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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
The Development of Learning Achievement on Report Writing of The Third
Grade Students Through The Learning Project Approach
อำภำพร ระนำฎศิลป์*
บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
โครงงำน 2) ศึกษำควำมสำมำรถในกำรทำโครงงำนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ด้วยวิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 3) ศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีต่อวิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบโครงงำน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนวัดธรรม
ศำลำ (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่เรียนอยู่ใน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ
2554 จำนวน 35 คน โดยวิธีสุ่มอย่ำงง่ำย ใช้เวลำในกำรทดลอง 2 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 5 ชั่วโมง รวม
ทั้งหมด 10 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยวิธีโครงงำน แบบทดสอบวัด
ผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรี ย นรู้ กำรเขีย นรำยงำนกำรศึ กษำค้นคว้ำ แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำ
โครงงำนของนักเรียน และแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีต่อวิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ค่ำเฉลี่ย ( X ) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)
ค่ำสถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test แบบ Dependent) และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ
(Content Analysis)
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้กำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 3 หลังเรียนด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน สูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ
0.05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมสำมำรถในกำรทำโครงงำน หลังเรียนด้วยวิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนอยู่ในระดับมำก
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมคิดเห็นต่อวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมำก

*

นักศึกษำปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร อำจำรย์ที่ปรึกษำ ผศ.
ดร.บุษบำ บัวสมบูรณ์ ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
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Abstract
The purpose of this research were 1) to compare the development of
learning achievement on Report writing of before and after experiment by using
project approach 2) to study students’ ability on a project work. 3) to study the
opinions of student about using project method teaching of the third grade student
from Wat Thammasala School. The sample of this research were 35 students from
of the third grade student Wat Thammasala School, Amphoe Mueang,Nakhonpathom
Province in academic year 2011. The schools repersteitainbes are gained by Simple
Random Sampling from drawing lots. The duration of the experiment was 2 hours /a
week for 10 hours. The research instruments were lesson plans by using project
approach, the achievement test and questionnaire for invertigating the opinion of
student by using project method teaching. Data were analyzed by frequencies, mean,
standard deviation and t – test Dependent and content analysis.
The research result of this study were :
1) There was a significant different between writing skill report of the study
of the third grade student at the .05 level, which after study higher than before
study.
2) The students have the ability to work on a project were at a good level.
3) The student’ opinions on project approach were at high level.
บทนา
ภำษำไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชำติ เป็นสมบัติทำงวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ
และเสริมสร้ำงบุคลิกภำพของคนในชำติให้มีควำมเป็นไทย เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจและควำมสั มพันธ์อันดีต่อกัน และเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ ประสบกำรณ์จำก
แหล่งข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมคิด วิเครำะห์วิจำรณ์ และสร้ำงสรรค์ให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคม ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในกำรพัฒนำอำชีพ
ให้ มีควำมมั่น คงทำงสังคมและเศรษฐกิจ กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมีห น้ ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำให้ แก่
เยำวชนของชำติ จึงได้กำหนดให้วิชำภำษำไทยเป็นสำระกำรเรียนรู้ที่สถำนศึกษำต้องจัด กำรเรียนกำรสอน
เพื่อสร้ำงพื้นฐำนควำมคิด พื้นฐำนในกำรดำรงชีวิตให้มีคุณภำพและเป็นกลยุทธ์ในกำรแก้ปัญหำและวิกฤต
ของชำติในทุกระดับกำรศึกษำ โดยในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้กำหนดทักษะกำรเรียนภำษำไทย โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง 5 สำระ คือ
สำระกำรอ่ำน สำระกำรเขียน สำระกำรฟัง กำรดู และกำรพูด สำระหลักกำรใช้ภำษำไทย และสำระ
วรรณคดีและวรรณกรรมอย่ำงสัมพันธ์กัน
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สำระกำรเขียน มีควำมส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำสำระอื่น ๆ เนื่องจำกกำรเขียนเป็นทักษะ
ทำงกำรแสดงออกที่สำคัญแทนกำรพูด เพรำะก่อนที่จะเขียนได้ผู้เขียนต้องสำมำรถฟังได้และพูดได้อย่ำงดี
กำรเขีย นจึงเป็ นเครื่องมือในกำรสื่ อสำรที่คงทนถำวรสำมำรถกำหนดควำมเข้ำใจใช้แทนคำพูดในกำร
สื่อสำร และสำมำรถใช้เป็นหลักฐำนในกำรอ้ำงอิงได้ทั้งอดีตรวมถึงปัจจุบัน เนื่องจำกเป็นหลักฐำนที่คงทน
ตรวจสอบได้ หำกมีกำรเก็บรักษำสภำพนั้นไว้ (นภดล จันทร์เพ็ญ 2539 : 91) สนิท สัตโยภำส (2545 :
142) ได้กล่ำวในทำนองเดียวกันว่ำ ทักษะกำรเขียนเป็นทักษะที่ยุ่งยำกซับซ้อนกว่ำทักษะอื่น ๆ เพรำะผู้ที่
จะเขียนได้ดีจะต้องเป็นผู้ที่ฟังมำก อ่ำนมำก มีควำมรู้ และประสบกำรณ์กว้ำงขวำง พร้อมทั้งยังสำมำรถ
เลือกใช้ถ้อยคำ สำนวนมำเรียบเรียงเป็นภำษำเขียนได้ถูกต้องและสละสลวย ทักษะกำรเขียนจะเกิดมีใน
บุคคลใด ๆ ได้ บุคคลนั้นจะต้องใช้เวลำในกำรฝึกฝนอย่ำงสม่ำเสมอ
ทักษะกำรเขีย นเป็น ทักษะที่ส ำคัญและจำเป็นต่อมนุษย์ หลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้น ฐำน พุท ธศัก รำช 2551 จึ งได้ ก ำหนดให้ มี ส ำระกำรเขี ย น ในกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ภ ำษำไทย
มำตรฐำนของสำระที่ 2 กำรเขียน ท2.1 กำหนดให้ผู้เรียนใช้กระบวนกำรเขียน เขียนสื่อสำร เขียน
เรียงควำม ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ (กระทรวงศึกษำธิกำร, กรมวิชำกำร 2551 : 2)
จำกผลกำรประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 ในปีกำรศึกษำ 2551 ทั่ว
ประเทศ จำนวน 782,284 คน จำก 31,269 โรงเรียน พบว่ำ ด้ำนกำรเขียน อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
82,391 คน หรือร้อยละ 10.53 และเขียนไม่ได้ จำนวน 45,477 คน ร้อยละ 5.81 (สมเกียรติ ชอบผล,
2552) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้เก็บข้อมูลและวิเครำะห์ถึงสำเหตุที่เด็กอ่ำนไม่ออก
เขียนไม่ได้นั้น พบว่ำมำจำก 4 สำเหตุใหญ่ คือ 1) ปัญหำครอบครัวยำกจน เด็กต้องขำดเรียนบ่อย ๆ จน
เวลำเรียนไม่ครบ 2) ปัญหำเด็กไม่ได้พูดภำษำไทยที่บ้ำน 3) มีปัญหำกำรเรียนรู้ ซึ่งมีประมำณร้อยละ 56 บำงโรงเรียนอำจมีมำกกว่ำนี้ และ 4)ปัญหำเด็กเมื่ออยู่ในโรงเรียนที่มีครูไม่เพียงพอหรือขำดแคลนครู
(กษมำ วรวรรณ ณ อยุธยำ, 2550) นอกจำกนี้ จำกกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนสถำนศึกษำภำยนอก
ของ สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)ในรอบสอง (พ.ศ.2549-2551) จำก
ทั่วประเทศ พบว่ำ นักเรียนในระดับประถมศึกษำถึงมัธยมศึกษำ มีปัญหำเรื่องกำรอ่ำนออกเขียนได้ โดย
พบว่ำโรงเรียนหลำยแห่งนักเรียนมีกำรเขียนคำภำษำไทยผิด กำรเรียงรูปประโยคไม่ถูกต้อง ทำให้ข้อควำม
