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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐานเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 2) ประเมินพฤติกรรม 
การท างานกลุ่มของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน  
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มจ านวน 85 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน แบบวัดทักษะการคิด
วิเคราะห์  แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test for one sample  

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียน (เฉลี่ยร้อยละ 79.96) สูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (ร้อยละ 75) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2 ) ผลการประเมิน
พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษามีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมากมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
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และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 3) นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 
 
ค าส าคัญ 
 การเรียนรู้เชิงรุก   โครงการเป็นฐาน  ทักษะการคิดวิเคราะห์  พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) study the students’ analysing skill after 

learned through active learning using project-based compared with the criteria of 75 
percent, 2) assess student  group work behavior after learning with active learning using 
project-based and 3) study the students’  satisfaction towards active learning using 
project-based. The sample was 85 undergraduate students at Valaya Alongkorn 
Rajabhat University under the Royal Patronage, who enrolled in internationalization for 
living in the Asean and global communities’ course in the second semester of the 
academic year 2018, selected from cluster sampling. The research tools included 1) 
project-based learning activity plans 2) an analysing skill test 3) a group work behavior 
questionnaire and 4) a questionnaire on satisfaction. The statistics used included 
percentage, average, standard deviation and t-test for one sample. 

The results indicated as follows: 1) the analysing skill of students after learned 
through the developed learning activity plans had an average score of 79.69 %, which 
was higher than the specified criterion of 75  %  at a significant level (p<.05). 2)  The 
group work behavior level of the students was very good ( X = 4.49 ) with a standard 
deviation of 0.49. 3) The satisfaction level of the students was high ( X = 4.42 ) with a 
standard deviation of 0.59. 
 
Keywords 
    Active Learning, Project Based Learning, Analysing Skill, Group work behavior 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้จากศตวรรษท่ี 19 และ 20 สู่ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(Partnership For 21st Century Skills) ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
จึงเป็นตัวก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในยุคนี้ จะต้องเน้นที่
องค์ความรู้ ทักษะการคิด การสร้างนวัตกรรมและสมรรถนะที่เกิดกับผู้เรียน การเรียนรู้ของผู้เรียน
ไม่ใช่แค่การนั่งคิด ขีดเขียนอยู่กับโต๊ะอีกต่อไป ครูเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุด ในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน “ครู” เป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะคุณภาพของ
ผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู (Phonsima, 1999) การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยจัดให้
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มีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) น าวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ เรียนกับผู้ เรียนและผู้ เรียนกับผู้สอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณลั กษณะสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน (Machchima & Phiwma, 2017) นอกจากนั้นยังต้องอาศัยเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และสติปัญญาของผู้เรียนเปลี่ยนจากผู้สอนบรรยายเนื้อหาในห้องเรียนไปเป็นการสร้างหรือแนะน าสื่อ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาที่บ้าน แล้วเปลี่ยนกิจกรรมในห้องเรียนให้เป็นการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
จากบทเรียนที่ผู้เรียนได้ศึกษามาแล้ว เพ่ือฝึกทักษะ ฝึกการแก้ปัญหา สร้างปฏิสัมพันธ์ภายในห้องเรียน 
ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไว้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข และได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับ Sutiarj, et al. (2018) สรุปว่า การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพการณ์จริง 
ปัญหาจริงจากการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ผ่านการวิเคราะห์วิพากษ์อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้
ประสบการณ์ เพื่อสร้างความสนใจ และแรงจูงใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้กลุ่ม และกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน  

