
การใชก้ารเรียนรูแ้บบโครงงานเพือ่พฒันาความคิดสรา้งสรรคข์อง

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาลรตันบุรี 

           

ชโลธร  ใจหาญ
1
 

                          อสมา มาตยาบุญ
2
 

         ธญัธชั วิภัติภมูิประเทศ
3
 

 

บทคดัย่อ 

 

การใช้การเ รียนรู้แบบโครงงานเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเ รียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1)พัฒนาทักษะการประดิษฐ์วัสดุ

เหลือใช้ โดยใช้โครงงาน ของนักเรียน 2) เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ3)ศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน  กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 

จ านวน 31 คนโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน   แบบประเมินโครงงาน  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์  

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี  

จ านวน 31 คน มีทักษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมมี

คะแนนคิดเป็นร้อยละ 78.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ตามที่ก  าหนดไว้  มีพัฒนาการความคิด

สร้างสรรค์ เร่ือง การพัฒนาทักษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ คิดเป็นร้อยละ82.66 ผ่านเกณฑ์ และมี

ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยโครงงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17 

ค าส าคญั : การเรียนรู้แบบโครงงาน  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  

 

 

 

 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิ

บณัฑติย์ 
2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 

3
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม 
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ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหา 

ต่างๆ ในสังคมเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาในด้านต่างๆ ตั้งแต่การวางรากฐานพัฒนาการ

ของชีวิต การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในด้านต่างๆ ที่จะด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้

อย่างมีความสุข สภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมา ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

เทา่ที่ควร เพราะไม่สามารถท าให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนถนัด ตามความสามารถและความต้องการ 

ตลอดจน ความเหมาะสมกบัการประกอบอาชีพของตนและท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธกิาร,2551) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพ่ือให้มี

ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท างาน เหน็แนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้

อย่างมีประสทิธภิาพ โดยมีสาระส าคัญ ดังน้ี สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับ

การท างานในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง 

ไม้ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพ่ือให้

ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 

เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกบัการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้

กบักระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของ เคร่ืองใช้วิธีการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต สาระ

ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน คุณค่า

และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาระที่ 4 การอาชีพ เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ ดีต่ออาชีพ ใช้

เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

(กระทรวงศึกษาธกิาร,2551) 

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เน้นให้นักเรียนได้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนา ความรู้ ทกัษะและเจตคติ เพ่ือคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็นต้อง

เปล่ียนแปลงบทบาทการสอน จากครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จะช่วย

ให้นักเรียนค้นพบความรู้ต่างๆ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูจึงมีบทบาท

ในการวางแผนจัดกจิกรรมการเรียน จึงต้องใช้วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ท าให้

เดก็พัฒนาทกัษะ ในการคิดสบืค้นความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง การท าโครงงานเป็นการสืบค้นข้อมูลใน

ด้านลึก ยึดความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก  ผู้เรียนจึงร่วมกับผู้สอนสร้างค าถามเกี่ยวกับหัวเร่ือง ของ

หน่วยการเรียนกจิกรรมและวิธกีารเรียนการสอน จึงกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาค าตอบที่หลากหลาย เน้น

ความคิดสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มี

ทกัษะการท างาน ทกัษะการจัดการสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการ
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ท างานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและมีคุณธรรม และค่านิยมที่เป็นพ้ืนฐาน ช่วยเหลือตนเองและ

พ่ึงตนเองได้ สามารถด ารงชีวิตได้  กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษาปรับกระบวนทศัน์และ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในอัตราส่วน 70:30 เปอร์เซ็นต์ ส่วน 70 เปอร์เซ็นต์แรก หมายถึง 

ส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง โดยให้สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐาน

ในการคิด ซ่ึงสถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการเรียนการสอนเหมือนกันทั่วประเทศ เพ่ือความเป็นสากล 

ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ และการด ารงชีวิตในการประกอบอาชีพที่ ซ่ือสัตย์สุจริต 

ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ส่วน 30 เปอร์เซน็ต์หลัง หมายถึง สถานศึกษาต้องจัดท า ต้องปรับปรุง

