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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning) ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ให้นักศึกษาร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน
รู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research) กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น และ
ศิลปศึกษา ตามหลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำ�นวน
53 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานใน
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย การวางแผนและจัดทำ�โครงการศึกษาด้าน
หลักสูตร การไปศึกษาดูงานที่สถานศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาดูงาน
และการเขี ย นรายงานผลโครงการศึ ก ษาดู ง าน รวมทั้ ง การนำ� เสนอผลการศึ ก ษา
ดูงาน การจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำ�
อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
* corresponding author, e-mail: asitthi@kku.ac.th
1
2

วารสารวิจัย มข : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : เมษายน-มิถุนายน 2554 หน้า 1-16
KKU Research Journal : Vol.1 No.1 Apirl-June 2011, pp. 1-16

2

KKU Research Journal

หลักสูตรสถานศึกษาพร้อมทัง้ แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทัง้ ทราบแนวทางใน
การนำ�หลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร 2) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา
ทีเ่ รียนโดยใช้โครงการเป็นฐานมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 24.72 คิดเป็นร้อยละ 82.40 ซึง่ สูงกว่า
เกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ร้อยละ 80 และมีจำ�นวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ จำ�นวน
41 คน คิดเป็นร้อยละ 77.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ร้อยละ 75 และ 3) นักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก

Abstract

The objectives of this research were: 1) to study the process
of learning management by Project Based Learning in Curriculum
Development Course of Five Year Program Undergraduate Students,
2) to develop the learning achievement by project based learning so
that 75% of students could have learning achievement 80% and up,
and 3) to study the students’ satisfaction on learning management
by project based learning. This research was an Action Research.
The target group included 53 Fourth Year Students in Teaching
Japanese Language, and Art Education, Five Year Program Undergraduate
Students, Faculty of Education, Khon Kaen University. The research
findings found that: 1) For learning management process by project based
learning in Curriculum Development Course, consisted of the planning and
establishment of curriculum study project, study tour at the educational
institute, data collection of field trip study, and report writing of field
trip study as well as present1ation of the findings of study tour. For the
learning process management, it caused the students obtained knowledge and
comprehension in the process of school curriculum development, knew the
problem and obstacle in establishing the school curriculum as
well as guidelines for solving those problems, and applying and
evaluating the curriculum. 2) For learning achievement of students
studying by using project based learning, its mean value was 24.72, or
KKU Res J 1 (1) : April-June

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

3

82.40%, which was higher than 80% specified criterion. There were 41
students, or 77.36%, passing criterion, which was higher than specified
criterion. 3) For students’ overall satisfaction on learning management
by project based learning, it was in “high” level.
คำ�สำ�คัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน การพัฒนาหลักสูตร นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
Keywords : Project based learning, Curriculum development, Bachelor’s
degree students

