 3. The students’ interpersonal skill and responsibility towards the project-based learning 
were high in general. ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.68) 
Keywords: teaching and learning management using project-based learning / abilities to organize  
the English language camp / English language camp / interpersonal skill and responsibility / 
learning outcome 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 
ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุข และได้ก าหนด
แนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การ จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  และมาตรา 24 ระบุว่าการ จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหา สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้  คิดเป็นท าเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ทั้งนี้พบว่าผลจากการติดตามการปฏิรูปการศึกษาในรอบ 6 ปี หลังการประกาศใช้ 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยประเมินจากคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 17,562 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 49.1 ของโรงเรียนทั้งหมด พบว่า การจัดการเรียนการสอนของครูยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยังมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับร้อยละ 39.2 การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นผู้เรียนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ มี
คุณภาพอยู่ระดับ ร้อยละ 13.5 และครูสามารถน าผลการประเมินมาปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพเพียงร้อยละ 21.6 ของสถานศึกษาทั้งหมด การประเมินคุณภาพทางด้านผู้เรียนพบว่า ยังมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนระดับต่ ามากในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและ
ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณภาพระดับดีเพียงร้อยละ 11.1 และการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพดีเพียงร้อยละ 26.5 ของสถานศึกษาทั้งหมด ส่วนผลการประเมิน
ของผู้ตรวจราชการ พบว่า โครงสร้างการบริหารการศึกษาในส่วนกลาง ยังขาดการประสานเช่ือมโยงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส่วนภูมิภาคพบว่าผู้แทนกระทรวงในจังหวัดยังไม่ชัดเจน การกระจายอ านาจไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ที่
ส าคัญครูจ านวนมากยังสอนแบบเดิม ขาดความรู้ในเนื้อหาวิชาและทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะครูใน
โรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสพัฒนามาก เพราะไม่สามารถทิ้งห้องเรียนได้  การติดตามผลยังไม่เข้มแข็ง ไม่ได้ถูก
น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง (บุญณิสา ส่งแสง, 2558) ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนใน 
รายวิชาต่างๆ ควรเน้นให้มีการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ ที่หลากหลาย รวมทั้งแหล่งเรียนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การที่อาจารย์
ผู้สอนจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ และ
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นโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องปรับวิธีการและเทคนิคการสอนให้เหมาะสมและ
หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ หรือโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) จึงเป็นแนวทางเลือก
หนึ่งที่นักการศึกษาหลายท่านยอมรับว่าจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอน ทุกระดับการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ควรน าไปใช้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียน โดย
การค้นหาความรู้ ด้วยตนเองด้วยการท าโครงการ ดังนั้น นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ครูมืออาชีพทุกคนจะต้อง มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงการในการ พัฒนาผู้เรียน เพราะกิจกรรมโครงการ
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนองต่อกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้เป็นอย่างดี และยังเป็นกิจกรรมที่ครูทุก
คนสามารถประยุกต์ ใช้ได้กับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา โครงการเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็ก ยุคใหม่ที่
อยู่ในสังคมของแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและทันสมัย ที่ต้องมีความ สามารถในการเลือกสรรให้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับระดับและวัยของตนเอง รวมไป ถึงความสามารถที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้
เป็นอย่างดี และ กิจกรรมโครงการยังสามารถปฏิรูปเด็กยุคใหม่ในสังคมไทยให้รู้จักสร้างวัฒนธรรมการ เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่เรียกว่า การศึกษาตลอดชีวิต (Life-Long Education) (ลัดดา ศิลาน้อย และ
อังคณา ตุงคะสมิต, 2553) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกสิ่งที่ศึกษาก าหนดเรื่องที่จะ
ศึกษาหรือโครงงานท่ีสนใจจะท า เป็นการศึกษาด้วย ตนเองในสิ่งที่มีคล้ายคลึงเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงหรือสภาพปัญหา
ที่เป็นจริงในชีวิตประจ าวันเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความคิดที่ลึกซึ้ง เช่ือมโยงสัมพันธ์กันจนได้ความรู้ ใหม่ที่มี
ความหมายสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ได้ใช้ทักษะที่มีในการท างานตามความ ต้องการและความสนใจ ท าให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง และความรอบคอบในการปฏิบัติงาน (ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเช่ือและหลักการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ คือ เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้ หลักการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่นกล่าวคือ 1) ผู้เรียนได้เลือกเรื่องหรือประเด็น หรือปัญหาที่
ต้องการจะศึกษาด้วย ตนเอง 2) ผู้เรียนเลือกและหาวิธีการตลอดจนแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง 3) ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะ ประสบการณ์  ความรู้ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวตาม
สภาพจริง  5) ผู้เรียนเป็นผู้สรุปและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง 6) ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 7) ผู้เรียนได้
น าความรู้ไปใช้จริง (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2543)  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เป็นกระบวนการเรียนที่เริ่มจากให้ ผู้เรียนเลือกหรือก าหนดช่ือโครงการที่จะศึกษาด้วยตนเองตามความ
สนใจ การจัดท าโครงงาน  การวางแผนการด าเนินงาน  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานของโครงงานตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การเขียนรายงานผล
โครงงาน และน าเสนอผลของโครงงาน (สิทธิพล อาจอินทร์ และธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, 2554)      