หลักสูตรขึ้ นมาใช้เองในการเสริมสร้างความเป็นมนุษย์และศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ และการ

ท างานเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ ในการที่จะตอบสนองต่อสภาพปัญหาในชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ(กระทรวงศึกษาธกิาร. 2551) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูยัง

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา  นักเรียนไม่ได้ลงมือปฏบัิติอย่าง

จริงจัง ได้ฝึกปฏิบัติน้อย ขาดทักษะและกระบวนการท างานที่ถูกต้อง นักเรียนไม่เปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการเรียนรู้ ไม่ชอบแสวงหาความรู้และการค้นคว้าด้วยตนเอง การวัดผลประเมินผลครูจะ

เน้นด้านความรู้มากกว่าทกัษะกระบวนการและคุณธรรมจริยธรรม จึงไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ

ด าเนินชีวิตจริงได้ การจัดการศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงไม่บรรลุตามความ

คาดหวังของหลักสูตร จากการรายงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เร่ืองหลักสูตร

การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่าการก าหนดสัดส่วนและเวลาเรียนเน้ือหาทาง

วิชาการและทกัษะอื่นๆ ยังไม่เหมาะสม ขาดเน้ือหาสาระที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้โลกแห่งอนาคต ส่วน

กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ พบว่า ครูส่วนใหญ่ยังใช้การสอนแบบเดิมๆ คือ 

บรรยาย ไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง และครูยังใช้สื่อการเรียนการสอนไม่หลากหลาย (ไพฑรูย์ สบืสงิห์,2547 : 4)    

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ตั้งอยู่บนความเช่ือ และหลักการปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้

คือ เช่ือมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้หลักการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และ

สอดคล้องกับสภาพจริงในท้องถิ่น กล่าวคือ ผู้เรียนได้เลือกเร่ือง ประเดน็ปัญหาที่ต้องการจะศึกษา

ด้วยตนเอง ผู้เรียนเลือกและหาวิธกีารตลอดจนแหล่งข้อมูลที่หลากหลายลงมือปฏบัิติ เรียนรู้ได้บูรณา

การ ทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัวตามสภาพจริง ผู้เรียนเป็นผู้สรุปสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้อื่น และได้น าไปใช้จริง ซ่ึงมีข้ันตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงาน ดังน้ี ขั้นก าหนดความมุ่งหมาย ขั้นน้ีครูเป็นผู้ช้ีแนะให้นักเรียนตั้งความมุ่งหมายของการ

เรียน ว่าจะเรียนเพ่ืออะไร เมื่อก าหนดขั้นตอนแล้วจึงเร่ิมวางแผนหรือโครงการ นักเรียนจะช่วยกัน

วางแผนว่าท าอย่างไรจึงจะบรรลุตามความมุ่งหมายที่ต้ังไว้ จะใช้วิธีใดในการท ากิจกรรม แล้วลงมือ
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ด าเนินการเป็นข้ันที่นักเรียนลงมือท ากิจกรรม หรือลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ ครูคอยส่งเสริม

ให้นักเรียนได้กระท า ได้คิด และตัดสินใจด้วยตัวเองให้มากที่สุดและช้ีแนะให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก

การวัดการท างานเป็นระยะ ๆ และประเมินผล นักเรียนเป็นผู้ประเมินผลกิจกรรม หรือโครงงานที่ท  า

น้ันว่าบรรลุตามความมุ่งหมายที่ต้ังไว้หรือไม่มีข้อบกพร่อง และควรแก้ไขอย่างไร (อุไรวรรณ ลครร า, 

2551) 

การเรียนรู้เชิงโครงงาน (PBL) ได้แนะน าวิธีการสอนที่เกือบจะเหมือนชีวิตจริงและ

สิ่งแวดล้อมในโลกของการท างานของศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ เชิงโครงงาน(PBL) เป็นการรวมทกัษะ

ที่หลากหลายรวมกันอยู่เป็นทกัษะทมีีอยู่ในโลกแห่งความจริง เช่น การต้ังค าถาม( Driving Question 

) กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ในเชิงลึกด้วยตนเอง(In-Depth Inquiry ) การเรียนรู้ที่ให้