บทนำ�

เจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำ�รงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข และได้กำ�หนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถื อ ว่ า ผู้ เรี ย นมี ค วามสำ � คั ญ ที่ สุ ด กระบวนการจั ด การศึ ก ษา ต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 ระบุว่าการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำ�นึง
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ท�ำ ได้ คิดเป็น ทำ�เป็น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551) ได้กำ�หนดนโยบายในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ โดยเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี
ต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองจากแหล่ ง ความรู้
ที่หลากหลาย รวมทั้งแหล่งเรียนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การที่อาจารย์ผู้สอนจะจัดกิจกรรม
วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554
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การเรี ย นรู้ ที่ จ ะนำ � ไปสู่ ค วามสำ � เร็ จ ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ และนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึงจำ�เป็นต้องปรับ
วิธกี ารและเทคนิคการสอนให้เหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั การ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ หรือโครงงานเป็นฐาน (Project Based
Learning) จึงเป็นแนวทางเลือกหนึง่ ทีน่ กั การศึกษาหลายท่านยอมรับว่าจำ�เป็นอย่างยิง่ ที่
ครูผสู้ อนทุกระดับการศึกษาทัง้ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ควรนำ�ไปใช้
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาความสามารถของผูเ้ รียน โดยการค้นหาความรู้
ด้วยตนเองด้วยการทำ�โครงการ ดังนั้น นับว่าเป็นสิ่งสำ�คัญที่ครูมืออาชีพทุกคนจะต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงการในการ
พัฒนาผู้เรียน เพราะกิจกรรมโครงการถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนองต่อกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญได้เป็นอย่างดี และยังเป็นกิจกรรมที่ครูทุกคนสามารถประยุกต์
ใช้ได้กับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา โครงการเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็ก
ยุคใหม่ที่อยู่ในสังคมของแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและทันสมัย ที่ต้องมีความ
สามารถในการเลือกสรรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับและวัยของตนเอง รวมไป
ถึงความสามารถที่จะนำ�ความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี และ
กิจกรรมโครงการยังสามารถปฏิรูปเด็กยุคใหม่ในสังคมไทยให้รู้จักสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่เรียกว่า การศึกษาตลอดชีวิต (Life-Long
Education) (ลัดดา ศิลาน้อย, & อังคณา ตุงคะสมิต, 2553)
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นการเรียนรูท้ เี่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียน
เลือกสิ่งที่ศึกษา กำ�หนดเรื่องที่จะศึกษาหรือโครงการที่สนใจจะทำ� เป็นการศึกษาด้วย
ตนเองในสิง่ ทีม่ คี ล้ายคลึงเกีย่ วข้องกับชีวติ จริงหรือสภาพปัญหาทีเ่ ป็นจริงในชีวติ ประจำ�
วัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความคิดที่ลึกซึ้ง เชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนได้ความรู้
ใหม่ที่มีความหมายสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ได้ใช้ทักษะที่มีในการทำ�งานตามความ
ต้องการและความสนใจ ทำ�ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง
และความรอบคอบในการปฏิบัติงาน (สำ�นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง
ชาติ, 2541) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อและ
หลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ คือ เชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้
หลักการจัดการเรียนรูท้ ยี่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในท้องถิน่
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กล่าวคือ 1) ผู้เรียนได้เลือกเรื่องหรือประเด็น หรือปัญหาที่ต้องการจะศึกษาด้วย
ตนเอง 2) ผู้เรียนเลือกและหาวิธีการตลอดจนแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง
3) ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะ ประสบการณ์