รายวิชา ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (VGE 
108)เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีนโยบายให้สอนเป็นทีมโดยจัดอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 2 
คนในการสอนแต่ละห้อง เนื่องจากนักศึกษามีจ านวนมากยากต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ทั่วถึงให้กับผู้เรียนสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนอาจไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน ถ้าอาจารย์ผู้สอน
ใช้วิธีการบรรยายอย่างเดียว ดังนั้นผู้สอนที่ต้องสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ิม
มากขึ้น   ซึ่งการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูผู้สอนต้องมีการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
Chaikitcharoenpinyo (2005) สรุปว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการแสวงหาความรู้ ได้เรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ความเข้าใจ เป็น
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องท าความเข้าใจด้วยตนเองหรือร่วมกันกับเพ่ือนและพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริงมีการเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ และสอดคล้องกับ Hongsakun (2018)  Active Learning    เป็นการจัดกิจกรรม
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง  มีการใช้
ความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดความคิดผ่านการแสดงความคิดเห็นมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน นับเป็นวิธีการสอนที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สภาพแวดล้อมโดยนักศึกษาได้ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องที่
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สนใจอย่าง เน้นให้มีอิสระในทางความคิดและน าเสนอเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจจะท าโครงการ Wasuwat 
(1977) การสอนแบบโครงการเป็นการสืบค้นเพ่ือหาค าตอบจากค าถามที่ เด็กร่วมกันคิดด้วยกันกับ
เพ่ือน หรือร่วมกันคิดกับครูและท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาได้
หลากหลายวิธีและสามารถบูรณาการหลายศาสตร์ร่วมกันได้ในขณะท าโครงการ  (Phonyothin, 
2008a) การเรียนรู้ด้วยโครงการเป็นฐานนั้นได้ใช้เทคนิคหลายอย่างมาผสมผสานกัน เช่น ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การร่วมมือกันท างาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบและน าเสนอผลงาน 
เป็นการจัดกิจกรรมทางการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนได้ท าโครงการตามที่ตนเองสนใจ 
วางแผนจัดการ แก้ไขปัญหาร่วมมือกัน สร้างผลงาน สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนคอยแนะน า
และช่วยเหลือ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน ส าหรับ
ห้องเรียนขนาดใหญ่ ในรายวิชาความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูล และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
โครงการเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 หรือไม่ 

2. พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
โครงการเป็นฐานอยู่ในระดับใด 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐานอยู่ใน
ระดับใด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
โดยใช้โครงการเป็นฐานเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75  
 2. เพ่ือประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้    
เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการ   
เป็นฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐานส าหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ 
รายวิชา ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีการก าหนด
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย  คือ  นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาความเป็นสากล
เพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ของงานวิชาศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษา
ที่ 2/2561 จ านวน 27 Section จ านวน 900 คน 

  กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มจ านวน 2  
Section  จ านวนทั้งหมด 85 คน 
  2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
   2.1 แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน  
     2.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็น
ฐาน เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     2.1.2 ศึกษา มคอ.3 รายวิชาความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนรู้ รวมถึงเนื้อหาของรายวิชา เกณฑ์
การวัดและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความรู้และพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     2.1.3 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน ด าเนินการ
ดังนี้ 1) วางแผนการสอนโดยก าหนดวิธีการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการ Active 
Learning จัดหาแหล่งเรียนรู้ ชุมชน สื่อการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้รวมถึงก าหนดการวัดผลและประเมินผลให้ครอบคลุมแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาทั้ง 5 ด้าน 2) น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
โดยใช้โครงการเป็นฐานที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์  
3) ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
   2.2 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห ์
      2.2.1 ผู้วิจัยศึกษาหลักการและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์แบบอัตนัย จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
       2.2.2 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นลักษณะอัตนัยให้
ครอบคลุมการคิดวิเคราะห์ 3 ด้าน ได้แก่ วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์
หลักการ ตามแนวคิดของบลูม จ านวนด้านละ 3 ข้อ รวมทั้งหมด 9 ข้อ ให้คะแนนข้อละ 5 คะแนน 
รวม 45 คะแนน 
       2.2.3 น าแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่ าน เพ่ือ
ตรวจสอบ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ( Item-Objective 
Congruence Index : IOC) แต่ละด้านรวมไปถึงความถูกต้องของค าถาม ความเหมาะสมของเนื้อหา 
และภาษาที่ใช้ จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง จากนั้นเลือกแบบทดสอบที่มีดัชนีคว าม
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ของแบบทดสอบที่หาได้อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 ผู้วิจัยเลือกแบบทดสอบไว้ด้านละ 2 ข้อ รวม
จ านวน 6 ข้อ ให้คะแนนข้อละ 5 คะแนน รวมทั้งหมด 30 คะแนน  
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      2.2.4 น าแบบแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ไปใช้กับกลุ่มทดลองที่มีคุณสมบัติ
เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน และน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะ
การคิดวิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach พบว่า ทั้ง
ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.78       
   2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษา ลักษณะของแบบประเมินเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) เพ่ือสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานร่วมกันของนักศึกษารายบุคคล ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
     2.3.1 ศึกษาแนวทางการประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกัน จากคู่มือชุดการ
จัดการเรียนรู้ รายวิชา ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
ของงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกัน โดยแบ่งพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนออกเป็น 5 หัวข้อการประเมิน ดังนี้ 1) การแสดงความคิดเห็น/รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 2) ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 3) ความตั้งใจในการท างาน 4) ความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายและ 5) ทัศนคติตอ่การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
     2.3.2 น าแบบประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกัน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of item-objective 
congruence: IOC) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00  
     2.3.3 น าแบบประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกัน ไปเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มทดลอง
ที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบประเมินโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.82  
     2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี
การให้คะแนนแบบเดียวกันทุกข้อโดยก าหนดในแต่ละข้อมีคะแนนเป็น 1 2 3 4 5 ระดับความพึงพอใจ มี 
5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
      2.4.1 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ก าหนดกรอบแนวความคิดและข้อค าถามของแบบสอบถามให้ครอบคลุมเพ่ือ
น ามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม 
      2.4.2 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่เสร็จสมบูรณ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง (Content validity) ด้วยการพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence : IOC) พบว่า มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 
      2.4.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจไปเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มทดลองที่มีคุณสมบัติ
เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.86  
    3. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
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   3.1 ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็น
ฐานกับนักศึกษา ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม และตกลงเกณฑ์การให้
คะแนนโครงการ 
   3.2 ผู้วิจัยได้น าแนวทางขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
(Phonyothin, 2008b) มาปรับเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการทดลองท้ังหมด 6 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง) 
    ระยะที่ 1   เริ่มต้นโครงการในสัปดาห์ที่ 1-2 ก่อนเริ่มโครงการผู้วิจัยให้นักศึกษาท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้โครงการ ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมและเรียนรู้
วิธีการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง เช่น จากเอกสาร ต ารา อินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เป็นต้น 
รวมถึงได้แนะน าเครื่องมือและเทคนิคในการศึกษาชุมชนก่อนการลงพ้ืนที่ โดยผู้สอนมีรายการพ้ืนที่
เป้าหมายให้นักศึกษาเลือกเพ่ือส ารวจปัญหามาเป็นแนวทางการท าโครงการ นักศึกษาร่วมกันวางแผน
โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ท างานรับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนอย่างชัดเจน 
โดยให้นักศึกษาจัดท าเค้าโครงของโครงการตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและให้อยู่ในขอบเขตตามที่
รายวิชาก าหนดซึ่งการท าโครงการในภาคการศึกษา 2/2561 นั้นขอบเขตคือเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 11 กลุ่ม ๆ ละ 7-8 คน มอบหมายให้นักศึกษาเขียนเสนอ
โครงการตามหัวข้อที่สนใจ จากนั้นน าโครงการปรึกษาอาจารย์ผู้สอนและปรับปรุงแบบเสนอโครงการ
ให้สมบูรณ์และน าเสนอโครงการเพื่ออนุมัติต่อไป 
    ระยะที่ 2  พัฒนาโครงการในสัปดาห์ที่ 3-5   หลังจากแบบเสนอโครงการได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาด าเนินการลงชุมชนเพื่อด าเนินโครงการตามข้ันตอนที่วางไว้ โดย
นักศึกษาต้องด าเนินการขอหนังสืออนุญาตการลงพื้นที่จากส านักวิชาศึกษาทั่วไป และประสานงานกับ
ชุมชนในการลงพ้ืนที่นักศึกษาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก่อนด าเนินโครงการตามแผน 
ลักษณะโครงการของนักศึกษาครั้งนี้ขอบเขตเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยซึ่งลักษณะ
โครงการแต่ละกลุ่มจะมีความหลากหลายในการท าโครงการ เนื่องจากนักศึกษาได้ท าการศึกษาชุมชน
ก่อนลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการปัญหาที่เจอและความต้องการของชุมชนจึงแตกต่างกัน การด าเนิน
โครงการท าให้นักศึกษาเกิดทักษะหลายด้านท าให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท างาน ประสานงาน และ
ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการวางแผนการท างานท าให้กล้าคิดกล้าแสดงออกต่อชุมชน 
และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ท าให้นักศึกษารู้จักการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะท าให้รู้จักการเป็น
ผู้น า และผู้ตามที่ดี จึงท าให้เกิดการพัฒนาการทางความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนท าให้
รู้จักการแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลารู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
การลงพ้ืนที่จริง ในระหว่างการด าเนินโครงการ นักศึกษาต้องมีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือปรับปรุงโครงการเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าการด าเนินโครงการนั้น
ถูกต้องตรงกับความต้องการที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นนักศึกษาอาจพบ
ข้อสังเกต ประเด็นที่ส าคัญหรือปัญหา ซึ่งนักศึกษาสามารถเขียนเป็นข้อเสนอแนะส าหรับผู้สนใจที่จะ
จัดท าโครงการในลักษณะเดียวกันให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
            ระยะที่ 3  สรุปโครงการในสัปดาห์ที่ 6 ผู้วิจัยให้นักศึกษาน าเสนอรายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ เพ่ือประเมินการสะท้อนกลับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินโครงการในชั้นเรียน 
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ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการพัฒนาโครงการเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และถือเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญของการท าโครงการเพ่ือแสดงออกถึงความพยายามในการท างานที่ผู้ท าโครงการได้
ทุ่มเท และท าให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจถึงผลการด าเนินโครงการในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ผู้สอนและ
ตัวแทนกลุ่มประเมินและคัดเลือกโครงการเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมน าเสนอนิทรรศการในงาน GE Day  
ของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป โดยการสรุปผลการด าเนินโครงการแสดงดังภาพที่ 1 
 