ความส าคัญกับเน้ือหาสาระ( Significant Content ) การฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ

เผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมท้าทายได้เรียนรู้

จากประสบการณ์จริง ได้แก่ ความร่วมมือในสถานที่ที่ท  างาน การท างานเป็นทมีและคณะกรรมการที่มี

ความเข้มแขง็ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

(ไพฑูรย์  สินลารัตน์และคณะ,2557) สุพล วังสินธุ์ (2543 )กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน ( 

Project Approach ) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพราะมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ด้วยตนเอง เป็นการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง ยังเป็นการฝึกให้

นักเรียนรู้จักท าโครงงานแบบต่างๆ ได้  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานซ่ึงเกิดประโยชน์ต่อ

ผู้เรียน และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างแท้จริงสอดคล้องกับยุทธ ไกยวรณ์ ( 2544:7)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (Learning Process onProject Approach) เป็นรูปแบบหน่ึง

ของกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   โดยครูผู้สอนพยายามจัดการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง จากการได้ศึกษาค้นคว้า ทดลอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และลงมือ

ปฏบัิติจริง (วิมลรัตน์ สนุทรโรจน์.2553:51-53) 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ในแบบ Learning by 

doing ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ แนวคิดน้ีจะจัดการสอนแบบโครงการ ( Project-based 

learning ) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนจากการปฏบัิติจริง เป็นการเรียนจากประสบการณ์ตรง 

ผู้เรียนได้ทดลองท าปฏิบัติ เสาะหาข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล พิจารณาหาข้อสรุป ค้นคว้าหาวิธีการ 

กระบวนการด้วยตนเอง หรือร่วมกันเป็นกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลัก

ประชาธิปไตยให้ผู้เรียนได้รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น ให้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 

มิใช่เฉพาะในห้องเรียนเท่าน้ัน ท าให้ผู้เรียนเกิดนิสัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเองได้ด้วย

ความมั่นใจ ผลการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีประสบการณ์ของจอห์น ดิวอี้ โดยสอนให้ผู้เรียนมีความสุข

กบัการเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และสื่อที่เร้าความสนใจ สอนให้
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ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพด้วยการศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติฝึก

ทกัษะจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้เกิดความเช่ือมั่นเป็นแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและใช้

กจิกรรมกลุ่มช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสยัที่พึงประสงค์ เกดิกระบวนการท างาน เช่น มีการวางแผนการ

ท างาน มีความรับผิดชอบ เสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีวินัยในตนเอง มีพฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตย 

เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น ผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าจะเรียนรู้อย่างมีความสุข มี

ชีวิตชีวา ได้รับก าลังใจและได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน ท าให้เกิดความม่ันใจ ผู้เรียนที่เรียนดีจะได้

แสดงความสามารถของตนเอง มีความเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ และแบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่กัน  ช่วยให้ผู้เรียนเกิด

กระบวนการคิดจากการร่วมกจิกรรมและการค้นหาค าตอบจากประเดน็ค าถามของผู้สอนและเพ่ือน ๆ 

สามารถค้นหาค าตอบและวิธกีารได้ด้วยตนเอง สามารถแสดงออกได้ชัดเจนมีเหตุผล  โดยทุกขั้นตอน

การจัดกจิกรรม จะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนได้ซึมซับสิ่งที่ดีงามไว้ในตนเองอยู่

ตลอดเวลา  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้และการปฏบัิติงาน โดยให้แต่ละ

คนเรียนรู้ เตม็ตามศักยภาพของตน ไม่น าผลงานของผู้เรียนมาเปรียบเทยีบกัน มุ่งให้ผู้เรียนแข่งขันกับ

ตนเองและไม่เลง็ผลเลิศจนเกินไป ส่งผลให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข เกิดการพัฒนารอบด้าน มี

อิสระที่จะเลือกวิธีการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับตนเอง และน าความรู้ที่ ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

จากเหตุผลดังที่กล่าวมาน้ัน จึงท าให้ผู้วิจัยเหน็ถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือพัฒนาความสามารถให้นักเรียนสามารถน ากระบวนการคิด

