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ABSTRACT

ARTICLE INFO

The purposes of this study were to study the learning outcomes of the fourth-year
pre-service science teachers in subject of special problems in science through
project-based learning and to study students’ opinion toward the learning. The sample
group was one classroom of the fourth-year undergraduate students (30 students),
Faculty of science, Srinakharinwirot University by using purposive sampling. The
research tools consisted of 1) the lesson plans, 2) the student’s opinion questionnaire,
and 3) the assessment forms of students’ learning outcomes. This study is classroom
action research and a quasi-experimental research, which has one experimental group
and used a classroom action research. Using formative assessments and authentic
assessments to collect the data. The statistics used to analyze the quantitative data were
mean, standard deviation, and percentage. The qualitative data was analyzed by the
content analysis. The result indicated that the students’ learning outcomes, who studying
the subject of special problems in science through project-based learning have the mean
score at 89.76 % and their opinions toward project-based learning were at very good
level ( = 4.37, S.D. = 0.39). The students have positive opinions toward the learning
and they think that project-based learning help them develop knowledge and various
learning skills.		
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ผลการเรียนรู้ของนิสิตวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลการเรียนรูข้ องนิสติ วิชาชีพครูวทิ ยาศาสตร์ชนั้ ปีที่ 4 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงการเป็นฐาน (Project-based Learning) ในรายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐาน กลุม่ เป้าหมายทีศ่ กึ ษา คือ นิสติ ปริญญาตรีชนั้ ปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำนวน 1 ห้องเรียน มีนสิ ติ จ�ำนวน 30 คน ได้มาด้วยวิธกี ารเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงการเป็นฐาน
2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสติ ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐาน และ 3) แบบประเมินผลการเรียนรู้ การวิจยั นี้
เป็นการวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนและการวิจยั กึง่ ทดลองทีม่ กี ลุม่ ทดลองเพียงหนึง่ กลุม่ ใช้วธิ กี ารวัดผลระหว่างเรียนและประเมิน
ตามสภาพจริง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และสรุปประเด็นส�ำคัญ ผลการวิจัย สรุปได้ว่า ผลการเรียนรู้ของนิสิต
ทีเ่ รียนรายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงการเป็นฐานมีคะแนนเฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ 89.76 และ นิสติ มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.37, S.D. = 0.39) และนิสิตมีความคิดเห็นที่ดีมากต่อการ
จัดการเรียนรู้ รวมทั้งนิสิตคิดว่าการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานมีประโยชน์และมีความส�ำคัญ เพราะได้พัฒนาความรู้ ความ
สามารถและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ

บทน�ำ

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาควรใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้
ของผูเ้ รียนให้สามารถคิดเป็น แก้ปญ
ั หาเป็น และน�ำความรูไ้ ปใช้ในชีวติ จริงได้ ผูส้ อนไม่ควรใช้วธิ กี ารสอน
เพียงบรรยายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ไปเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
(learning facilitator) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ (learning skills) ต่าง ๆ ซึ่ง
ในปัจจุบันนี้ เป็นยุคของการเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(twenty-first century skills) สอดคล้องกับที่ Panich (2012) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ เพราะในโลกยุคใหม่จะ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ครูผู้สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ซึ่งในยุคนี้เรียกว่า ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 การเรียนในยุคใหม่ควรส่งเสริมการเรียนทีใ่ ช้การท�ำงานร่วมกัน (collaboration) การเรียน
แบบกลุ่ม (team learning) การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ (learning by doing) ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้วิธีหนึ่งที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ก็คือการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน
(project-based learning) และอาจารย์ผู้สอนต้องใช้รูปแบบการประเมินให้เหมาะสม
หลักการสอนสูศ่ ตวรรษที่ 21 ต้องเริม่ ทีผ่ เู้ รียนก่อน โดยให้ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ครูเป็นผูช้ แี้ นะ
เท่านัน้ กระบวนการทีจ่ ะใช้ได้กบั หลักคิดในศตวรรษที่ 21 เพือ่ สร้างและส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาทักษะ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ต้องใช้การสอนตามรูปแบบ 7 ประการได้แก่ คือ 1. การสอนแบบเน้นปัญหา
(Problem-based instruction) 2. การสอนแบบเน้นกรณีศึกษา (Case-based instruction) 3. การสอนแบบ
เน้นการวิจัย (Research-based instruction) 4. การสอนแบบเน้นโครงการ (Project-based instruction)
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5. การสอนแบบเน้นผลงาน (Productivity-based instruction) 6. การสอนแบบเน้นการท�ำงาน (Work-based
instruction) และ 7. การสอนแบบเน้นการตกผลึก (Crystal-based instruction) (Sinlarat, 2014)
การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-based Learning) หรือนักการศึกษาบางท่านเรียกว่า
การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน หรื อ บางต� ำ ราใช้ ค� ำ ว่ าการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ โ ครงการเป็ น หลั ก
(Project-based Learning) (Khamanee, 2009) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน
ท�ำโครงการที่ตนสนใจ ได้ร่วมกันวางแผนในการท�ำโครงการร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูล ลงมือปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่วางไว้จ นได้ข้อ ค้นพบหรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่แ ล้วจึงเขีย นรายงานและน�ำ เสนอต่อ
สาธารณชน มีการน�ำผลงานและประสบการณ์มาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นอกจากนี้การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนได้ผลิตงานที่เป็นรูปธรรมออกมา ได้ผลผลิตที่
แสดงออกถึงความรูค้ วามคิดของผูเ้ รียน ผูเ้ รียนได้แสดงผลงาน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรูแ้ ละ
การท�ำงานให้แก่ผู้เรียนได้ ซึ่งแรงจูงใจมีผลต่อความใส่ใจ ความกระตือรือร้นและความอดทนในการ
แสวงหาความรู้ และการใช้ความรู้ การให้ผู้เรียนท�ำโครงการ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการ
ในการสืบเสาะความรู้ และการแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนออกมา
ได้ด้วย (Guzdial, 1998) สอดคล้องกับแนวคิดของ Dechakup, et al. (2005) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นวิธสี อนวิธหี นึง่ ทีฝ่ กึ ให้ผเู้ รียนได้ดำ� เนินการเสาะแสวงหาความรู้
ที่ตนมีความสงสัยใคร่รู้โดยอาศัยกระบวนการวิจัย กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงการหรือในโครงงาน
วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เปิดโอกาสในผู้เรียนค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ผูเ้ รียนได้ใช้สอื่ เทคโนโลยีในการค้นคว้า และการน�ำเสนองาน และเป็นกิจกรรมทีใ่ ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีการดูแลให้ค�ำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน
การจัดการเรียนรูท้ ใี่ ห้ผเู้ รียนท�ำโครงการจัดเป็นวิธกี ารจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญวิธหี นึง่
(McCombs and Whisler, 1997; Meece, 2003) ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนดังด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญาต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะทางการเรียนรูท้ ดี่ ขี นึ้ การเรียนรูด้ ว้ ยการท�ำโครงการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้
การแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มีการใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในการค้นคว้า ศึกษาหาข้อมูล เป็นการ
พัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้ใช้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการ
เรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ประกอบการท�ำโครงการ
ผลจากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Artin, 2011;
Doppelt, 2003; Schneider, et al. 2001; Stratford, et al.1998, and Thomas, 2000;) พบว่า เป็นการส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้หลากหลายทักษะ เช่น ทักษะการคิด
ทักษะการแก้ปญ
ั หา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสือ่ สาร ทักษะทางสังคม รวมทัง้ สร้างสมรรถนะ
ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผู้เรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรม

_17-(041-058)3.indd 43

12/15/60 BE 4:21 PM

44

ผลการเรียนรู้ของนิสิตวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน

ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนผ่านการท�ำกิจกรรมกลุ่ม ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการท�ำงาน
เป็นทีม
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็นรายวิชาเอกบังคับส�ำหรับ
นิสติ ชัน้ ปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป คณะวิทยาศาสตร์ โดยเป็นรายวิชา
ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติ โดยใช้การ
ท�ำโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์ หรือ การปฏิบตั กิ ารทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือ การพัฒนาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นนิสิตวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่จะต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปี 5
ทีโ่ รงเรียน ดังนัน้ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชานีจ้ งึ มีความประสงค์ทตี่ อ้ งการพัฒนาให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ทักษะ
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เกีย่ วกับการท�ำวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หรือการท�ำปฏิบตั กิ าร
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้การให้คำ� แนะน�ำของอาจารย์ทปี่ รึกษา เพราะถึงแม้วา่ นิสติ จะผ่านการเรียน
รายวิชาต่าง ๆ มาแล้วถึง 3 ปี แต่การที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จะท�ำให้ได้เรียนรู้ได้มากขึ้น ดังนั้น
รายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ จึงมีจดุ ประสงค์สำ� คัญทีใ่ ห้นสิ ติ ชัน้ ปีที่ 4 ได้ทำ� โครงการวิจยั ทางด้าน
การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะ
กระบวนการวิจัยทางการศึกษา อีกทั้งต้องการให้นิสิตได้ฝึกการสร้างสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สร้าง
นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการทีจ่ ะไปประกอบอาชีพ
ครูวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัย จึงต้องการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐานส�ำหรับรายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนิสิต
วิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 โดยแบ่งการศึกษาผลการเรียนรู้ออกเป็น 1. ผลการน�ำเสนอเค้าโครงโครงการวิจัย
ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 2. ผลการด�ำเนินงานการท�ำโครงการวิจยั (ประเมินจากการน�ำเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าในการท�ำโครงการ) 3. ผลการศึกษาการท�ำโครงการวิจยั โดยประเมินจากการจัดท�ำรายงาน
การน�ำเสนองานในห้องเรียนในรูปแบบการสัมมนา และการน�ำเสนอโปสเตอร์และการจัดนิทรรศการ
ต่อสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นครูวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้การท�ำวิจัยที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ด้วยการท�ำวิจัยได้ ซึ่งโครงการวิจัยที่นิสิตท�ำอาจเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา หรือการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู้ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ทักษะการสื่อสาร และส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ค�ำถามวิจัย

นิสิตวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาปัญหาพิเศษทาง
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วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงการเป็นฐานมีผลการเรียนรู้เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนิสิตวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-based Learning) ในรายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัยที่ใช้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบมีกลุ่มทดลอง
เพียงหนึ่งกลุ่ม ร่วมกับการท�ำวิจัยแบบวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ใช้วิธี
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยวัดจากผลงานชิน้ งานและการปฏิบตั งิ าน
ของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา คือ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร กศ.บ. (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน
จ�ำนวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา วท 466 ปัญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ (SC 466 Special Problems in Science) ซึ่งเป็นวิชาเอกบังคับของหลักสูตร จ�ำนวน
2 หน่วยกิต (0-6-0)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชา
ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ 1. ผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาปัญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ และ 2. ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน
ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับการท�ำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตรศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยให้นสิ ติ ท�ำงานเป็นกลุม่ กลุม่ ละ 2 คน นิสติ แต่ละกลุม่ ก�ำหนด
เรือ่ งทีท่ ำ� โครงการวิจยั เองตามความสนใจ ภายใต้การให้คำ� แนะน�ำจากอาจารย์ทปี่ รึกษา ทัง้ นี้ จุดประสงค์
การเรียนรู้ของรายวิชา คือ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 1) สืบค้นข้อมูล และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องที่สนใจ
จากบทความวิจัยและบทความวิชาการต่างๆ เพื่อจัดท�ำโครงการวิจัย 2) เขียนเค้าโครงและน�ำเสนอ
เค้าโครงโครงการวิจัยโดยใช้สื่อประกอบได้ 3) ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยได้
5) ฝึกทักษะการจัดกระท�ำข้อมูล การวิเคราะห์ผล สรุปผล และอภิปรายผลจากข้อมูลทีศ่ กึ ษาได้ 6) ฝึกทักษะ
การสื่อสารและการน�ำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดท�ำเล่มรายงาน การจัดท�ำโปสเตอร์ และ
น�ำเสนองานต่อสาธารณชน และ 7) พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การท�ำงานแบบกลุ่ม
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ผลการเรียนรู้ของนิสิตวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน

และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน
3) แบบประเมินผลการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น
		 3.1) แบบประเมินการน�ำเสนอเค้าโครงโครงการวิจัยปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
		 3.2) แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการท�ำโครงการวิจัย
		 3.3) แบบประเมินผลการศึกษาการท�ำโครงการวิจัย
		 3.4) แบบประเมินผลการน�ำเสนอโปสเตอร์และนิทรรศการต่อสาธารณชน
		 3.5) แบบสรุปผลการประเมินผลการการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ด�ำเนินการในปีการศึกษา 2558 เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 และไปสิ้นสุด
ในภาคเรียนที่ 2 ใช้เวลารวม 10 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ของภาคเรียนที่ 1 (สิงหาคม 2558)
แต่รายวิชานี้ นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 การด�ำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
สัปดาห์ที่
การจัดการเรียนรู้
1-4 ปฐมนิเทศรายวิชา ชีแ้ จงรายละเอียดของรายวิชา แผนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
ที่ใช้ แนะน�ำอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ประกอบด้วย 4 คน โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ประสานงาน
รายวิชา และเป็นผู้รับผิดชอบหลัก) ให้ค�ำแนะน�ำแนวทางในการการศึกษาวิจัยปัญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ การเขียนเค้าโครงโครงการวิจยั (Research Proposal) และการจัดท�ำรูปแบบเอกสาร
เค้าโครงนิสติ แบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 2 คน (จากนิสติ 30 คน จึงมีจำ� นวน 15 กลุม่ ) แล้วให้นสิ ติ แต่ละกลุม่
เข้าพบอาจารย์แต่ละท่านเพื่อขอค�ำแนะน�ำในการท�ำวิจัย และให้นิสิตเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
ตามความสมัครใจ โดยนิสิตปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อก�ำหนดหัวข้อเรื่องในการท�ำวิจัย
แล้วด�ำเนินการสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าทฤษฏี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5-8 ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อเขียนเค้าโครง โครงการวิจัย (Research Proposal) และจัดท�ำ
เอกสารเค้าโครง จัดท�ำ Power point และสื่อ ประกอบการน�ำเสนอเค้าโครง
10
น�ำเสนอเค้าโครง โครงการวิจยั โดยนิสติ แต่ละกลุม่ ต้องส่งเอกสารเค้าโครงการวิจยั พร้อมเอกสาร
ที่น�ำเสนอในรูป PowerPoint ล่วงหน้าก่อนวันน�ำเสนออย่างน้อย 7 วัน การน�ำเสนอเค้าโครง
ใช้เวลา กลุ่มละ 15-20 นาที และมีการตอบค�ำถาม อีก 5-10 นาที
11-22 ด�ำเนินการวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา (ทั้งนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 4 ท่าน และมีนิสิต
15 กลุ่ม ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีนิสิตที่ต้องดูแลประมาณ 3-4 กลุ่มต่อท่าน)
23
นิสิตแต่ละกลุ่มน�ำเสนอความก้าวหน้าของการท�ำวิจัย น�ำเสนอกลุ่มละ 15 นาที และตอบค�ำถาม
อีก 5-10 นาที
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สัปดาห์ที่
การจัดการเรียนรู้
24-32 นิสิตด�ำเนินการศึกษาวิจัยต่อ ตามแผนการด�ำเนินงานเพื่อให้งานวิจัยเสร็จภายในก�ำหนด
33
นิสิตน�ำเสนอผลการศึกษาการท�ำโครงการวิจัย น�ำเสนอโดยใช้ PowerPoint หรือสื่อต่าง ๆ เช่น
สิ่งบันทึกวีดิทัศน์ (Video Clip) รวมทั้งเครื่องมือวิจัยต่าง ๆ ประกอบการน�ำเสนอ ทั้งนี้น�ำเสนอ
กลุ่มละ 20-25 นาที และ ตอบค�ำถามอีกถามตอบ 5-10 นาที
34-35 นิสิตปรับปรุงแก้ไขงานวิจัย และเตรียมจัดท�ำโปสเตอร์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ
35
นิสติ จัดแสดงนิทรรศการและน�ำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ และน�ำเสนอเครือ่ งมือวิจยั ต่าง ๆ
เพื่อฝึกการน�ำเสนองานต่อสาธารณชน
40
ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ เพื่อให้อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาประเมินผล

การน�ำเสนองานของนิสิตได้แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 การน�ำเสนอเค้าโครงโครงการวิจัย
ครัง้ ที่ 2 การน�ำเสนอความก้าวหน้าในการท�ำวิจยั ครัง้ ที่ 3 การน�ำเสนอผลการวิจยั (สอบจบ) และครัง้ ที่ 4
การน�ำเสนอนิทรรศการในรูปโปสเตอร์และจัดแสดงนิทรรศการเพือ่ น�ำเสนอเครือ่ งมือวิจยั ต่างๆ ในการ
น�ำเสนองานครั้งที่ 1-3 ด�ำเนินการในห้องเรียน ส่วนครั้งที่ 4 จัดนิทรรศการนอกสถานที่ โดยจัดที่ชั้น 1
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ทัง้ นีก้ ารน�ำเสนองานของนิสติ ในครัง้ ที่ 1-3 ได้กำ� หนดให้นสิ ติ ชัน้ ปีที่ 4 ทีเ่ รียน
รายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ทกุ คนเข้าร่วมฟังการน�ำเสนองานของกลุม่ เพือ่ น ๆ เพือ่ ให้นสิ ติ ใน
ชัน้ เรียนได้มสี ว่ นร่วมในการเรียนรูง้ านวิจยั ของกลุม่ เพือ่ น ๆ และแลกเปลีย่ นเรียนรูง้ านวิจยั รูปแบบต่าง ๆ
ร่วมกันอภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่มีต่องานวิจัยที่เพื่อนน�ำเสนอ เพื่อฝึกทักษะการคิด
วิพากษ์วิจารณ์ การคิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร ส่วนการน�ำเสนองานครั้งที่ 4 เป็นการจัดนิทรรศการ
ซึ่งเป็นการน�ำเสนอโปสเตอร์ และแสดงผลงานของนิสิต โดยจัดที่อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1
ซึง่ เป็นสถานทีเ่ ปิดโล่ง และอาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตร กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป) ได้ให้นสิ ติ ชัน้ ปีที่ 1-3
เข้าร่วมงานเพือ่ เรียนรูง้ านของพีป่ ี 4 และเป็นการฝึกให้นสิ ติ ปี 4 ได้ตอบค�ำถาม ได้พฒ
ั นาทักษะการสือ่ สาร
การน�ำเสนองานต่อสาธารณชน นอกจากนิสิตในหลักสูตรเข้าชมงานแล้ว ยังมีคณาจารย์และนิสิต
หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์เข้าชมงานด้วย
การวัดผลและการประเมินผล แบ่งเป็น 1) การน�ำเสนอเค้าโครงโครงการวิจยั (10%) 2) การน�ำเสนอ
ความก้าวหน้าของการท�ำวิจยั (10%) 3) การน�ำเสนอผลการท�ำวิจยั (สอบจบ) (30%) 4) การน�ำเสนองาน
ในรูปโปสเตอร์และนิทรรศการ (10%) 5) การด�ำเนินงานวิจยั ภายในการดูแลจากทีป่ รึกษาและการจัดท�ำ
เล่มรายงานวิจยั (30%) และ 6) การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนและความรับผิดชอบต่อการเรียน (10%)
รวมเป็นคะแนนทัง้ หมด 100% ทัง้ นี้ การประเมินแต่ละรายการจะมีแบบประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำไปวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ผู้วิจัยในฐานะผู้ประสานงานรายวิชาและเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำเค้าโครงรายวิชา จัดท�ำ
แผนการด�ำเนินงานของรายวิชา จัดท�ำแบบประเมินส�ำหรับใช้วัดผลประเมินผลในแต่ละครั้ง ซึ่งแบบ
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ผลการเรียนรู้ของนิสิตวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน

ประเมินทีใ่ ช้จะมีเกณฑ์ในการประเมินทีผ่ า่ นการประชุมและให้ความเห็นชอบของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
รายวิชา ในการประเมินผลการท�ำโครงการวิจยั ในแต่ละครัง้ ประกอบด้วยกรรมการประเมิน 4 คน ได้แก่
ผู้วิจัยและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอีก 3 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการท�ำวิจัยของนิสิต เมื่อ
นิสิตได้ด�ำเนินงานวิจัยจนครบทุกขั้นตอนแล้ว ผู้วิจัยและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอีก 3 ท่าน ได้น�ำ
ผลการประเมินในแต่ละครั้ง มาสรุปผล เพื่อตัดสินผลการเรียน (ผู้วิจัยและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
เป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร กศ.บ. (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์แต่ละท่าน
ท�ำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยของนิสิต ซึ่งอาจารย์ 1 ท่าน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิต
จ�ำนวน 3-4 กลุม่ ) หลังจากทีน่ สิ ติ ได้นำ� เสนอผลการวิจยั จนครบทุกขัน้ ตอนแล้ว และได้สง่ เล่มรายงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยจึงได้น�ำแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้าง ไปเก็บข้อมูลกับนิสิต เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงการเป็นฐาน ซึ่ง
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบ Rating scale
ได้แก่ 5, 4, 3, 2, และ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตามล�ำดับ โดยมีรายการประเมินจ�ำนวน 17 รายการ ส่วนแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นค�ำถามปลายเปิด
5 ค�ำถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ทีไ่ ด้จากการประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสติ ซึง่ ประกอบด้วย
คะแนนทีไ่ ด้จากการน�ำเสนอเค้าโครงโครงการวิจยั การน�ำเสนอความก้าวหน้าในการท�ำวิจยั การน�ำเสนอ
ผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย การจัดท�ำเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดท�ำโปสเตอร์และ
การจัดแสดงนิทรรศการ โดยน�ำคะแนนทัง้ หมดมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานและค่าร้อยละ และข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นตอนที่ 1 ที่เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก�ำหนด ดังนี้ 4.21–5.00 หมายถึง มากที่สุด 3.41–4.20 หมายถึง มาก 2.61–3.40 หมายถึง
ปานกลาง 1.81–2.60 หมายถึง น้อย และ 1.00–1.80 หมายถึง น้อยที่สุด ส�ำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative data) ที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นตอนที่ 2 ที่ประกอบด้วยค�ำถามปลายเปิด 5 ค�ำถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) สรุปประเด็นส�ำคัญและเขียนเป็นความเรียง