 
       
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 นักศึกษาสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
   3.3  เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดทักษะการคิด
วิเคราะห์ให้นักศึกษาท าการทดสอบ โดยการตรวจให้คะแนนอาจารย์ผู้สอน 2 ท่านแบ่งกันตรวจ
แบบทดสอบท่านละ 3 ข้อ โดยแบบทดสอบมีทั้งหมด 6 ข้อ รวมทั้งหมด 30 คะแนน เพ่ือลดความ
เบี่ยงเบนของคะแนนเพราะแบบทดสอบเป็นลักษณะอัตนัย เงื่อนไขในการตรวจให้อาจารย์ผู้สอนท า
การตรวจค าตอบไปทีละข้อจนครบทุกคน โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 คะแนน   5   ค าตอบถูก แสดงเหตุผลถูกต้อง มีหลักการ และมีแนวคิดท่ีชัดเจนทุกประเด็น 
 คะแนน  4   ค าตอบถูก แสดงเหตุผลถูกต้อง แนวคิดชัดเจน อาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย  

 คะแนน  3   ค าตอบอาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย และมีแนวทางท่ีจะน าไปสู่ค าตอบ 
 คะแนน  2   เหตุผลหรือแนวทางการคิดวิเคราะห์ผิดพลาด แต่มีแนวทางที่จะน าไปสู่ค าตอบ 
 คะแนน  1   แสดงแนวทางการคิดวิเคราะห์เล็กน้อยแต่ยังไม่ได้ค าตอบ 

คะแนน   0  ไม่สามารถตอบค าถามหรือไม่สามารถยกตัวอย่างได้เลย  
 หลังจากนักศึกษาท าแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยให้นักศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจที่
มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
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   3.4   การประเมินทักษะพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เป็นการประเมินตามสภาพจริง โดย
ประเมินพฤติกรรมการท างานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยให้เพ่ือนร่วมกลุ่มเป็นผู้ประเมิน จาก
การสังเกตการท างานกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม และนักศึกษาประเมินพฤติกรรมของตนเองด้วยโดย
ให้ประเมินหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ้นสุดลง  
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1  ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดย
ใช้โครงการเป็นฐาน เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ใช้การทดสอบค่าสถิติ       
t-test for one sample (Saiyos and Saiyos, 1997) 

4.2  การวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Wisalaporn, 1997) 
  
ผลการวิจัย 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
โครงการเป็นฐาน เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่า คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษามีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.96 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงผลดังตารางที่ 1 และเมื่อท าการจ าแนก
คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนเป็นรายด้าน จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้าน
ความสัมพันธ์และด้านหลักการ พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านวิเคราะห์หลักการ มีคะแนนสูงสุด
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.96  รองลงมาคือ ด้านวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และด้านวิเคราะห์เนื้อหา 
ตามล าดับแสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 1  แสดงผลทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดย  
              ใช้โครงการเป็นฐานเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวนนักศึกษา  คะแนนเต็ม X  เกณฑ ์ S.D. t Sig. 

คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ 85 30 23.45 75 1.02 8.67 .000 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางท่ี 2  แสดงผลทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดย   
               ใช้โครงการเป็นฐานแยกเป็นรายด้าน 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวนนักศึกษา  คะแนนเต็ม 
X  S.D. 

วิเคราะห์เนื้อหา 85 10 7.65 1.28 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 85 10 7.88 1.00 
วิเคราะห์หลักการ 85 10 7.96 1.12 
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2. ผลการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษาหลังเรียนด้วยด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน พบว่า ระดับพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษาโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ความตั้งใจในการท างาน และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีระดับ
พฤติกรรมดีเยี่ยม แสดงผลดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการ

เรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
X  S.D. ระดับคุณภาพ 

การแสดงความคิดเห็น/รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  4.32 0.47 ดีมาก 
ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม  4.45 0.52 ดีมาก 
ความตั้งใจในการท างาน  4.68 0.47 ดีเยี่ยม 
ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.53 0.50 ดีเยี่ยม 
ทัศนคติต่อการท างานร่วมกับผู้อื่น 4.48 0.50 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 4.49 0.49 ดีมาก 
   

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
โครงการเป็นฐาน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2 ล าดับแรก คือ นักศึกษาได้ฝึกการท างานเป็นทีม รู้จัก
รับผิดชอบงานที่มอบหมาย คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52  และการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้

โครงการเป็นฐาน 
 

รายการประเมินความพึงพอใจ X  S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 4.34 0.52 มาก 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ 

4.51 0.55 มากที่สุด 

3. กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.40 0.73 มาก 
4. นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.36 0.63 มาก 
5. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่ม 4.49 0.57 มาก 
6. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการประสานงานกับผู้อ่ืน 4.36 0.59 มาก 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

รายการประเมินความพึงพอใจ X  S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

7. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.35 0.61 มาก 
8. นักศึกษาได้ฝึกการท างานเป็นทีม รู้จักรับผิดชอบงานที่มอบหมาย 4.56 0.52 มากที่สุด 
9. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ในการท ากิจกรรมมีความเหมาะสม 4.38 0.62 มาก 
10. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งภายในกลุ่ม 4.39 0.58 มาก 
11. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการด าเนินโครงการ  4.44 0.54 มาก 
12. ล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้โครงการเป็นฐาน มีความ
เหมาะสม 

4.40 0.58 มาก 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 4.42 0.59 มาก 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
โครงการเป็นฐานเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 

นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียน (เฉลี่ยร้อยละ 78.75) สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ (ร้อยละ 75) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
โดยใช้โครงการครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการจัดท าแผนและกิจกรรมต่าง ๆ มาเป็นอย่างดีและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ความถนัดและความสนใจ ตามความสามารถที่แตกต่างกันของนักศึกษาแต่ละคน และนักศึกษาได้
เรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ผ่านการท าโครงการฝึกการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ช่วย
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ จึงท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมี
ความหมายไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ส่งผลให้นักศึกษาได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และมีทักษะเพ่ิมมากขึ้น
หลังมีการเรียนรู้ผ่านการท าโครงการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ampanon (2017) ศึกษางานวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู ส าหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า นักศึกษามีทักษะการคิดหลังสูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ส่งเสริมทักษะการคิดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้
เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด น าเสนอรายละเอียดผ่านแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวในแผน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนได้ด้วย
ตนเอง โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะน า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Koocharoenpisal (2017) ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพ่ือพัฒนาความสามารถในการทดล
องทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ผลการวิจัย สรุปได้ว่า นิสิตที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 70 จ านวน 26 คน จากทั้งหมด 29 คน คิด
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เป็นร้อยละ 89.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 การให้ผู้เรียนท าโครงการเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่พัฒนาผู้เรียนให้ใช้การคิด
ขั้นสูงที่ซับซ้อน เป็นแนวทางที่ดีที่ใช้พัฒนากระบวนการทางสติปัญญาของผู้เรียน และสามารถพัฒนา
ให้ผู้เรียนได้ฝึกการแก้ปัญหา สามารถดึงศักยภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์  
  2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักศึกษาหลังเรียนด้วยด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน  