วิเคราะห์ไปใช้เป็นรากฐานในการพัฒนาตนเองให้เตม็ศักยภาพ และใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน พัฒนาทักษะ

การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี เพ่ือพัฒนาทกัษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้   และท าให้นักเรียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์ซ่ึงเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถเลือกและสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย อกีทั้งเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้

มีประสทิธภิาพและสอดคล้องตามเป้าหมายของการศึกษาในยุคปัจจุบัน 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือพัฒนาทกัษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 

2. เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 
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3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทกัษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้  

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. นักเรียนมีการพัฒนาทกัษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงาน เพ่ิมข้ึน  มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสูงขึ้น มีคะแนน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การประดิษฐ์วัสดุ โดยใช้การเรียนรู้แบบ

โครงงานอยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

การศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษาค้นคว้า ดังน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี อ าเภอรัต

นบุรี จังหวัดสริุนทร์ ในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 31 คน  โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา  

เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เร่ือง งานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

3. ตัวแปรที่จะศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ การเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน

เทศบาลรัตนบุรี  

ตัวแปรตาม คือ 

1. ผลการพัฒนาทกัษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้  โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน   

2. ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้  โดยใช้การเรียนรู้แบบ

โครงงาน  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4. ระยะเวลาในกาวิจัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
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นยิามศพัท ์

1. การประดิษฐ์วัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ หมายถึง การน าวัสดุที่เหลือใช้ในชีวิตประจ าวัน

และวัสดุที่มีมากในท้องถิ่น น ามาออกแบบสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม

เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน เช่น การประดิษฐ์ที่รองแก้วจากขวดน า้ด่ืม กระเป๋าใส่

เหรียญจากขวดพลาสติก ตุก๊ตาใส่ของจากแผ่นซีดีและขวดพลาสติก ดอกไม้จากถุงน า้ยาปรับผ้านุ่ม 

เป็นต้น 

2. การเรียนรู้แบบโครงงาน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏบัิติ โดย

ใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง ได้ลงมือปฏบัิติกิจกรรมที่

ใช้กระบวนการโดยด าเนินการตามกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีครูเป็นผู้ให้ความ

ช่วยเหลือ กระตุ้น แนะน า สนับสนุน และอ านวยความสะดวกให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเตม็ศักยภาพ 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการตัดสินใจเลือกเร่ืองตามความสนใจของผู้เรียนเพ่ือตอบข้อสงสัยในสิ่งที่ตน

อยากรู้  จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ ซ่ึงผู้วิจัยใช้แนวคิดของจอห์นดิวอี้  (John Dewey) เป็นหลัก 

เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ วัสดุเหลือใช้ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบด้วย 5 

ขั้นตอน คือ (1)ขั้นวางแผน (2)การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล (3)การด าเนินการทดลองหรือศึกษา

ตามที่วางแผนไว้  (4) การสรุปผล (5) การเขียนรายงาน 

3. การพัฒนาทกัษะ หมายถึง การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้ปฏบัิติจริงอย่างใด

อย่างหน่ึงที่ตนเองสนใจ เพ่ือเพ่ิมความสามารถ ความช านาญ ความถนัด ความถูกต้องแม่นย าให้มี

มากข้ึนไปกว่าเดิม ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์จนเกิดความช านาญและ

สามารถท างานไดอย่างมีคุณภาพ 

4. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างความคิดใหม่ แนวทางใหม่ ทศันคติใหม่ ความ

เข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ที่จากการเรียนรู้แบบ

โครงงาน คือ สิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนสร้างข้ึนจากความรู้ความเข้าใจ 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สกึชอบหรือไม่ชอบของนักเรียนที่มีต่อการกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบโครงงาน ซ่ึงวัดได้จากแบบวัดความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การพัฒนาทกัษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 

จ านวน 5 แผน รวมทั้งหมด 10 ช่ัวโมง  
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2. แบบประเมินโครงงาน เร่ือง การพัฒนาทักษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี  

3. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ เร่ือง การพัฒนาทกัษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้โดย