รายวิชา 1213304 ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ (English Camp) เป็นรายวิชาเอกเลือก กลุ่มการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ช้ันปีที่ 4 ต้องเรียนในรายวิชานี้ ในภาคการศึกษาที่ 2 เนื้อหาประกอบด้วย 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่ายภาษาอังกฤษ หลักการจัดค่ายภาษาอังกฤษ จิตวิทยาการจัดค่าย  กิจกรรมการสื่อสา ร
ภาษาอังกฤษ การนันทนาการส าหรับการจัดค่าย เพลงและเกมส าหรับค่าย การเสริมแรงและการประเมินผลค่าย 
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ได้
ท ากิจกรรมการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน    เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกั บผู้อื่นและ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานกับรายวิชาค่ายภาษา
เพื่อพัฒนาทักษะนั้นยังช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและเกิดความรับผิดชอบได้  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดวงพร อ่ิมแสงจันทร์ (2554, หน้า 115) ที่ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานนั้น
ผู้เรียนจะได้รับการฝกึคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ควบคู่ไปกับการสรา้งองค์ความรู้ เช่น การท างานอย่างเป็นระบบ การ
มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย การตั้งใจท างานและพยายามเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นขณะ
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ท ากิจกรรม เพื่อให้ผลงานของตนเองออกมาดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชนา     
ลักษณ์วิรามสิริ (2555, หน้า 53) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม เพื่อนร่วมห้อง และอาจารย์ผู้สอนให้มีความสนิทสนมกันมากขึ้น ได้ใช้เวลาร่วมกัน
มากขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้องมีการท างานร่วมกันตลอดภาคการศึกษา จากเหตุผลที่
กล่าวมา ผู้วิจัยตระหนักในความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการและผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
ในรายวิชาค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพ และน าผลการวิจัยที่ได้ไป ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  เรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้
โครงงานเป็นฐานส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษ  โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู  

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษ  โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู 
 
สมมติฐานการวิจัย  
  ผลการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก ่นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 4 รหัส 5551201           

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษาที ่
2/2558 จ านวน 29 คน  

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  
ผู้วิจัยท าการทดลอง ในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2558 ท าการทดลองเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห ์

เริ่มในสัปดาห์ที่ 10 - 12 จากการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 16 สัปดาห์ จ านวน 9 ช่ัวโมง 
ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรต้น ได้แก ่แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักศึกษา

วิชาชีพครู 
ตัวแปรตาม ได้แก ่ 

- ผลการเรยีนก่อนและหลังการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้โครงงานเปน็ฐาน 
- ความสามารถในการจดัค่ายภาษาอังกฤษ  
- พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

       

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 5551201          

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ค่ายภาษาอังกฤษ  
ปีการศึกษาท่ี 2/2558 จ านวน 29 คน  
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยกับนักศึกษากลุ่มทดลองด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นท่ีผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1 สรา้งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก ่
       1.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ูมีขั้นตอนในการสร้างดังนี ้

1.1.1.1 ศึกษา ต ารา เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
1.1.1.2 เขียนแผนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการ 

เรียนรู้ด้วยโครงงานโดยปรับรูปแบบจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
(2550, หน้า 4-10) และสุวิทย์ มูลค า (2550, หน้า 87)  