ที่เขียนไม่สำมำรถสื่อควำมหมำยได้ (ฟำฏินำ วงศ์เลขำ, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของกำรสัมมนำ
ทำงวิชำกำรเรื่ องปัญหำกำรเรี ยนกำรสอนและกำรใช้ภำษำไทยในปัจจุบัน พ.ศ. 2551 ของสำนักงำน
บริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) หรือ สบร. ที่พบว่ำปัจจุบันเด็กไทยส่วนใหญ่เรียนจบชั้น
ประถมศึกษำ แต่ยังอ่ำนภำษำไทยไม่คล่อง สะกดคำ ไม่แม่น จึงสื่อสำรควำมหมำยที่ลึกซึ้งไม่ได้ ส่งผลให้
สมองขำดฐำนข้อ มู ล เบื้ อ งต้ น ใน กำรคิด เชื่ อ มโยงและต่ อ ยอดไปสู่ ก ำรเรี ย นรู้ศ ำสตร์อื่ น ได้ อย่ ำ งไม่ มี
ประสิทธิภำพ (ฐนิธ กิตติอำพน, 2552) สิ่งที่น่ำเป็นห่วงคือ กำรใช้ภำษำไทยไม่ถูกต้องในวัยเด็กจะส่งผล
กระทบต่อกำรเรียนหนังสือในระดับสูงขึ้นไป เพรำะไม่สำมำรถเรียบเรียงข้อควำมหรือเขียนเรื่องรำวยำว ๆ
ได้ และใช้ข้อควำมไม่สมบูรณ์ แต่ละประโยค ไม่ปะติดปะต่อกัน กระโดดข้ำมไปข้ำมมำ คนอ่ำนก็ไม่เข้ำใจ
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ว่ำเรำต้องกำรสื่อสำรอะไร และมีปัญหำกำรเรียนในที่สุด (วินัดดำ ปิยะศิลป์, 2552) นอกจำกนี้ ดวงใจ
ไทยอุบุญ (2543 : 9) ได้กล่ำวว่ำ กำรเขียนตัวพยัญชนะไทยของเด็กนักเรียนในปัจจุบันยำกแก่กำรอ่ำน
ตัวพยัญชนะไทยบำงตัวเขียนไม่มีส่วนหัวและ ส่วนหำง กำรใช้คำ กลุ่มคำ และสำนวนผิด กำรใช้ประโยค
ผิด กำรสะกดกำรันต์ผิด กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนผิด และกำรใช้อักษรย่อผิด และอัจฉรำ ชีวพันธ์
(2548 : 1) ได้กล่ำวว่ำ ปัญหำกำรเขียนที่พบบ่อยครั้งก็คือ กำรสะกดคำผิด กำรใช้ภำษำสแลง กำรเขียน
วรรณยุกต์ผิด และกำรเขียนด้วยลำยมืออ่ำนยำก เป็นต้น
พอจะสรุ ปได้ว่ำ ในปั จจุ บันพบปัญหำกำรเขียนของนักเรียน ดังนี้ ปัญหำกำรเขียนอักขรวิธี
ได้แก่ นักเรียนเขียนสะกดคำผิด วำงวรรณยุกต์ผิดที่ กำรใช้ประโยคและคำเชื่อมผิด เขียนตัวพยัญชนะ
ไทย บำงตัวเขียนไม่มีส่วนหัวและส่วนหำง ไม่สำมำรถเรียบเรียงข้อควำมหรือเขียนเรื่องรำวยำว ๆ ได้
เขียนสื่อควำมไม่ชัดเจน เขียนเรื่องไม่สัมพันธ์กับชื่อเรื่อง เป็นต้น อีกปัญหำคือกำรเขียนรำยงำน ซึ่งสุ
กัญญำ ศรีสืบสำย (2543 : 9) ได้กล่ำวถึงปัญหำที่พบเมื่อนักเรียนได้รับมอบหมำยให้ไปศึกษำค้นคว้ำและ
เขียนรำยงำนว่ำ นักเรียนส่วนใหญ่จะใช้วิธีกำรลอกหรือถ่ำยเอกสำรทันทีที่ค้นพบในเล่มแรก นักเรียน
ขำดทักษะในกำรสรุปและย่อควำม ไม่รู้จักกำรเปรียบเทียบสำรสนเทศที่ได้จำกแหล่ งต่ำง ๆ จึงไม่อำจ
อภิป รำยข้อมูล หลำกหลำยที่ได้จ ำกกำรค้นคว้ำ และไม่ส ำมำรถนำเสนอสำระควำมรู้ให้ น่ำสนใจ ทั้งนี้
อำจจะมีสำเหตุมำจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไม่น่ำสนใจไม่เหมำะสมกับเนื้อหำและวัยของ
ผู้เรียน นอกจำกนี้ ดำรณี ศักดิ์ศิริผล (2552 : ก) ได้กล่ำวว่ำสำเหตุสำคัญของปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียน
ไม่ได้ เกิดจำกควำมไม่เข้ำใจ ไม่สำมำรถหรือไม่มีควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรม กำรเรียนกำรสอนเพื่อ
พั ฒ นำให้ นั ก เรี ย นเกิ ด กระบวนกำรเรี ย นรู้ ท ำงภำษำได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพถู ก ต้ อ งตำมวิ ธี ก ำรและ
สอดคล้องกับธรรมชำติของกำรเรียนรู้ภำษำไทย นอกจำกกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แล้ว บรรยำกำศกำร
เรียนกำรสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้มำนำนนับร้อยปี ส่งผลให้เกิดปัญหำทำงกำรเรียนกำร
สอนขึ้น
จำกปั ญหำกำรจั ดกำรเรี ย นรู้ดังกล่ ำวข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ไม่น่ำสนใจไม่
เหมำะสมกับเนื้อหำและวัยของผู้เรียน รวมทั้งบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนยึดครูเป็นศูนย์กลำง
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่งผลต่อทักษะกำรเขียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่ได้พัฒนำทักษะด้ำนกำรเขียน
ที่ถูกต้องและเหมำะสม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2545) หมวด 4 มำตรำ 24 กล่ำวว่ำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้จะต้องจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญ
สถำนกำรณ์ กำรประยุ ก ต์ ค วำมรู้ ม ำใช้ ป้อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญหำ จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ ำก
ประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น และให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรสอน
ให้เด็กทำโครงงำน เป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีศึกษำค้นคว้ำ ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองโดยมีครูดูแลให้คำปรึกษำ ทำให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมคิด ริเริ่มสร้ำงสรรค์ ได้ประมวล
ควำมรู้และควำมสำมำรถตลอดกระบวนกำรของแต่ละสำระวิชำมำใช้แก้ปัญหำอย่ำงครบถ้วนก่อให้เกิด
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ควำมรู้ ควำมคิ ด กำรประดิ ษ ฐ์ กำรคิ ด ค้ น และกำรพั ฒ นำสิ่ ง ใหม่ ๆ เป็ น กำรน ำควำมรู้ ม ำใช้ ใ น
ชีวิตประจำวันอย่ำงแท้จริง กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีให้นั กเรียนทำโครงงำน (Project Approach) เป็น
กำรสอนที่ช่วยให้นักเรียนรู้จักกำรทำงำนเป็นทีม รู้จักวิธีกำรระดมพลังสมองเพื่อแก้ปัญหำ รู้จักกำรศึกษำ
ค้นคว้ำหำควำมจริงด้วยทักษะกระบวนกำรต่ำง ๆ ทำให้นักเรียนมี เจตคติที่ดี ดังนั้นกำรเรียนกำรสอนด้วย
วิธีทำโครงงำน จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนำกำรเรียนรู้ทำงด้ำนพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิต
พิสัยไปพร้อม ๆ กัน ครูควรจัดให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกำสทำโครงงำน ซึ่งอำจจัดเป็นกลุ่มหรือเป็น
รำยบุคคลเป็นโครงงำนเล็ก ๆ ที่ไม่ซับซ้อน จนกระทั่งถึงโครงงำนขนำดใหญ่ที่ซับ ซ้อนมำกขึ้นที่สำคัญต้อง
เป็ น เรื่ องที่นั กเรี ย นสนใจ ผู้ สอนพึงระลึกเสมอว่ำเป้ำหมำยส ำคัญของกำรทำโครงงำนไม่ได้อยู่ที่กำร
ประกวดเพื่อรับ รำงวัล แต่เป็ นกำรฝึ กให้นั กเรียนมีประสบกำรณ์ตรง สำมำรถใช้ทักษะต่ำง ๆ ในกำร
แก้ปัญหำ หรือเพื่อสนองควำมอยำกรู้อยำกเห็นในสิ่งที่สงสัยด้วยตัวของนักเรียนเอง
จำกควำมสำคัญและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับในกำรปฏิบัติโครงงำนดังกล่ำว ทำให้ผู้วิจัยมี
ควำมสนใจที่จะพัฒนำทักษะกำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน ซึ่งเป็นวิธีกำรหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหำในกำรเรียนกำรสอนสำระ
กำรเขียนรำยงำน ทำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนุกสนำน สนใจที่จะศึกษำบทเรียน เพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน
2. เพื่อศึกษำควำมสำมำรถในกำรทำโครงงำนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ด้วย
วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน
3. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีต่อวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบโครงงำน
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำที่เรียนรู้ด้วย
วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่เรียนอยู่ในภำคเรียนที่
2 ปีกำรศึกษำ 2554 กลุ่มโรงเรียนโซนคุณภำพบูรพำศึกษำ 12 โรงเรียน (โรงเรียนอนุบำลนครปฐม
โรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์ โรงเรียนบ้ำนมำบแค โรงเรียนวัดพะเนียงแตก โรงเรียนวัดสำมควำยเผือก
โรงเรียนวัดตำก้อง โรงเรียนบ้ำนรำงมะเดื่อ โรงเรียนบ้ำนลำท่ำโพ โรงเรียนบ้ำนต้นสำโรง โรงเรียนวัด
ดอนยำยหอม โรงเรี ย นวั ด ดอนขนำก และโรงเรีย นวัด ธรรมศำลำ (หลวงพ่อ น้ อยอุป ถัม ภ์ ) สั ง กั ด
สำนักงำนพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1) จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 215 คน
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กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนวัดธรรม
ศำลำ (หลวงพ่ อ น้ อ ยอุ ป ถั ม ภ์ ) อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครปฐม สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ที่เรียนอยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2554 จำนวน 35 คน ได้มำจำก
กำรสุ่มอย่ำงง่ำย(Simple Random Sampling) ด้วยกำรจับฉลำก ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม และ