ความรู้ และสิง่ แวดล้อมรอบตัวตามสภาพจริง 5) ผูเ้ รียนเป็นผูส้ รุปและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 6) ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 7) ผู้เรียนได้นำ�ความรู้ไปใช้จริง
(สำ�นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นกระบวนการเรียนที่เริ่มจากให้
ผู้เรียนเลือกหรือกำ�หนดชื่อโครงการที่จะศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจ การจัดทำ�
โครงการ การวางแผนการดำ�เนินงาน การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การดำ�เนินงานของโครงการตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานผลโครงการ และนำ�เสนอผลของโครงการ
รายวิชา 230401 การพัฒนาหลักสูตร เป็นรายวิชาบังคับซึ่งอยู่ในหมวด
วิชาชีพครู ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547) ที่นักศึกษา
คณะศึ ก ษาศาสตร์ ทุ ก สาขาวิ ช าต้ อ งเรี ย น เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย ความหมายและ
ความสำ�คัญของหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการสอน องค์ประกอบ
ของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรสถาน
ศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในปัจจุบัน การนำ�หลักสูตรไปใช้ และ
การประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำ�ได้ คิดเป็น ทำ�เป็น แก้ปัญหาเป็น
ได้ทำ�กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และได้ทำ�กิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
จากเหตุผลทีก่ ล่าวมา ผูว้ จิ ยั ตระหนักในความสำ�คัญของการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงการ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำ�กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย เพือ่ ให้สามารถสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง ผูว้ จิ ยั จึง
สนใจทีจ่ ะศึกษากระบวนการและผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project
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Based Learning) ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และนำ�ผลการวิจัยที่ได้ไป
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project
Based Learning) ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐาน ให้นักศึกษาร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมาย
		 กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักศึกษาทีศ่ กึ ษารายวิชา 230 401
การพัฒนาหลักสูตร ระดับชัน้ ปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาญีป่ นุ่ และศิลปศึกษา หลักสูตร
5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำ�นวน
53 คน
2. รูปแบบการวิจัย
		 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดย
ดำ�เนินการวิจัยตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Kemmis & Mc Taggart, 1982
อ้างถึงใน ยาใจ, 2537) 4 ขั้น คือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้น
สังเกตการณ์ (Observe) และขัน้ สะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect) ในแต่ละขัน้ ดำ�เนินงาน
โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งประกอบ
ด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan : P) การปฏิบัติตามแผน (Do : D) การตรวจ
สอบผลการปฏิบัติ (Check : C) และการปรับปรุงแก้ไข (Action : A) การดำ�เนินการ
วิจัยมีขั้นตอน ดังนี้
KKU Res J 1 (1) : April-June
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		 ขั้นที่ 1 วางแผนการดำ�เนินงาน (Plan : P) เป็นขั้นการวางแผนและ
จัดทำ�โครงการศึกษาด้านหลักสูตร รวมทัง้ การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ดำ�เนินการ
ดังนี้
			 1.1 ให้ความรูน้ กั ศึกษาเกีย่ วกับการเขียนโครงการ การจัดทำ�โครงการ
ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่จะทำ�
โครงการ วางแผนการจัดทำ�โครงการ รวมทั้งกำ�หนดกรอบการบันทึก การสังเกตและ
บันทึกผลการปฏิบัติงาน แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบประเมินโครงการ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน
(Plan : P)
			 1.2 จัดทำ�โครงการศึกษาดูงานด้านหลักสูตร จัดทำ�แบบบันทึก แบบ
สังเกต แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบประเมินโครงการ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Do : D)
			 1.3 นำ�เสนอโครงการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และนำ�แบบบันทึก แบบสังเกต แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบ
ประเมินโครงการ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐานทีส่ ร้างขึน้ สะท้อนผลร่วมกับผูร้ ว่ มวิจยั เพือ่ ตรวจสอบข้อบกพร่อง