1.1.1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเพื่อปรับปรุง แก้ไข ก่อน
น าไปใช้ โดยเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 1 คน ด้านการเรียนรู้ 1 คน และ
ด้านการวัดผลและประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความเที่ยงตรงของเนือ้หา 
(Content Validity) แล้วน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Object Congruence: IOC) ซึ่งค่าท่ีค านวณได้ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ทีย่อมรับได้ มี
เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธ์ุ , 2549, หน้า 177)  
   +1  หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรยีนรู้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
      0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 

 -1   หมายถึงแน่ใจว่าแผนการจัดการเรยีนรู้ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
จากสูตร 

           IOC   
∑ 

 
          

ขั้นที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องที่จะท า
โครงงาน 
ขั้นที ่2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นที่ 3 การจัดท าเค้าโครงของโครงงาน 
ขั้นที่ 4 การลงมือท าโครงงาน 
ขั้นที่ 5 การเขียนรายงาน 
ขั้นที่ 6 การแสดงผลงาน 

 

ผลการเรยีนรู้ เรื่อง การพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษ 

ความสามารถในการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษ 

พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรยีนรู้กับตัวชี้วัด 

    ∑      แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

    N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลีย่เท่ากับ 1.00 จากนั้นผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใช้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดย
ใช้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 5551201 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 29 คน ซึง่เป็นกลุ่มทดลองในการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ูมีขั้นตอนในการสร้างดังนี ้

   1.1.2.1 ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) รายวิชาค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ รหัส 1213304 การวัดผลการเรียนรู้ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบปรนัย 
 1.1.2.2 สร้างแบบทดสอบเรื ่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษเป็นแบบข้อสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบ จ านวน 50 ข้อ โดยค าถามในแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือกและมีตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียง
ตัวเลือก ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนคือตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน 
 1.1.2.3 น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 คน ด้านการเรียนรู้ 1 คน และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล  1 คนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค าแนะน า เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) แล้วน าผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object Congruence: IOC) ซึ่งค่าที่ค านวณได้
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์ , 
2549, หน้า 177)  
   +1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมนิสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
      0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 

 -1   หมายถึงแน่ใจว่าแบบประเมนิไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 จากนั้นผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1.3 แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ูมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้

1.1.3.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏี รูปแบบ วิธีการสร้างแบบประเมินจาก
หนังสือ เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง (ดวงพร อ่ิมแสงจันทร์, 2554, หน้า 82-95) 
 1.1.3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบประเมินความสามารถในการพัฒนา
ค่ายภาษาอังกฤษ ก าหนดเป็นประเด็นในการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถด้านการวางแผนการ
ท างาน (2) ความสามารถด้านกระบวนการท างาน (3) ความสามารถด้านผลงานและการน าเสนอ 
 1.1.3.3 ก าหนดเกณฑ์ของการประเมินความสามารถในการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษ
แบบรูบริกส์ (Rubrics) ประเภทแยกองค์ประกอบ (Analytic Score) โดยใช้แบบมาตราประเมินค่า 5 ระดับ คือ 5 
หมายถึง สูงที่สุด 4 หมายถึง สูง 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด ใช้เกณฑ์การ
แปลความหมายดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  แปลความว่า ความสามารถในการพัฒนาค่ายอยู่ในระดับสูงที่สุด    
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  แปลความว่า ความสามารถในการพัฒนาค่ายอยู่ในระดับสูง 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  แปลความว่า ความสามารถในการพัฒนาค่ายอยู่ในระดับปานกลาง    
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ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  แปลความว่า ความสามารถในการพัฒนาค่ายอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  แปลความว่า ความสามารถในการพัฒนาค่ายอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 1.1.3.4 ร่างค าอธิบายคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการพัฒนาค่าย
ภาษาอังกฤษท่ีสร้างขึ้น เพื่อใช้ตัดสินความสามารถของนักศึกษาเป็นรายกลุ่ม หลังจากที่นักศึกษาท ากิจกรรมต่างๆ 
ตามที่ก าหนดไว้เฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เสร็จสิ้นลง 
 1.1.3.5 น าแบบประเมินความสามารถในการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น
เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 คน ด้านการเรียนรู้ 1 คน และด้านการวัดผล
และประเมินผล 1 คนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
แล้วน าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object 
Congruence: IOC) ซึ่งค่าท่ีค านวณได้ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีเกณฑ์ใน
การพิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2549, หน้า 177)  
   +1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมนิสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
      0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 

 -1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมนิไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 จากนั้น ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