นักเรียนเป็นหน่วยกำรวิเครำะห์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน จำนวน 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์ ท ำงกำรเขี ย นรำยงำนกำรศึ ก ษำค้ นคว้ ำ ตอนที่ 1 เป็ น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ และตอนที่ 2 แบบทดสอบอัตนัย 1 ข้อ ใช้
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
3. แบบประเมิน ควำมสำมำรถในกำรทำโครงงำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มี
ลักษณะแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 3 ระดับ (Rubric)
4. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีต่อวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบโครงงำน มีลักษณะแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 3 ระดับ (Rubric)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ก่อนกำรทดลองสอน ผู้วิจัยได้ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ และข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ แล้วตรวจให้
คะแนน
2. ดำเนินกำรทดลอง ผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเองโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนควบคู่
กับ แผนกำรจั ดกำรเรี ย นรู้ พร้ อมสั ง เกตพฤติก รรมของกลุ่ มตัว อย่ ำง เริ่ม ทดลองในภำคเรีย นที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2554 รวม 2 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง รวมทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน
3. หลังทดลองผู้วิจัยดำเนินกำรทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ และข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบชุด
เดียวกับก่อนเรียนแต่สลับข้อ แล้วตรวจให้คะแนน จำกนั้นให้นักเรียนทำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน
4. ตรวจโครงงำนของนั กเรียน โดยใช้ แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรทำโครงงำนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถที่นักเรียนแสดงออกระหว่ำงกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบโครงงำน ตำมกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัย นำข้อมูล ทั้งหมดมำวิเครำะห์ด้วยวิธีกำรทำงสถิติส รุปเป็นผลกำรทดลองและทดสอบ
สมมติฐำนตำมลำดับ ดังนี้
1. วิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้ค่ำเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.) และน ำคะแนนมำเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยกำร
ทดสอบ t – test แบบ Dependent
2. วิเครำะห์แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรทำโครงงำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
และแบบสอบถำมคิดเห็นที่มีต่อวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน ใช้กำรแปลค่ำแบบสอบถำมควำม
คิดเห็น 3 ระดับ วิเครำะห์ข้อมูลโดยค่ำเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เทียบเกณฑ์กำร
แปลผล
ผลการวิจัย
1. ผลกำรเปรี ย บเทีย บผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกว่ำผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
2. ควำมสำมำรถในกำรทำโครงงำนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ด้วยวิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบโครงงำน พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรทำโครงงำน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ระดับคะแนนในภำพรวมทั้ง 5 ด้ำนอยู่ในระดับมำก ( X 2.33, S.D. 0.27)
3. ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีต่อวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบโครงงำน พบว่ำ ควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มี ต่อวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
โครงงำน โดยภำพรวมทั้ง 3 ด้ำนเห็นด้วยมำก ( X 2.65, S.D. 0.52) แล้วเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน
พบว่ำ นักเรียนมีควำมคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วยมำกที่สุดในด้ำนควำมคิดเห็นต่อบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ (
X 2.73, S.D. 0.44 ) รองลงมำคือ ด้ำนควำมคิดเห็นต่อบทบำทครูในกำรเรียนรู้ ( X 2.65, S.D.