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี โดย

ใช้แนวคิดของกิลฟอร์ด(Guilford, 1968)ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่จะคิดได้

หลายทิศทางหรือแบบอเนกนัย และความคิดสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วยความคล่องในการคิด 

ความคิดยืดหยุ่น และความคิดที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ คนที่มีลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นคนกล้า

คิด ไม่กลัวถูกวิพากวิจารณ์และมีอสิระในการคิด  

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะการประดิษฐ์วัสดุ

เหลือใช้  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล

รัตนบุรี แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(Rating Scale)  (บุญชม ศรีสะอาด : 2535) 

 

การรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน 

    ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง ใช้เวลาในการสอนสัปดาห์ละ 2 คาบๆละ 50 นาท ี

สอนติดต่อกนั 10 สปัดาห์ ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โดยด าเนินการดังต่อไปนี้  

   1.ปฐมนิเทศช้ีแจงข้อตกลงในการจัดการเรียนรู้ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความส าคัญและ

ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้  โดยเรียนรู้แบบโครงงาน 

   2.ด าเนินการตามแผนพัฒนาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยเรียนรู้แบบโครงงาน ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น 

   2.1ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเรียนรู้แบบโครงงาน ให้นักเรียนได้ปฏิบัติมี

ความรู้มีความหลากหลายรูปแบบและสาระการเรียนรู้  ตลอดจนจัดให้มีความยืดหยุ่นในเร่ืองเวลาและ

สร้างสรรค์งานด้วยตนเองภายใต้ข้อตกลงร่วมกนั 

 ข้ันที่ 1 อธิบายวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการเรียนรู้โดยเรียนรู้แบบ

โครงงาน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบและแบ่งกลุ่มการท างาน กลุ่มละ 5-6 คน  

 ข้ันที่ 2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเรียนรู้

แบบโครงงาน 

 2.1 ก าหนดให้นักเรียนวางแผน 

 2.2 ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 

 2.3 ด าเนินงาน 

  2.4 การสรุปผล 
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 2.5 การเขียนรายงาน 

 ข้ันที่ 3 ลงมือปฏิบัติโดยนักเรียนสร้างสรรค์ช้ินงาน กลุ่มละ 1 ช้ิน จากเร่ืองที่ศึกษา และ

ประเมินผลงานด้านทกัษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 

 ข้ันที่ 4 เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือประมวลผล 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล  

1. สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ประมวลผลและอภิปรายผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

สรุปผลการวิจยั 

1. ผลการพัฒนาทกัษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี จ านวน 31 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 

นักเรียนมีทกัษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมมีคะแนนคิด

เป็นร้อยละ 78.00 ไม่ผ่านเกณฑร้์อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้  

2. ผลงานความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ที่ได้รับการพัฒนาทกัษะการประดิษฐ์วัสดุ 

เหลือใช้โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 

โดยภาพรวมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.66 ผ่านเกณฑร้์อยละ 80 ตามที่ก  าหนดไว้  

3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทกัษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ โดย

ใช้ การเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี โดย

ภาพรวมมี ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

ที่นักเรียนมีระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ (ค่าเฉล่ีย 4.27 ) ด้านการ

จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน(ค่าเฉล่ีย 4.21) และด้านผู้เรียน(ค่าเฉล่ีย 4.17 ) ตามล าดับ 

 

อภิปรายผล 

1. ผลการพัฒนาทกัษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี จ านวน 31 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 

นักเรียนมีทกัษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมมีคะแนนคิด

เป็นร้อยละ 78.00 ไม่ผ่านเกณฑ์(เกณฑ์คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) วิจัยได้สังเกตขณะท าการทดลอง
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กบักลุ่มเป้าหมาย.และพบสาเหตุของคะแนนโดยรวมไม่ผ่านเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้เพราะผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู่ในระดับน้อย ลักษณะนิสัยของผู้เรียนและความตั้งใจของกลุ่มผู้เรียน  นักเรียนไม่

สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสรจ็ตามเวลาที่ก  าหนด ตรงกันข้ามนักเรียนจ านวน 2 กลุ่มที่ผ่าน