1.1.3.6 น าแบบประเมินความสามารถในการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแล้ว
ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยใช้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 5551201 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 29 คนซึ่งเป็นกลุ่มทดลองในการวิจัยครั้งนี้ 

  1.1.4 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 1.1.4.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏี รูปแบบ วิธีการสร้างแบบประเมินจาก
หนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1.4.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน
เกี่ยวกับพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาค่าย
ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ก าหนดเป็นประเด็นในการประเมินเป็น 6 ด้าน 
ได้แก่  

  1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปญัหาสถานการณ์ 

ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน  
3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ได้เรียนในรายวิชาค่ายภาษาอังกฤษมาช้ีน าใน 

ประเด็นที่เหมาะสม  
4) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  

  5) สามารถเป็นผู้รเิริ่มแสดงประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  
พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  

6) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง 
ต่อเนื่อง  

1.1.4.3 ก าหนดเกณฑ์ของการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับพัฒนาการ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้
โครงงานเป็นฐานส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู แบบรูบริกส์ (Rubrics) ประเภทแยกองค์ประกอบ (Analytic Score) 
โดยใช้แบบมาตราประเมินค่า 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง สูงที่สุด 4 หมายถึง สูง 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง 
น้อย และ 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด ใช้เกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบอยู่ 
 ในระดับสูงที่สดุ    

ค่าเฉลี่ย 3.41 –  4.20 แปลความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบอยู่ 
 ในระดับสูง 

ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แปลความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบอยู่ 
 ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.81 -  2.60 แปลความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบอยู่ 
 ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบอยู่ 
 ในระดับน้อยที่สดุ 

1.1.4.4 น าแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับพัฒนาการด้านความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  1 

คน ด้านการเรียนรู้ 1 คน และด้านการวัดผลและประเมินผล  1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) แล้วน าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Object Congruence: IOC) ซึ่งค่าที่ค านวณได้ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความ
สอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์ ,2549, หน้า 177)  
   +1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมนิสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
      0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 

 -1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมนิไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 จากนั้น ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

1.1.4.5 น าแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับพัฒนาการด้านความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยใช้กับนักศึกษาช้ั นปีที่ 4 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 5551201 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 29 คน ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นทดลอง การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ภาคการศึกษา 2558 รวม 9 ช่ัวโมง โดย
ผู้วิจัยสอนนักศึกษากลุ่มทดลองด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจ านวน 3 แผนและประเมิน
ความสามารถในการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นรายกลุ่ม  
  2.1 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและอธิบายวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน บทบาท หน้าที่
ของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมแก่นักเรียนกลุ่มทดลอง 
  2.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาค่าย
ภาษาอังกฤษ 
  2.3 จัดการเรียนรู้ครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แผน ผู้วิจัยได้ก าหนด 

2.4 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องการ 
พัฒนาค่ายภาษาอังกฤษ   
 ขั้นที่ 3 หลังการทดลอง หลังจัดการเรยีนรู้ครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แผน ด าเนินการ ดังนี ้ 
  3.1 นักศึกษาจัดแสดงผลงานจากการด าเนินการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
  3.2 ประเมินความสามารถในการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษ 

3.3 ประเมินความคิดเห็นของนักศกึษาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือส าหรับการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษ  
ได้แก่ (Content Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC ) โดย
ผู้เช่ียวชาญ ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีของคูเดอร์-ริ
ชาร์ด จากสูตร KR-20 
 ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ก่อนและ
หลังเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรยีนรู้เรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ก่อนและ
หลังเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  

การทดสอบ คะแนนเต็ม  ̅ S.D. t P 
ก่อนเรียน 50       23.17 5.57 16.13* .00 
หลังเรียน 50       37.79 4.78 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเรยีนรู้เรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู       ท่ี
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานแหลังเรยีน ( ̅= 37.79, S.D. =4.78 ) สูงกว่าก่อนเรียน (( ̅ = 23.17 , S.D. 
=5.57) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยัที่ตั้งไว ้
 