ที่ควรปรับปรุงแก้ไข (Check : C)
			 1.4 ลงมือปรับปรุงแก้ไขโครงการศึกษาดูงาน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย วิจัยตามการสะท้อนผล แบบประเมินโครงการ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เพื่อให้มีความชัดเจนและ
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (Action : A)
		 ขัน้ ที่ 2 ปฏิบตั กิ าร (Act : A) เป็นขัน้ ตอนการไปศึกษาดูงานด้านหลักสูตร
ที่สถานศึกษาตามทีว่ างแผนไว้ ตามวัน เวลาที่กำ�หนด ดำ�เนินการดังนี้
			 2.1 ประชุมวางแผนการไปศึกษาดูงาน ตลอดจนประสานงานและ
นัดหมายกับสถานศึกษาที่จะไปศึกษาดูงาน (Plan : P)
			 2.2 ไปศึกษาดูงานด้านหลักสูตรที่สถานศึกษาตามที่วางแผนไว้ ตาม
วัน เวลาที่กำ�หนด (Do : D)
			 2.3 จากการไปศึกษาดูงานด้านหลักสูตร ผู้จัดทำ�โครงการนำ�ผลการ
ไปศึกษาดูงานมาวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข (Check : C)
วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554
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			 2.4 ปรับปรุงแก้ไขการดำ�เนินโครงการเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
(Action : A)
		 ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observe : O) เป็นขั้นตอนการดำ�เนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรที่สถานศึกษา ดำ�เนินการดังนี้
			 3.1 ศึกษาเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการศึกษาดูงาน
ด้านหลักสูตร (Plan : P)
			 3.2 ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรตาม
แผนที่วางไว้ (Do : D)
			 3.3 นำ�ผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการศึกษาดูงานด้าน
หลักสูตรมาวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อสะท้อนผลจากการไปศึกษาดูงาน (Check : C)
			 3.4 สรุปผลจากการสะท้อนผลด้วยการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ได้จาก
การสะท้อนผล เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น (Action : A)
		 ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect : R) เป็นขั้นตอนการเขียน
รายงานผลโครงการศึกษาดูงานด้านหลักสูตร การนำ�เสนอผลการศึกษาดูงานต่อชัน้ เรียน
ตลอดจนการสะท้อนผลการศึกษาดูงานและให้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆ และอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ ดำ�เนินการดังนี้
			 4.1 วางแผนด้วยการนำ�ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานในขั้นปฏิบัติ
การและขั้นสะท้อนผลมารวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมเขียนรายงานผลการศึกษาดูงาน
(Plan : P)
			 4.2 เขียนรายงานผลโครงการศึกษาดูงานด้านหลักสูตร รวมทั้งนำ�
เสนอผลการศึกษาดูงานต่อชั้นเรียน (Do : D)
			 4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการนำ�เสนอโครงการศึกษาดูงานด้าน
หลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของเพื่อนๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (Check : C)
			 4.4 ปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการศึกษาดูงานด้านหลักสูตร เพื่อให้
เกิดความชัดเจนและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (Action : A)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 230401 การพัฒนาหลักสูตร
		 2) แบบบันทึกของผู้เรียน
KKU Res J 1 (1) : April-June
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3) แบบบันทึกของคณะผู้วิจัย
4) แบบสังเกต
5) แบบสัมภาษณ์
6) แบบประเมินผลโครงการศึกษาด้านหลักสูตร เพือ่ ใช้ในการประเมินผล
สัมฤทธิ์จากการทำ�โครงการศึกษาด้านหลักสูตรของนักศึกษา
		 7) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงการเป็นฐาน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ด้วยตนเอง โดยนำ�เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการวิจัยไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษา
ญี่ปุ่น และ ศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2552
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการรวบรวม เรียบเรียง จากแบบ
บันทึกของผู้เรียน แบบบันทึกของคณะผู้วิจัย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และทำ�การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
		 2) ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยหาค่ า สถิ ติ พื้ น ฐาน เช่ น
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ
(Percentage)