ผลการวิจัย

1. การจัดท�ำโครงการวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่เรียนรายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงการเป็นฐาน
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โครงการวิจัยของนิสิตมี จ�ำนวน 15 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โครงการวิจัยของนิสิตที่เรียนวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2558
กลุ่ม
โครงการวิจัย
1 การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการใช้ชุด
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เรื่อง แสง สีและการมองเห็น
2 ผลการใช้กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เรื่อง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีต่อ
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3 การพัฒนาชุดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ยแห่งประเทศไทยเรือ่ งสมบัตขิ องน�ำ้ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4 การสร้ า งชุ ด กิ จ กรรมฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ น พื้ น ฐานส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องแทนนิน
5 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตน�้ำตาลจากชีวมวลเพื่อฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
6 การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เรือ่ ง เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสียอ้ มไวแสงจากสารสกัดสียอ้ มธรรมชาติทบี่ รู ณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM Education)
7 การสร้างกิจกรรมสะเต็ม ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการเปลี่ยนรูปของพลังงาน
8 การสร้างคู่มือตรวจสอบคุณภาพน�้ำส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษา “คลองแสน
แสบ”
9 การสร้างกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เรื่องคุกกี้เพื่อสุขภาพ
10 การสร้างกิจกรรมสะเต็มส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ
11 การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องประติมากรรมกระดาษ
12 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการมองเห็นตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
13 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์เรือ่ งสบูส่ มุนไพรส�ำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
14 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมเรื่องการแยกสาร ที่มีต่อทักษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
15 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตจ�ำนวน 4 กลุ่ม
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ผลการเรียนรู้ของนิสิตวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน

นิ สิ ต ได้ ท� ำ โครงการวิ จั ย ตามกระบวนการวิ จั ย ทางการศึ ก ษาและเป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(Experimental Research) ทีม่ กี ลุม่ ทดลองเพียง 1 กลุม่ ซึง่ บางเรือ่ งเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง บางเรือ่ ง
ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม ด�ำเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอนที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการท�ำโครงการวิจัย
3) การประเมินคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และปรับปรุงแก้ไขเครือ่ งมือวิจยั ตามค�ำแนะน�ำจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 4) การทดลองใช้เครื่องมือวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 5) การวิเคราะห์ผลการวิจัย และสรุปผล
การวิจยั และ 6) การจัดท�ำรายงานการวิจยั และน�ำเสนอผลงานวิจยั ทัง้ นี้ งานวิจยั ในแต่ละเรือ่ งมีรปู แบบ
ของการวิจัยที่แตกต่างกัน มีขั้นตอนการท�ำวิจัยที่แตกต่างกัน มีการใช้กลุ่มตัวอย่างและประชากรที่
แตกต่างกัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีแ่ ตกต่างกัน ในการประเมินเครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในงานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ บางกลุ่มประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แต่บางกลุ่มประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่าน และแต่ละกลุม่ มีการสร้างแบบประเมินทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกัน รวมทัง้ การวัดผลประเมินผลทีใ่ ช้
ในการทดลองงานวิจัยก็แตกต่างกัน บางกลุ่มใช้รูปแบบการวิจัยแบบสอบก่อนเรียนหลังเรียน บางกลุ่ม
วัดผลหลังเรียนเพียงอย่างเดียว บางกลุม่ มีการวัดผลระหว่างเรียนและหลังเรียน บางกลุม่ ใช้การประเมิน
ตามสภาพจริง ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละโครงการวิจยั การท�ำ
โครงการวิจยั ของนิสติ อยูภ่ ายใต้การแนะน�ำของอาจารย์ทปี่ รึกษา ดังนัน้ อาจารย์ทปี่ รึกษาซึง่ เป็นอาจารย์
ทีร่ บั ผิดชอบรายวิชา และเป็นกรรมการประเมินผลการท�ำโครงการวิจยั ของนิสติ จะให้คำ� แนะน�ำ เพือ่ ให้
นิสิตได้แก้ไขงานวิจัยให้ถูกต้อง
ผลการวิเคราะห์ผลการเรียนรูซ้ งึ่ วัดได้จากคะแนนทีไ่ ด้จากการท�ำโครงการวิจยั แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตชั้นปีที่ 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การวัดผลประเมินผล
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
การน�ำเสนอเค้าโครงโครงการวิจัย
10
8.07
การน�ำเสนอความก้าวหน้าของการท�ำวิจัย
10
8.73
การน�ำเสนอผลการวิจัย
30
26.00
การน�ำเสนอโปสเตอร์และจัดนิทรรศการต่อ
10
9.13
สาธารณชน
การด�ำเนินงานวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์
30
29.60
ที่ปรึกษาและจัดท�ำรายงานวิจัย
การมีสว่ นร่วมในการเรียนและความรับผิดชอบ
10
8.23
100
89.76
คะแนนรวม
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S.D.
0.37
0.45
1.57
0.46