0.56) และด้ำนควำมคิดเห็นต่อกิจกรรมในกำรเรียนรู้ ( X 2.59, S.D. 0.85 ) ตำมลำดับ
อภิปรายผล
1. ผลกำรพั ฒ นำผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเขี ย นรำยงำนกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยวิธีโครงงำน พบว่ำ คะแนน
เฉลี่ยของกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 3 ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน ทั้งนี้มำจำก นักเรียนมีพัฒนำกำรทำงกำร
คิดวำงแผน กำรศึกษำค้นคว้ำ กำรปฏิบัติตำมแผน กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรเขียนรำยงำน กำร
สรุปผล และกำรนำเสนอ เพิ่มมำกขึ้นตำมลำดับ อำจเป็นเพรำะนักเรียนได้รับกำรฝึกปฏิบัติอย่ำง
ต่อเนื่อง ประกอบกับครูผู้สอนได้ดูแลนักเรียนอย่ำง ใกล้ชิด แนะนำแนวทำงในกำรปฏิบัติตลอดกำร
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ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จึงทำให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจและมองเห็นแนวทำงในกำรทำโครงงำนทุก
ขั้นตอน สอดคล้องกับวิจัยของนัยนำ จันทมิตร (2547 : 62) ที่ศึกษำผลกำรสอนแบบโครงงำนในวิชำ
ภำษำไทย ที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นและควำมรั บ ผิ ด ชอบของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 5
โรงเรียนมะขำมสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนภำษำไทยของนักเรียนก่อนและหลังกำรเรียนแบบกิจกรรมโครงงำน พบว่ำนักเรียนที่เรียนแบบ
กิจกรรมโครงงำน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ 0.05
2. ควำมสำมำรถในกำรทำโครงงำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 อยู่ในระดับมำก ทั้งนี้
อำจเนื่องมำจำกนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ต้องอำศัยกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเองและศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งควำมรู้ที่หลำกหลำย นักเรียนสำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองและเข้ำใจมีทักษะในกำรทำงำนกลุ่มมำกขึ้น นักเรียนแต่ละกลุ่ มจะช่วยกันปฏิบัติงำนจนสำเร็จ
นักเรียนที่เรียนเก่งจะช่วยแนะนำนักเรียนที่เรียนอ่อน ทำให้นักเรียนที่เรียนอ่อนสำมำรถตอบคำถำม
ได้มำกขึ้น และในกำรปฏิบัติโครงงำนนักเรียนสำมำรถทำได้ดี สรุปควำมรู้ที่ได้รับด้วยตนเอง นักเรียนมี
ควำมพร้อมในกำรทำกิจกรรมมำกขึ้น มีควำมกระตือรือร้น กล้ำแสดงออก และมีควำมมั่นใจในกำร
นำเสนอผลงำนมำกจำกกำรที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม เพื่อฝึกพัฒนำกำรคิดอย่ำงสม่ำเสมอทั้งจำก
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน จำกกำรฝึกทำกิจกรรมโครงงำนโดยฝึกคิดระบุปัญหำ คิดวำงแผน
ศึกษำค้นคว้ำ เสนอวิธีกำรแก้ไข เก็บรวบรวมข้อมูล เขียนรำยงำน สรุปผล ทำให้นักเรียนได้สะสม
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรคิดแก้ปัญหำ ทั้งนี้สอดคล้องกับรัชนี สีดำ (2551 : 83-87) ที่พบว่ำแผนกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้แบบโครงงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เรื่อง คำรำชำศัพท์ ชั้นประถมศึกษำปีที่
6 กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ จะทำให้ครูผู้สอนสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธี กำรปฏิบัติ จะทำให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำร และขั้นตอนในกำรทำโครงงำน มีทักษะด้ำนกำรเขียน กำรอ่ำนกำรค้นคว้ำหำคำตอบด้วย
ตนเอง นักเรียนเกิดควำมสนใจ จดจำ และได้ฝึกกิจกรรมบ่อย ๆ ทำให้เกิดควำมชำนำญ เกิดทักษะ เกิด
องค์ควำมรู้ด้วยตนเอง สำมำรถนำควำมรู้ไปสร้ำงสรรค์ผลงำน และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่ง