สรุปและอภิปรายผล

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based
Learning)
		 กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงการเป็ น ฐานในรายวิ ช าการ
พัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย การวางแผนและจัดทำ�โครงการศึกษาด้านหลักสูตร
การไปศึ ก ษาดู ง านที่ ส ถานศึ ก ษา การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การศึ ก ษาดู ง าน และ
การเขียนรายงานผลโครงการศึกษาดูงาน รวมทั้งการนำ�เสนอผลการศึกษาดูงาน
การจัดกระบวนการเรียนรูด้ งั กล่าว ส่งผลให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการ
วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554
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พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษามากขึ้น ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำ �
หลักสูตรสถานศึกษา พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ทราบแนวทางใน
การนำ�หลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะนำ �ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพครูในอนาคต นอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกและพัฒนาทักษะ
หลายด้าน อาทิ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้าสารสนเทศ ทักษะกระบวนการ
กลุ่ม การทำ�งานอย่างเป็นระบบ ทักษะในการจัดการ ทักษะทางสังคม ทักษะการ
ร่วมมือระหว่างบุคคล ทักษะในการเรียน ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ�และผู้ตามที่ดี ทำ�ให้
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเองและนับถือ
ตนเองมากขึ้น สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ สอดคล้องกับ
วิ ม ลรั ต น์ (2545) ที่ ก ล่ า วว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ครงการเป็ น การเรี ย นรู้ ที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรื่อง ประเด็น หรือปัญหาที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง
สามารถเลือกวิธีการศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนรู้จักการ
แลกเปลีย่ นการเรียนรูก้ บั ผูอ้ นื่ รูจ้ กั บูรณาการทักษะ ประสบการณ์ ความรูท้ อี่ ยูใ่ นสภาพ
แวดล้อมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำ�คำ�ตอบหรือองค์ความรู้ที่ได้
ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้จริง และสอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2547) ที่กล่าวว่า
การเรียนรู้โดยใช้โครงการ ผู้เรียนต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าหาคำ �ตอบ
ของปัญหาด้วยตนเอง ผลการทำ�โครงการ ผู้เรียนจะได้องค์ความรู้ใหม่และ/หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อำ�นวยความสะดวกและให้คำ�ปรึกษาอย่างใกล้ชิด
ซึง่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการ มีขนั้ ตอนการดำ�เนินงานโดยเริม่ จากการคิดและเลือก
หัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา การวางแผนการทำ�โครงการ การลงมือทำ�โครงการ
การเขียนรายงานโครงการ และการแสดงผลงานโครงการ (สมชัย เงาะปก, 2551,
อ้างถึงใน วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2545) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ ส่งผลให้
ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริม
กระบวนการคิด ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบตั จิ ริง สามารถสร้างผลงาน
และแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถทำ�งานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ พร้อมกับฝึกภาวะความเป็นผู้นำ�และผู้ตามที่ดีได้ และเป็นการบูรณาการความรู้
ความคิดกับชีวิตประจำ�วัน ทำ�ให้สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำ�วันได้ (สุพิน ดิษฐสกุล,
2545; ชาตรี เกิดธรรม, 2547)
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
		 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน
ซึ่งประเมินโดยใช้แบบประเมินผลโครงการศึกษาด้านหลักสูตร พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 24.72 คิดเป็นร้อยละ 82.40 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ร้อยละ 80 และมี
จำ�นวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ จำ�นวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 77.36
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ร้อยละ 75 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร นักศึกษาได้เลือกเรื่องที่ศึกษา
ด้วยตนเองตามความสนใจของตนเอง ทำ�ให้สามารถดำ�เนินโครงการได้อย่างเป็น
ระบบ ประกอบกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทำ�ให้นักศึกษา
สามารถวางแผนการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาหรือเลือกหัวข้อที่จะศึกษา การเขียนโครงการศึกษา การนำ�เสนอโครงการ
ศึ ก ษาดู ง าน การได้ รั บ การแสดงความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากเพื่ อ นๆ และ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงการ ทำ� ให้ ส ามารถเขี ย นโครงการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีการนำ�เสนอความก้าวหน้าของโครงการ ซึง่ เป็นการติดตามการดำ�เนินงานเป็นระยะๆ
ทำ�ให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะไปศึกษาดูงาน และไปศึกษาดูงานตามแผนที่วางไว้
รวมทั้งการศึกษาดูงานที่สถานศึกษา นักศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย
อันได้แก่ การศึกษาเอกสารหลักสูตร การสังเกตการสอน การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ ง มี ก ารบั น ทึ ก ภาพกิ จ กรรมต่ า งๆ ทำ� ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถนำ � ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
มาเรียบเรียงเขียนรานงานผลการศึกษาดูงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่กำ�หนดไว้ การนำ�เสนอผลการศึกษาดูงาน นักศึกษา
มี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการนำ � เสนอ ทำ � ให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มใน
การนำ �เสนอผลการศึกษาดูงาน จากผลการดำ �เนินงานที่ เ ป็ น ระบบ และทุ ก คนมี