ร้อยละ
80.70
87.30
86.67
91.30

1.12

98.67

1.59
4.67

82.30
89.76
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่เรียนรายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงการเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.76 และผลการประเมินในทุกรายการมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าร้อยละ 80
2. การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้โครงการเป็นฐาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสติ ชัน้ ปีที่ 4 จ�ำนวน 30 คน ทีม่ ตี อ่ การ
จัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงการเป็นฐาน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต ที่ มี ต ่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ช าปั ญ หาพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ฯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายการประเมิน
มีความรู้ความเข้าใจในการท�ำโครงการวิจัยที่ได้ศึกษา
สามารถปฏิบัติงาน ด�ำเนินการวิจัยได้ตามแผนการด�ำเนินงานที่
ก�ำหนด
สามารถค้นคว้าและ สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง
สามารถเขียนเค้าโครงโครงการวิจยั ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
มีความรู้ความเข้าใจในการน�ำเสนอเค้าโครงโครงการวิจัย
ได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยผ่านการท�ำโครงการวิจัย
ได้พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดวิพากษ์วิจารณ์
ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ
ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านการท�ำงานกลุ่ม
ได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ฝึกทักษะการเขียนรายงานวิจัยที่เป็นระบบ ตามหลักวิชาการ
ได้พัฒนาทักษะการสร้างสื่อเพื่อน�ำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ
ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การน�ำเสนองาน หลากหลายรูปแบบ
ข้ า พเจ้ าคิด ว่าการจัด การเรีย นรู้โ ดยใช้โ ครงการวิ จัยเป็ น ฐานมี
ประโยชน์และคุณค่า
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการวัดผล ประเมินผลที่ใช้ในรายวิชา
ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์

รวม
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4.43
4.20

S.D.
0.51
0.71

แปลผล
มากที่สุด
มาก

4.43
4.27
4.23
4.47
4.47
4.30
4.30
4.53
4.47
4.33
4.27
4.37
4.63

0.57
0.58
0.63
0.51
0.63
0.60
0.53
0.63
0.63
0.66
0.74
0.61
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.27
4.37

0.74
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

4.37

0.39

มากที่สุด
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ผลการเรียนรู้ของนิสิตวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน

จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงการเป็นฐาน แสดงความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.37
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่เป็นค�ำถามปลายเปิด จ�ำนวน 5 ค�ำถาม
พบว่า นิสิตจ�ำนวน 30 คน (ร้อยละ 100) ได้ส่งแบบสอบถามกลับคืนมา ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
และสรุปประเด็นส�ำคัญ ได้ผลดังนี้
ค�ำถามที่ 1 ท่านคิดว่าการเรียนรู้รายวิชา วท 466 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ด้วยการท�ำโครงการวิจัย
มีประโยชน์ อย่างไร
นิสิตทุกคนตอบค�ำถามข้อนี้ ซึ่งสรุปได้ว่า นิสิตมีความคิดเห็นที่ดีต่อการท�ำโครงการวิจัย นิสิต
เห็นถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยการท�ำโครงการวิจัย ตัวอย่างเช่น นิสิตตอบว่า
ได้เรียนรู้กระบวนการท�ำวิจัย เรียนรู้การจัดท�ำรายงานวิจัย ได้เรียนรู้ขั้นตอนในการท�ำวิจัย ได้ฝึกการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้เรียนรู้การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ฝึกการท�ำงานที่เป็นระบบผ่านการท�ำวิจัย ได้ลงมือ
ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง รูจ้ กั การประสานงานกับคนในระหว่างการท�ำวิจยั ได้ฝกึ ทักษะการคิด การคิดวิเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การ
วางแผนการท�ำงาน ได้ฝึกการท�ำงานเป็นกลุ่ม ได้ฝึกการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ได้ฝึกให้มีความรับผิดชอบ
ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ เป็นแนวทางในการจัดท�ำสื่อการเรียน
การสอน การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา สามารถน�ำไปใช้ในการฝึกสอนหรือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในปีต่อไปได้ มีประโยชน์ในการน�ำความรู้ไปใช้ในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน ท�ำให้พัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้หลาย ๆ ด้าน และรู้จักบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ผ่านการ
ท�ำโครงการวิจัย และสามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
ค�ำถามที่ 2 ปัญหาหรืออุปสรรคที่ท่านพบจากการท�ำโครงการวิจัยมีอะไรบ้าง
นิสิตแต่ละคนให้ข้อมูลแตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้
มีปญ
ั หาในเรือ่ งระยะเวลาในการท�ำวิจยั เวลาส�ำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลมีจำ� กัด เนือ่ งจากโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยมีช่วงเวลาในการเปิดปิดภาคเรียนที่ไม่ตรงกัน จึงส่งผลต่อการน�ำเครื่องมือวิจัย
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียน และมีเวลาค่อนข้างจ�ำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล (20 คน)/
มีปญ
ั หาในการปรับปรุงงานวิจยั หลายครัง้ เนือ่ งจากไม่ผา่ นการประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ (1 คน)/ มีปญ
ั หา
ในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนในการขอความอนุเคราะห์ทดลองงานวิจัย (2 คน)/ มีปัญหาใน
การสอนนักเรียนเมื่อน�ำเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้ มีปัญหาในการคุมชั้นเรียน (1 คน)/ มีปัญหาในการ
สือ่ สาร การประสานงานต่าง ๆ เช่น กับโรงเรียน กับผูเ้ ชีย่ วชาญ (3 คน)/ ไม่มปี ระสบการณ์ในการท�ำวิจยั
หรือขาดความรู้เกี่ยวกับการท�ำวิจัย (4 คน)/ มีปัญหาในการเขียนรายงานวิจัย เกี่ยวกับรูปแบบการเขียน
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รายงานวิจัย (2 คน)/ มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานวิจัย การตัดสินใจ มีความเห็นต่างกัน (1 คน)/ มีปัญหา
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่ใช้ในการท�ำวิจัย (2 คน)/ มีปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูล ขาดความรู้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล (1 คน)/ การท�ำวิจัยไม่เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงาน (3 คน)/มีปัญหาในการ
สืบค้นข้อมูล (2 คน)
ค�ำถามที่ 3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา วท 466 ปัญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์
นิสิตให้ความคิดเห็นที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ และนิสิตส่วนใหญ่ตอบว่าเหมาะสม
ดีแล้ว แต่มีบางคนที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
การจัดการเรียนการสอนรายวิชานีด้ แี ล้ว มีความน่าสนใจ มีความหลากหลาย (4 คน)/ เป็นรายวิชาทีด่ ี
มีประโยชน์มาก เป็นรายวิชาที่ได้รับความรู้และทักษะในการท�ำงานเป็นอย่างมาก ได้พัฒนาทักษะการ
ท�ำงาน ทักษะการคิดต่าง ๆ (12 คน)/ สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ในการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนได้ (4 คน)/ การท�ำ
โครงการวิจยั มีประโยชน์มาก ท�ำให้นสิ ติ มีประสบการณ์ในการท�ำวิจยั สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ในอนาคตได้
(7 คน)/ ได้พัฒนากระบวนการวิจัย ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าด้วยตนเอง (1 คน)/
อยากให้จัดการเรียนการสอนแบบนี้ต่อไป เป็นวิชาที่ดีมาก มีประโยชน์มาก (1 คน)/ ได้ฝึกการท�ำงาน
เป็นกลุ่ม ได้ฝึการอภิปรายงานร่วมกัน (1 คน)/ มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือดี และได้รับความรู้
เพิ่มเติมจากอาจารย์มากมาย (1 คน)
ค�ำถามที่ 4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการวัดผลประเมินผล ในรายวิชา วท 466 ปัญหาพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์
นิสิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่ดีต่อรูปแบบการวัดผล ประเมินผลที่ใช้ นิสิตคิดว่าวิธีการวัดผล
ประเมินผลเหมาะสมดีแล้ว บางคนให้ข้อมูลว่า มีการวัดผลอย่างเป็นระบบดี ได้มาตรฐานดี มีแบบ
ประเมิน และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนดีมาก
ค�ำถามที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ
ควรมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจัย และให้เห็นตัวอย่างเกี่ยวกับการท�ำงานวิจัยทางการศึกษา เพราะผู้เรียนยังไม่ค่อยเข้าใจการ
ปฏิบตั งิ านในการด�ำเนินงานวิจยั (1 คน)/ ควรมีการแนะน�ำการเขียนเล่มรายงาน การเขียนเอกสารอ้างอิง
การเขียนบรรณานุกรม บางคนอยากให้แนะน�ำการเขียนบทที่ 2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ว่ามีหลักการเขียน
ที่ถูกต้องอย่างไร (1 คน)/ ควรมีการสอนเกี่ยวกับการจัดท�ำรายงานวิจัย (1 คน)/ อยากให้เพิ่มเวลา
ในการน�ำเสนอผลงาน (1 คน)/ ควรฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เช่น การเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ
การจัดท�ำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ และ ควรเพิ่มทักษะการน�ำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ (2 คน)/
อยากให้ท�ำโครงการวิจัยตอนอยู่ ปี 3 (1 คน)
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ผลการเรียนรู้ของนิสิตวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการเรียนรู้ของนิสิตที่เรียนรายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงการเป็นฐาน
มีคะแนนเฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ 89.76 ทัง้ นี้ อาจเนือ่ งมาจาก การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐานเป็นวิธกี าร
จัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติตามความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละคน โดยผู้เรียนได้
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานที่ตนเองสนใจและผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ได้ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จึงส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านการท�ำโครงการ และได้พัฒนาความสามารถ
ในการน�ำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งได้อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้ฝึกการถาม
การตอบ ในระหว่างที่มีการน�ำเสนองาน จึงท�ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ในเนื้อหาที่หลากหลายจาก
การท�ำโครงการวิจยั ทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละกลุม่ ด้วยรูปแบบและขัน้ ตอนการวิจยั ทีแ่ ตกต่างกัน จึงท�ำให้
ผู้เรียนได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างมาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง สร้างพฤติกรรมในการเรียนรู้ให้รู้จักแสวงหาความรู้ ค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น
หนังสือ ต�ำรา วารสาร และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูล การสร้างสื่อรูปแบบต่าง ๆ ในการน�ำเสนองาน เช่น การท�ำ
โปสเตอร์ การท�ำ PowerPoint การท�ำสือ่ วีดทิ ศั น์ (เช่น Video Clip) นอกจากนีก้ ารทีน่ สิ ติ ได้จดั นิทรรศการ
เพื่อน�ำเสนอโครงการวิจัยต่อสาธารณชน เป็นการฝึกทักษะการท�ำงานร่วมกัน ตั้งแต่การวางแผนการ
ด�ำเนินงาน การสือ่ สารเพือ่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ การแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำงาน เป็นการฝึกให้
นิสติ ได้คดิ เป็น ท�ำเป็น และแก้ปญ
ั หาเป็นจากการลงมือปฏิบตั จิ ริงจากการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐาน
ซึ่งส่งผลให้นิสิตได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ สอดคล้องกับที่ Khamanee (2009) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง เปิดโอกาสให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูต้ ามความสนใจ เป็นการจัดการเรียนการสอนทีท่ ำ� ให้ผเู้ รียนได้ผลิตผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรม
ผูเ้ รียนได้พฒ
ั นาสติปญ
ั ญาหลาย ๆ ด้าน ได้พฒ
ั นาทัง้ ความรูแ้ ละทักษะต่าง ๆ ซึง่ สามารถแสดงออกได้อย่าง
ชัดเจน และได้แสดงผลงานต่อผู้อื่น เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการท�ำงานให้แก่ผู้เรียนได้
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ใส่ใจต่อการเรียน มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ และรู้จัก
ประยุกต์ใช้ความรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ (The Institute for the Promotion of Teaching Science and
Technology; (IPST), 2012). ทีก่ ล่าวว่า การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมรูปแบบหนึง่
ทีใ่ ห้ผเู้ รียนได้มโี อกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงโดยผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
(inquiry process)ได้ฝกึ การแก้ปญ
ั หา (Problem solving) โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific
method) ได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ได้ใช้ความสามารถในการคิดระดับสูง (Higher order
thinking) และได้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ เพราะการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงการเป็นฐานนั้น ผู้เรียน
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ได้ท�ำกิจกรรมกลุ่ม ได้ท�ำงานร่วมกัน ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และได้น�ำเสนองาน ท�ำให้
ฝึกการสื่อสาร การน�ำเสนอข้อมูล รวมทั้งได้ฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ซึ่งการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐาน สามารถท�ำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Guzdial (1998) ที่กล่าวว่า การให้ผู้เรียนท�ำโครงการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่พัฒนาผู้เรียนให้ใช้การคิดขั้นสูงที่ซับซ้อน เป็น
แนวทางที่ดีที่ใช้พัฒนากระบวนการทางสติปัญญาของผู้เรียน และสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
แก้ปัญหา สามารถดึงศักยภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Doppelt (2003) ที่พบว่า Project-based learning เป็นวิธีที่นิยมส�ำหรับการพัฒนาสมรรถนะการคิด
และการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถที่หลากหลาย กระตุ้นการเรียนรู้และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
2. ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
โครงการเป็นฐาน มีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับเท่ากับ 4.37 ซึ่งอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก การให้ผู้เรียนได้ท�ำโครงการวิจัย
ตามทีต่ นเองสนใจ ตามความถนัด ตามศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละคน โดยใช้การเรียนรูแ้ บบกระบวนการ
กลุ่ม ท�ำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน รู้จักการท�ำงานเป็นทีม รู้จักการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
และได้ฝึกการสื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งจากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนพบว่า
มีความคิดเห็นว่าการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้
มากมาย เช่น การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การคิดวิพากษ์วจิ ารณ์ การแก้ปญ
ั หา การตัดสินใจ ได้ฝกึ
การเขียนเค้าโครง การเขียนรายงานวิจัย และได้ฝึกทักษะการน�ำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียน
มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นว่า
การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการวิจยั ท�ำให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองในการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ การท�ำวิจัยทางการศึกษา ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในการท�ำวิจัยในชั้นเรียนต่อไป
ตอนที่ผู้เรียนขึ้นปี 5 และต้องไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียน ซึ่งต้องท�ำวิจัยในชั้นเรียนหรือ
วิจยั ทางการศึกษาเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Artin and
Netthanomsak (2011) ที่ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร
ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คิดเป็นร้อยละ 82.40 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 ทีต่ งั้ ไว้ และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการเป็นฐานอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด ทักษะ
ในการจัดการ ทักษะทางสังคม ทักษะการร่วมมือระหว่างบุคคล ทักษะการเป็นผู้น�ำและผู้ตามทีด่ ี ท�ำให้
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่ดี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ท�ำงานร่วมกับเพื่อน ๆ มีการวางแผนการท�ำงานที่เป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่
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ผลการเรียนรู้ของนิสิตวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน

ความรับผิดชอบและท�ำงานร่วมกันด้วยความกระตือรือร้น ในท�ำนองเดียวกับผลการวิจยั ของ Pomkhun
(2013) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถของครูด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา
โดยใช้การวิจยั เป็นฐาน ผลการวิจยั พบว่าครูมคี วามพึงพอใจในการเข้าร่วมการฝึกอบรมอยูใ่ นระดับมาก
ครูสามารถเรียนรู้ ออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thomas (2000) ที่ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐาน พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐานสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น พัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
การสื่อสาร ท�ำให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ และได้ฝึกการท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่น ท�ำให้มีทักษะทางสังคม
การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการให้ผเู้ รียนได้ทำ� โครงการวิจยั มีประโยชน์อย่างยิง่ เป็นการส่งเสริมให้ผเู้ รียน
ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการท�ำวิจัย สามารถพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ
รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความรับผิดชอบ รูจ้ กั หน้าทีแ่ ละค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม เพิม่ ความ
สามารถในการสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียน พบว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการท�ำโครงการวิจัยอยู่บ้าง เช่น
ผู้เรียนต้องการให้ผู้สอนได้แนะน�ำแนวทางหรือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท�ำวิจัย แนะน�ำแนวทาง
การเขียนรายงานวิจัย การเขียนเอกสารอ้างอิง ซึ่งผู้วิจัยจะน�ำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
รายวิชาปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานนั้น ผู้สอนต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ดี
และควรแนะน�ำผู้เรียนให้เข้าใจเกี่ยวกับการท�ำโครงการวิจัย และควรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัยทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและจัดท�ำโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ
มากขึ้น
		 1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้หลากหลายทักษะ เช่น ทักษะการท�ำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา การสื่อสาร การน�ำเสนองาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นทักษะเหล่านี้เป็นทักษะส�ำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ซึ่งการปฏิบัติงานของนิสิตต้องอยู่ภายใต้การให้ค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของนิสิตอยู่ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด และเป็นไปตามแผนการด�ำเนินงานที่วางไว้
2. ข้อเสนอแนะการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ ละปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็นฐาน
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		 2.2 ควรมีการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ที่มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและน�ำเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์ผลจากแต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้
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