ส่งผลให้นักเรียนสำมำรถทำงำนได้บรรลุเป้ำหมำยของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
3. ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีต่อวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบโครงงำน โดยพิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยกำรตอบแบบสอบถำมควำมคิดเห็น พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุก
ด้ำน ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้ำนควำมคิดเห็นต่อบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้
เด็กบรรลุศักยภำพแห่งตนได้เองได้นั้น จำเป็นอย่ำงยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องจัดสภำพแวดล้อมกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน โดยจัดบรรยำกำศกำรเรียนให้ น่ำสนใจ ทำให้
ผู้เรียนรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของวิถำฤดี วิภำวิน (2543 : 64) ที่พบว่ำถ้ำครูให้
โอกำสกับนักเรียนได้คิดอย่ำงเต็มที่ทำให้บรรยำกำศกำรเรียนมีควำมสนุกสนำน กำรให้ควำมเป็นกันเอง
ของครูทำให้นักเรียนสำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดของตนเองได้อย่ำงอิสระ จะทำให้นักเรียนที่ขลำดอำย
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เปลี่ ยนพฤติกรรมกล้ำแสดงออกมำกขึ้น ครูจึงควรมีบทบำทในกำรให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียนอย่ำง
สม่ำเสมอ ให้กำลังใจแก่นักเรียนเมื่อนักเรียนทำผิด กระตุ้นให้นักเรียนคิด ให้ข้อมูลแก่นักเรียนทุกครั้ง
เมื่อนักเรียนสงสัย ดูแลนักเรียนอย่ำงใกล้ชิดตลอดระยะเวลำกำรทำกิจกรรม กำรเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียน
กล้ำทำ กล้ำคิด กล้ำแสดงออก มีควำมมั่นใจในกำรพัฒนำกำรเขียนภำษำไทย
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรมีเวลำให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอย่ำงเพียงพอทั้งขั้นกำรคิดและ
เลือก หัวเรื่องหรือประเด็นปัญหำที่จะศึกษำ กำรวำงแผนในกำรทำโครงงำน กำรลงมือทำโครงงำน กำร
เขียนรำยงำนโครงกำร และกำรแสดงผลงำนโครงงำน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนำด้ำนกำรคิดแก้ปัญหำ
ฝึกทักษะกำรอ่ำน กำรพูด (กำรพูดประชุม, กำรนำเสนอผลงำน) กำรเขียนอย่ำงเต็มที่
2. นักเรียนได้รับควำมรู้จำกเนื้อหำที่เรียนเพิ่มเติม ได้ฝึกใช้ทักษะกำรคิดแก้ปัญหำในกำร
แสวงหำควำมรู้ สำมำรถเชื่อมโยงกำรเรียนรู้มำใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจำวัน ตัวอย่ำงเช่น เมื่อ
นักเรียนเรียนเนื้อหำเรื่องขยะแล้วนักเรียนสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกเนื้อหำมำเชื่อมโยงควำมรู้ใหม่เป็น
โครงงำนเรื่อง โครงงำนขวดน้ำรีไซเคิล โครงงำนกระเป๋ำจำกถุงนม โครงงำนสมุดเล่มเล็กจำกกระดำษ
เหลือใช้ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีกำรศึกษำวิจัยกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ ด้วยกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบอื่น เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ โดยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
สืบสวนสอบสวน (Inquiry Method) กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ โดยวิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบวิธีสอน Motivation Information Application Progress (MIAP) เป็นต้น
2. ควรมีกำรศึกษำกำรใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนกับวิชำอื่น ๆ เช่น วิชำสังคม
ศำสนำ และวัฒนธรรม วิชำภำษำอังกฤษ เป็นต้น
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