ส่วนร่วม ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ คือ
ร้อยละ 80 และมีจำ�นวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ
75 ของจำ�นวนนักศึกษาทัง้ หมด สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อรัญญา โชคสวัสดิ์ (2550);
มะลิวรรณ ทองคำ� (2551); สุธนิ ี รัตนศรี (2551); วิไลพร พรมศรี (2551); สมชัย เงาะปก
(2551); พิริยา พันธ์สมบัติ (2551) และพรทิพา ศรีวงษ์ (2552) ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ และมี
จำ�นวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning)
		 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน
(Project Based Learning) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x= 4.13, S.D. = 0.65)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลำ�ดับแรก คือ นักศึกษา
ได้ไปศึกษาดูงาน ทำ�ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี (x= 4.73, S.D. = 0.61)
รองลงมาคือ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (x= 4.65,
S.D. = 0.59) และนักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
(x= 4.59, S.D. = 0.76) ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ นักศึกษามีความเห็นว่า การเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการ
จั ด ทำ � โครงการศึ ก ษาด้ า นหลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษาได้ ทำ � งานร่ ว มกั น กั บ เพื่ อ นๆ มี ก าร
วางแผนการทำ�งานที่เป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและทำ �งานร่วม
กัน มีความกระตือรือร้นที่จะค้นหาคำ�ตอบ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ได้ฝึกทักษะทางสังคม การตรงต่อเวลา นอกจากนี้นักศึกษายังมีความเห็นว่า “การ
เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ทำ�ให้นักศึกษาได้เรียน
รู้ด้านหลักสูตรจากสถานศึกษาจริงๆ ได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งหาไม่ได้ในห้องเรียน
ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน” และ
นักศึกษาอยากให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาอื่นๆ ด้วย
ที่ ผ ลการวิ จั ย เป็ น เช่นนี้เนื่องมาจากนักศึกษาได้เรียนรู้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ได้ทำ�โครงการศึกษาด้านหลักสูตรตามประเด็นหรือหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจ ทำ�ให้นักศึกษามีความสนใจและตั้งใจที่จะแสวงหาคำ�ตอบและสร้าง
องค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง โครงการศึ ก ษาดู ง านทำ � ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใช้ ก ระบวนการสื บ
เสาะหาความรู้และมีการวางแผนการทำ �งานที่เป็นระบบ สอดคล้องกับ Guzdial
(1998) ที่กล่าวว่า การให้ผู้เรียนทำ�โครงการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่
กระบวนการสืบสวน (Process of Inquiry) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนแต่ต้องใช้
การคิดขั้นสูงที่ซับซ้อนขึ้น ดังนั้น จึงเป็นช่องทางที่ดีในการพัฒนากระบวนการทาง
สติปัญญาของผู้เรียน การเรียนรู้โดยใช้โครงการ นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะกระบวนในการสืบสวน และการแก้ปัญหาแล้ว ยังสามารถช่วยดึงศักยภาพ
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ต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ด้วย จากการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
ดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี ได้รับการฝึกและพัฒนา
ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้า ทักษะกระบวนการกลุ่ม การทำ�งานอย่างเป็นระบบ
ทักษะทางสังคม ทำ�ให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ประเด็นที่ต้องการรู้และได้ทำ�กิจกรรมการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ และมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
วิไลพร พรมศรี (2551); สุธินี รัตนศรี (2551) ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เมื่อสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้แล้ว นักเรียนจะมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูอ้ ยูใ่ น
ระดับมากและมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
		 1) การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐาน อาจารย์ผสู้ อนต้องมีความรู้
ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นอย่างดี และก่อนให้นักศึกษาทำ�โครงการควร
ให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษาเกีย่ วกับวิธกี ารเขียนโครงการ องค์ประกอบของโครงการก่อน เพือ่
ให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถเขียนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนรายงานโครงการ อาจารย์ผสู้ อนต้อง
ให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
และการเขียนรายงานผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเขียนรายงานผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
		 1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานใน
รายวิชาอื่นๆ ที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นการปฏิบัติ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
		 2) ควรมีการศึกษาในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี
โดยใช้นวัตกรรมอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ ว่าได้ผลที่
เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการนำ�ไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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		 3) ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับกระบวนการคิดของนักศึกษา ซึง่ อาจเป็นการ
คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ หรือความคิดสร้างสรรค์ เพือ่
ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูเ้ นือ้ หาสาระตามหลักสูตรและได้พฒ
ั นากระบวนการคิดควบคูไ่ ปด้วย

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณสำ�หรับการสนับสนุนให้โครงการสำ�เร็จผลด้วยดี
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