เกณฑ์ มีลักษณะนิสัยคือ มีความขยันมุ่งมั่น ให้ความร่วมมือกันท างานของกลุ่ม จึงส่งผลให้กลุ่ม

สามารถประสบความส าเรจ็ในการท าโครงงาน อีกทั้งผลงานของนักเรียนสะท้อนความคิดสร้างสรรค์

ด้วย เช่น การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ดังน้ันครูจึงควรใช้วิธีการเรียนการสอนแบบมีนักเรียนเป็น

ศูนย์กลางพร้อมกับฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยวิธีสอนที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและคุณลักษณะดังกล่าวของนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงสอดคล้องกับวราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ 

(2551) กล่าวถึง การเรียนรู้แบบโครงงาน คือ การจัดให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมใดกิจกรรม

หน่ึงตามความสนใจของผู้เรียน  การเรียนรู้แบบโครงงานน้ี จึงมุ่งตอบสนองความสนใจความ

กระตือรือร้นและความใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนเองในการแสวงหาข้อมูลความรู้ต่างๆเพ่ือท าโครงงาน

ร่วมกันให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายและจอนห์สันและจอนห์สัน( Johnson and 

Johnson,1994) กล่าวว่า ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก (Positive Interdependence) 

หมายถึง การที่สมาชิกในกลุ่มท างานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน  มีการท างานร่วมกัน โดยที่สมาชิกทุก

คนมีส่วนร่วมในการท างานน้ัน มีการแบ่งปันวัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลต่างๆในการท างาน ทุกคนมีบทบาท  

หน้าที่และประสบความส าเร็จร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จได้ก็

ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จด้วย สมาชิกทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ หรือรางวัล

ผลงานกลุ่มโดยเทา่เทยีมกนั เช่น ถ้าสมาชิกทุกคนช่วยกัน ท าให้กลุ่มได้คะแนน 90% แล้ว สมาชิกแต่

ละคนจะได้คะแนนพิเศษเพ่ิมอีก 5 คะแนน เป็นรางวัล เป็นต้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกรี 

รุ่งโรจน์ (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกบัการสร้างกจิกรรมแบบโครงงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง 

การประดิษฐ์ดอกไม้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุญช่วย ปีการศึกษา 2549 จ านวน 33 คน

พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน ที่มีประสิทธิภาพ 81.57/80.63 และมีดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6299 ซ่ึง หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 62.99

สอดคล้องกับงานวิจัยของอุไรวรรณ ลครร า (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานเร่ือง งานประดิษฐ์จากเกล็ดปลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 83.90/86.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้และสุเทพ วิเวก (2553) 

ได้ผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง การปลูกผักสวนครัว ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมแบบโครงงานโรงเรียนบ้านนองบัวแดง ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาหนองคาย เขต 3 จ านวน 17 คน พบว่าความสนใจส่วนบุคคล งานที่กระตือรือร้น และ

ผลสัมฤทธิ์ของงานร่วมมือกันมากกว่างานกลุ่มของรายบุคคลหรือประชุมช้ันเรียน การสอนแบบ
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โครงงานน้ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวัย ท าให้เดก็มีความกระตือรือร้น และเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ที่มี

ความหมาย อาจจะท าให้เป็นสากลได้ตลอดชีวิตการเรียนในโรงเรียน 

2. ผลงานความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการประดิษฐ์วัสดุ 

เหลือใช้โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 

โดยภาพรวมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.66 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ตามที่ก  าหนดไว้ ในการจัดการ

เรียนรู้ ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างอิสระ คิดให้หลากหลายทศิทาง หลากหลายประเภท ไม่ซ า้

กนั หากนักเรียนกลุ่มใดไม่มีความคิดสร้างสรรค์ จะคิดได้เพียงทศิทางเดียวหรือประเภทเดียว ครูควร

ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด โดยไม่กลัวว่าความคิดของตนน้ันจะถูกหรือผิด ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการ

ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นสอดคล้องกบัChen (2006) กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนโดยโครงงาน

เป็นหลัก คือการจัดการเรียนการสอนที่ถูกกระตุ้นด้วยข้อสงสัยกับสิ่งที่เกิดข้ึนจริงหรือปัญหาที่เป็นจุด