 2. ตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินความสามารถในการพัฒนาคา่ยภาษาอังกฤษ ได้แก่ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสามารถในการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูเป็นรายกลุ่มใน 
3 ด้านได้แก่ (1) ด้านการวางแผน การท างาน (2) ด้านกระบวนการท างาน และ (3) ด้านผลงานและการน าเสนอ ดัง
ในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ความสามารถในการพฒันาค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับ ล าดับที ่
1. ความสามารถด้านการวางแผนการท างาน 
    1.1 การก าหนดเรื่องที่ศึกษา 4.62 0.56 สูงที่สุด 1 
    1.2 การก าหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน 4.59 0.57 สูงที่สุด 2 
    1.3 การวิเคราะห์วางแผนในการปฏิบัติงาน 3.79 1.15 สูง 3 
    1.4 การก าหนดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการสืบค้น 3.69 1.04 สูง 4 
    1.5 การแบ่งภาระหนา้ที่ให้สมาชิก 3.66 1.23 สูง 5 
รวมเฉลี่ย 4.07 0.74 สูง  
2. ความสามารถด้านกระบวนการท างาน 
    2.1 การก าหนดวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 4.62 0.56 สูงที่สุด 1 
    2.2 การปฎิบัติตามวิธีการและขั้นตอนท่ีก าหนด 3.17 1.31 ปานกลาง 7 
    2.3 การใช้วัสดุอุปกรณ/์เครื่องมือในการท างาน 4.59 0.57 สูงที่สุด 2 
    2.4 ข้อมูล/ข้อเท็จจริงประกอบการท าโครงงาน 4.38 0.62 สูง 3 
    2.5 การบันทึกข้อมูลและจัดกระท าข้อมูล 3.79 1.15 สูง 4 
    2.6 การสรุปและเรียบเรียงข้อมูล 4.62 0.56 สูงที่สุด 1 
    2.7 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 4.59 0.57 สูงที่สุด 2 
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ตารางที่ 2 ความสามารถในการพฒันาค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (ต่อ) 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับ ล าดับที ่
    2.8 การแสดงบทบาทตามที่ไดร้ับมอบหมายของสมาชิก 3.79 1.15 สูง 4 
    2.9 ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 3.69 1.04 สูง 5 
    2.10 ท างานเสรจ็ตรงเวลา 3.66 1.23 สูง 6 
 
รวมเฉลี่ย 4.09 0.68 สูง 

 
 

3. ความสามารถด้านผลงานและการน าเสนอ 
    3.1 การจัดท ารูปเล่มรายงาน 4.62 0.56 สูงที่สุด 1 
    3.2 ข้อมูลที่น ามาจัดแสดงผลงาน 3.17 1.31 ปานกลาง 4 
    3.3 ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน 4.59 0.57 สูงที่สุด 2 
    3.4 ความพร้อมในการน าเสนอการจัดค่ายภาษาอังกฤษ 4.59 0.57 สูงที่สุด 2 
    3.5 การตอบข้อซักถามในการน าเสนอผลงาน 3.79 1.15 สูง 3 
รวมเฉลี่ย 4.07 0.73 สูง  
รวมเฉลี่ย 3 ด้าน 4.10 0.68 สูง  

  จากตารางที ่2 พบว่าความสามารถในการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยภาพรวมใน
ทุกด้านอยู่ในระดับสูง ( ̅= 4.10, S.D. = 0.68) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถด้านกระบวนการ
ท างาน ( ̅= 4.09, S.D. = 0.68) ความสามารถด้านการวางแผนการท างาน ( ̅= 4.07, S.D. = 0.74) และ
ความสามารถด้านผลงานและการน าเสนอ ( ̅= 4.07, S.D. = 0.73) เป็นล าดับสุดท้าย เมื่อพิจารณารายละเอียด
ของคะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านปรากฏผลดังนี้ 
 ความสามารถด้านการวางแผนการท างานอยู่ในระดับสูง ( ̅= 4.07, S.D. = 0.74) เรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ การก าหนดเรื่องที่ศึกษา ( ̅= 4.62, S.D. = 0.56) การก าหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน ( ̅= 
4.59, S.D. = 0.57) การวิเคราะห์วางแผนในการปฏิบัติงาน ( ̅= 3.79, S.D. = 1.15) การก าหนดวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการสืบค้น ( ̅= 3.69, S.D. = 1.04) และการแบ่งภาระหน้าที่ให้สมาชิก ( ̅= 3.66, S.D. = 1.23) 
 ความสามารถด้านกระบวนการท างาน อยู่ในระดับสูง ( ̅= 4.09, S.D. = 0.68) เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ การก าหนดวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการสรปุและเรยีบเรียงข้อมูล ( ̅= 4.62, S.D. = 0.59) 
การใช้วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือในการท างานและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ( ̅= 4.59, S.D. = 0.57) ข้อมูล/
ข้อเท็จจริงประกอบการท าโครงงาน ( ̅= 4.38, S.D. = 0.62) การบันทึกข้อมูลและจัดกระท าข้อมูลและการแสดง
บทบาทตามที่ได้รับมอบหมายของสมาชิก ( ̅= 3.79, S.D. = 1.15) ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ( ̅= 
3.69, S.D. = 1.04) ท างานเสร็จตรงเวลา ( ̅= 3.66, S.D. = 1.23) และการปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนด 
( ̅= 3.17, S.D. = 1.31)  
 ความสามารถด้านผลงานและการน าเสนอ  อยู่ในระดับสูง ( ̅= 4.07, S.D. = 0.73) เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ การจัดท ารูปเล่มรายงาน ( ̅= 4.62, S.D. = 0.56) ความคิดสร้างสรรค์ของผลงานและความพร้อม
ในการน าเสนอการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษ ( ̅= 4.59, S.D. = 0.57) การตอบข้อซักถามในการน าเสนอผลงาน 
( ̅= 3.79, S.D. = 1.15) และสุดท้ายคือ ข้อมูลที่น ามาจัดแสดงผลงาน ( ̅= 3.17, S.D. = 1.31)  
 

3. ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับพัฒนาการด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2) สามารถให้ความช่วยเหลือ
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และอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ได้เรียนในรายวิชาค่ายภาษาอังกฤษมาช้ีน าในประเด็นที่เหมาะสม   4) มี
ความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม   5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม        6) มี
ความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ดังในตารางที่  3 
 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับ ล าดับที ่
1. การท าโครงงานส่งผลให้ท่านสามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.62 
 

0.56 
 

สูงที่สุด 
 

1 

2. การท าโครงงานส่งผลให้ท่านสามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ปญัหาสถานการณ์ตา่ง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างานได ้

4.59 
 

0.57 
 

สูงที่สุด 
 

 
2 

3. การท าโครงงานส่งผลให้ท่านสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ได้
เรียนในรายวิชาค่ายภาษาอังกฤษมาชี้น าในประเด็นที่เหมาะสมได ้

3.79 
 

1.15 
 

สูง 
 

3 

4. การท าโครงงานส่งผลให้ท่านมคีวามรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่มมากข้ึน 

3.69 
 

1.04 
 

สูง 
 

4 

5. การท าโครงงานส่งผลให้ท่านสามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มได ้

3.66 
 

1.23 
 

สูง 
 

 
5 

6. การท าโครงงานส่งผลให้ท่านมคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.62 
 