จากการศึกษาพฤติกรรมการท างานของนักศึกษาหลังเรียนด้วยด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
โดยใช้โครงการเป็นฐาน กลุ่มโดยพิจารณาพฤติกรรม 5 ด้าน ดังนี้ การแสดงความคิดเห็น/รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม  ความตั้งใจในการท างาน  ความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย และ ทัศนคติต่อการท างานร่วมกับผู้อ่ืน พบว่า ระดับพฤติกรรมการท างานกลุ่มของ
นักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.49 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม  ผู้วิจัยให้นักศึกษาได้ท าโครงการในเรื่องที่นักศึกษาสนใจตามความถนัด และ
สมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความสามารถของสมาชิกจึงส่งผลให้ทุกคนในกลุ่ม
สามารถที่จะรับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี รวมทั้งการจัดกิจกรรมโดย
กระบวนการกลุ่มเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อีกทั้งกระตุ้นให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนากระบวนการทางสติปัญญา และสามารถช่วยดึงศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตัวของนักศึกษาออกมาใช้ประโยชน์ ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่ดี มีทักษะการ
น าเสนอ ทักษะการท างานเป็นทีม และความรับผิดชอบ ได้รับการฝึกและพัฒนาทักษะการคิด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการค้นคว้า สามารถท าให้เกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และส่งเสริมให้
นักศึกษามีวิธีการท างานอย่างมีแบบแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Khammani (2012) ได้กล่าวถึง กระบวนการกลุ่มว่า เป็นขั้นตอน 
วิธีการ พฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ได้ทั้งผลงานที่ดี และได้ทั้งความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน
และ Chirarungsuman (2006) กล่าวว่า  กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการท างานอย่างเป็น
ขั้นตอนปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกภายในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่สมาชิกในกลุ่มมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ต่อกันในกลุ่มมีการก าหนดเป้าหมาย การวางแผนการท างานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยกันให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้
โครงการเป็นฐาน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐาน พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกโดยใช้การสอนแบบโครงการนี้ท าให้นักศึกษามีอิสระทางความคิด ได้คิดค้น สืบค้นหา
ค าตอบด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ สรุปความรู้ออกมาและน าเสนอความรู้ที่ได้ต่อผู้อ่ืนท าให้
เกิดความภาคภูมิใจ มีความสุข สนุกสนาน มีก าลังใจในการเรียน และได้ท างานกลุ่มร่วมกับเพ่ือนใน
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ห้องเรียนโดยที่นักศึกษาได้รับผิดชอบตามความสามารถของตนเอง เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ
การลงมือปฏิบัติ และการใช้กระบวนการคิดที่เกิดจากการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากความสนใจของ
นักศึกษาเอง  นักศึกษาจึงมีความสนุกสนานกับงานที่ได้รับมอบหมาย และยังส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองและรู้จักท างานอย่างมีแบบแผน นอกจากนั้นยังสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหา
วิทยาลัย และชุมชน เนื่องจากการสอนแบบโครงการชุมชนจะมีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้เป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมโดยใช้โครงการเป็นฐาน ใน
ครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Srichantha (2017)  ศึกษางานวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ นักศึกษา ได้ไปศึกษาดูงาน ท าให้
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี รองลงมาคือ นักศึกษาได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และนักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ 
Thummakun, et al. (2014) ศึกษางานวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนแบบโครงการต่อการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนแบบโครงการ
ของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.92, SD = 0.72) 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ส าหรับอาจารย์ผู้สอนที่จะน ากิจกรรมการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานไปเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมนั้น จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการจัดกิจกรรมให้เข้าใจและมี
การชี้แจงให้นักศึกษารับทราบบทบาทหน้าที่ เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความ
รับผิดชอบต่อการท างานกลุ่มเพราะการท าโครงการนักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โครงการที่
ท าจึงจะสามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาการจัดการเรียนการสอนกับรายวิชาอ่ืน ๆ เปรียบเทียบความแตกต่าง การจัด
กิจกรรมการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานกับรูปแบบการสอนแบบต่าง ๆ  
 2. ศึกษาเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มนักศึกษาที่ต่างสาขาวิชากัน อาจส่งผลต่อ
พัฒนาการทางทักษะทางการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา 
 3. ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน 
เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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ta ̄m saphāp c ̌hing phư ̄a songsœ ̄m khunnalaksana ka ̄n ri ̄an du ̄ai ka ̄nnam 
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