ศูนย์กลางการจัดหลักสตูรการเรียนการสอน ที่มีความสมัพันธก์บัการสร้างชุมชนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

และที่สุดของโครงงานคือการน าเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่สร้าง หรือเอกสารรายงาน และกิลฟอร์ด

(Guilford, 1968)กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่จะคิดได้หลายทิศทาง

หรือแบบอเนกนัย และความคิดสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วยความคล่องในการคิด ความคิดยืดหยุ่น และ

ความคิดที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ คนที่มีลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นคนกล้าคิด ไม่กลัวถูก

วิพากวิจารณ์และมีอิสระในการคิด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของราตรี ทองสามสี (2547) ได้ศึกษา

การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบโครงงาน ผลการวิจัยพบว่าวิธี

สอนแบบโครงงาน ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถด าเนินงานตาม

ข้ันตอนที่วางไว้ได้ฝึกความเป็นผู้น า้ แสดงความคิดเหน็และสามารถน าเสนอข้อมูลได้ มีการบูรณาการ

ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สฤษด์ิ บรรณะศรี (2550) ได้พัฒนาบทเรียนโดยใช้ เวบ็เทคโนโลยีตาม

แนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructionism) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน และ

ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนบ้านหนองแวง จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน

มีผลสมัฤทธิ์ ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์สงูขึ้น และนักเรียน มีความคงทนต่อการเรียนรู้และ

มีความพึงพอใจต่อการ เรียนรู้ในระดับมาก ซ่ึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู สามารถน าบทเรียนน้ี

ไปใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้ ผู้เรียนบรรลุตามความมุ่งหมายของรายวิชาต่อไป 

3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทกัษะการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้โดย

ใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี4  โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี  โดยภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4 .71 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่นักเรียนมีระดับ 

ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ (ค่าเฉล่ีย 4.27 ) ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ
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โครงงาน(ค่าเฉล่ีย 4.21) และด้านผู้เรียน(ค่าเฉล่ีย 4.17 ) ตามล าดับซ่ึงสอดคล้องกับสมิต สัชฌุกร 

(2548) ให้ความเหน็ว่า การได้รับความพึงพอใจ จะท าให้ผู้รับบริการยอมรับในคุณภาพของบริการ 

เพราะล าพังการให้บริการที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการจะมีผลในด้านการ

สนองตอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หากจะให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความประทับใจ จะต้องเป็น

บริการที่ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเป็นส าคัญ  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเรวดี รัตนวิจิตร 

(2555) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 5 โรงเรียนบุญสมวิทยา จังหวัดจันทบุรี นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมี

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (X = 4.31) และ

สอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของ สัมพันธ์ ต้นกันยา (2550) พบว่า ผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ โดยโครงงานและทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง 

อาหารพ้ืนอีสานเหนือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมทักษะ

กระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 

ขอ้คน้พบจากงานวิจยั 

1. ควรจัดกจิกรรมนันทนาการเช่ือมความสมัพันธร์ะหว่างครูผู้สอนและนักเรียน 

2. ครูผู้สอนควรปรับเน้ือหาหรือภาษาให้เข้าใจง่าย ตามพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

3. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีผลต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

4. การแบ่งกลุ่มของนักเรียนควรจ ากัด ขนาดของกลุ่ม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มี

จ านวนนักเรียนเทา่กนั 

5. ครูผู้สอนควรแบ่งเน้ือหา เร่ืองที่สอนให้สอดคล้องกบัจ านวนช่ัวโมงที่สอน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้ 

1. งานวิจัยฉบับน้ี เหมาะส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

2. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นทางเลือกหน่ึงในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

  

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยใช้เทคนิคการ

ก ากบัตนเอง(Self-regulation) เช่น การจัดท าตารางอ่านหนังสอืของตนเอง  การศึกษาค้นคว้าความรู้
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ใหม่ๆ จากอนิเตอร์ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

2. ควรศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้เร่ือง การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยใช้

เทคนิคการท างานเป็นกลุ่ม-เพ่ือนช่วยเพ่ือน  
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