0.56 
 

สูงที่สุด 
 

1 
 

รวมเฉลี่ย 4.16 0.68 สูง  

 จากตารางที่ 3 พบว่าพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( ̅= 4.16, S.D. = 0.68) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการท าโครงงาน
ส่งผลให้ท่านสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการท าโครงงานส่งผลให้ท่านมี
ความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ( ̅= 4.62, S.D. = 0.56) การท า
โครงงานส่งผลให้ท่านสามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างานได้ ( ̅= 4.59, S.D. = 0.57) การท าโครงงานส่งผลให้ท่าน
สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ได้เรยีนในรายวิชาค่ายภาษาอังกฤษมาช้ีน าในประเด็นที่เหมาะสมได้ ( ̅= 3.79, S.D. = 
1.15) การท าโครงงานส่งผลให้ท่านมีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่มมากขึ้น 
( ̅= 3.69, S.D. = 1.04) และการท าโครงงานส่งผลให้ท่านสามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มได้ ( ̅= 3.66, S.D. = 1.23) 
เป็นล าดับสุดท้าย  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการเรียนรู้เรื่องค่ายภาษาอังกฤษ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานหลังเรียน ( ̅= 37.79,  
S.D. = 4.78) สูงกว่าก่อนเรียน ( ̅= 23.17, S.D. = 5.57) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 2. ความสามารถในการจัดค่ายภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่ในระดับสูง 
( ̅= 4.10, S.D. = 0.68) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ความสามารถด้านกระบวนการท างาน ( ̅= 4.09, S.D. 
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= 0.68) ความสามารถด้านการวางแผนการท างาน( ̅= 4.07, S.D. = 0.74) และความสามารถด้านผลงานและการ
น าเสนอ ( ̅= 4.07, S.D. = 0.73) เป็นล าดับสุดท้าย 
 3. พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู  โดยภาพรวม
ในทุกด้านอยู่ในระดับสูง ( ̅= 4.16, S.D. = 0.68) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการท าโครงงานส่งผลให้
ท่านสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการท าโครงงานส่งผลให้ท่านมีความ
รับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ( ̅= 4.62, S.D. = 0.56) การท า
โครงงานส่งผลให้ท่านสามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างานได้ ( ̅= 4.59, S.D. = 0.57) การท าโครงงานส่งผลให้ท่าน
สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ได้เรยีนในรายวิชาค่ายภาษาอังกฤษมาช้ีน าในประเด็นท่ีเหมาะสมได้ ( ̅= 3.79, S.D. = 
1.15) การท าโครงงานส่งผลให้ท่านมีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่มมากขึ้น 
( ̅= 3.69, S.D. = 1.04) และการท าโครงงานส่งผลให้ท่านสามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มได้ ( ̅= 3.66, S.D. = 1.23) 
เป็นล าดับสุดท้าย  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สามารถ 
อภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวจิัยไดด้ังนี้ 
 1. ผลการวิจยัพบว่าผลการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
หลังเรียน ( ̅= 37.79, S.D. = 4.78) สูงกว่าก่อนเรียน ( ̅= 23.17, S.D. = 5.57) อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ้ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า 
  ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาเป็น
ผู้ตั้งประเด็น ซึ่งมาจากปัญหานั้นมาจากความสนใจใคร่รู้ของตัวผู้เรียนเอง และลงมือค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ตน
อยากรู้มาจากการวางแผนอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะของ
การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อน ามาอภิปรายและวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้เหตุผล
ประกอบจนได้ข้อสรุปที่เป็นค าตอบในเรื่องนั้นๆ และน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้วิจัย
พบว่าการที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการเรียนรู้นั้น จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงผ่านการหาความรู้ที่มีระบบแบบแผนด้วยตนเองเช่นนี้จึงเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของลัดดา ภู่เกียรติ (2544, หน้า 19-20) และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2545, หน้า 6-7) 
ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และปฏิบัติด้วย
ตนเองโดยเช่ือมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของตนท าให้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างอิสระ ดังนั้นองค์ความรู้ที่ถูกสร้าง
ขั้นจึงมีความหมายต่อผู้เรียนจะอยู่คงทนไม่ลืมง่ายและเป็นรากฐานให้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างไม่สิ้นสุด จาก
ความโดดเด่นของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานส่งผลให้นักศึกษาวิชาชีพครูที่ทดลองนั้นได้รับการพัฒนา
ทักษะและเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนจึงท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
   2. ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่ในระดับสูง ( ̅= 4.10, S.D. = 0.68) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นกิจกรรมหลักในการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีการ
ท างานกลุ่มที่ว่าการท างานกลุ่มให้ประสบความส าเร็จได้นั้น สมาชิกต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทั้งในด้านการกระท า
ความรู้สึกความคิด การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสารสนับสนุน และส่งเสริมกันในทางบวก โดยถือว่าทุกคนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในผลงานของกลุ่ม ผู้วิจัยพบข้อสังเกตว่า การท าโครงงานของนักศึกษาในแผนการจัดการเรียนรู้ สมาชิก
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กลุ่มทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของกลุ่มตนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผลงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ถือ
เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากต าราเรียนหรือจากการบอกเล่าของผู้อื่น สร้างความประทับใจและมีคุณค่าต่อความ
ทรงจ าของนักเรียนเป็นอย่างมาก ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งท่ีผู้วิจัยค้นพบ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน เน้นกระบวนการมากกว่าเน้นเนื้อหาสาระของการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้อย่างแท้จริง
โดยสามารถก าหนดกระบวนการท างานเพื่อการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่ขั้นการก าหนดปัญหาซึ่ง
เป็นขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นน าเสนอข้อมูล  เพื่อพิสูจน์เหตุผลของปัญหาซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย  รวมถึงยังสามารถ
ประเมินผลการท างานของตนเอง  สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้   ฝึกให้กล้า
แสดงออกทางความคิดฝึก การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองในด้านการแสวงหาความรู้ การปรับตัวให้อยู่ในสังคมการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น เพราะการท างานร่วมกันจะท าให้ทุกคนรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อกลุ่มเท่าๆ กัน และความเช่ือ
ในตนเองและช่วยให้เกิดแนวคิดหลากหลาย การมีบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเป็นกันเองเช่นนี้  ย่อมท าให้ผู้เรียนรู้สึก
สบายใจและไม่เครียด สอดคล้องกับค ากล่าวของดัน (Dunn, 1972 , p.154) ที่ว่าการสร้างกลุ่มเล็กๆ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนจะเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กมีความรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออยู่คนเดียวเนื่องจากมีการ
ท างานร่วมกัน และช่วยกันรับผิดชอบในงานด้วยความเช่ือมั่นในตนเองและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิไล   
เดชตุ้ม (2552, หน้า 111)  ที่ท าการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการท าโครงงาน    โดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
วัดโพธิ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินความสามารถในการท าโครงงานโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในวัดโพธิข์องนักเรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากับ 51.58 จากคะแนนเต็ม 60 คิดเป็นร้อยละ 85.96 สูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัยของโธมัส (Thomas, 2000 
: Abstract) ที่ท าวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบโครงงานในช่วงปี ค.ศ. 1990 - 2000 พบว่าการสอนแบบโครงงานช่วย
เพิ่มทักษะกระบวนการต่าง ๆ ของนักเรียนรวมทั้งความสามารถทางภาษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3. ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบได้ชัดเจน
มากขึ้น อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้  โดยใช้โครงงานเป็นฐานและกิจกรรมที่ได้ท านั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพด้านต่างๆ ของตนเอง และเพื่อนร่วมงานจากการท างานร่วมกันทั้งภายในกลุ่ม
เพื่อนที่มีความสนิทสนมกันมากขึ้น  ท าให้การท างานมีความเป็นระบบที่ดี เนื่องเพราะมีการแบ่งงานตามบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ท าให้งานท่ีวางแผนและก าหนดไว้บรรลุเป้าหมายตามที่ตนได้รับผิดชอบ อีกท้ังยังช่วยท า
ให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ทั้งนี้นักศึกษา
สามารถน าทักษะชีวิตที่ได้จากการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานไปท างานร่วมกับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย เพราะเนื่องจากได้รับประสบการณ์ตรงจากการท างานจริงๆ  และจากการสังเกตพบว่า 
นักศึกษาได้เห็นความส าคัญของการท างานรว่มกัน ท าให้เกิดองค์ความรู้จากการท างานท่ีตนได้รับผดิชอบ ซึ่งถือได้ว่า
นักศึกษาน้ันมีทักษะชีวิตก่อนท่ีจะออกไปสู่ตลาดแรงงานท่ีมีการแข่งขันสูงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับปาริชาติ วลัยเสถียร 
และคณะ (2543, หน้า171-175) ได้สรุปไว้ว่า การศึกษาที่เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒน์ในศตวรรษที่ 21 คือ
การศึกษาตลอดชีวิตมีความครอบคลุม ไปถึงการเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในการท างาน การ
ปรับรูปร่างบุคลิกการเรียนรู้ ซึ่งมีสาระ 4 ประการ ได้แก่ (1) การเรียนรู้เพื่อรู้ เป็นการเรียนรู้ทั่วไปและเรียนรู้เฉพาะ
อย่างให้ลึกซึ้ง (2) การเรียนรู้เพื่อท า ซึ่งเป็นการเรียนรู้อาชีพหรือการท างาน (3) การเรียนรู้เพื่อเป็นการตัดสินใจและ
รับผิดชอบ และ (4) การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ใจผู้อื่นและวัฒนธรรมประเพณี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลไปใช้ 
 1. ควรจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการทดลอง ด้วยการให้ความรู้
ในเรื่องรูปแบบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนในการด าเนินการจัด
กิจกรรม การวัดผลการประเมินการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินการตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐานอย่างชัดเจน 
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 2. โรงเรียนหรือผู้สอนควรมีการจัดเตรียมแหล่งการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความพร้อมและมี
พอเพียง มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรน าการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงานไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อศึกษาความสามารถด้านอื่นๆ 
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร 

2. ควรมีการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของผู้เรียนหลังจากที่เข้า
ร่วมการพัฒนาพฤติกรรมไปแล้ว ต่ออีกเป็นระยะ ๆ เพื่อศึกษาความคงทน ของผลการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบโดยใช้กิจกรรมที่มีการประเมินผล ตามสภาพจริง   
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