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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการท าโครงการ และเพ่ือเปรียบเทียบ

จิตสาธารณะของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง คือ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน NA สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้งนครนายก ที่ก าลังเรียนในรายวิชาทักษะทางสังคมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ
เป็นฐาน 2) แบบประเมินความสามารถในการท าโครงการของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3  
ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 3) แบบวัดความมีจิตสาธารณะของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แบบโครงการ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานนักศึกษา พบว่า 
มีความสามารถในการท าโครงการสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ระดับ .05  

2. ผลความมีจิตสาธารณะของนักศึกษา หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน พบว่า นักศึกษา
มีจิตสาธารณะสูงขึ้นซึ่งผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.52 

 
ค าส าคัญ: จิตสาธารณะ, ความสามารถในการท าโครงการ , การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
 
 



 

Abstract 
The purpose of this research To compare project ability And to compare the public minds of 

the     year early childhood education students of the Faculty of Education before and after 
receiving project-based learning. sample group used in this research It was selected by the 3rd year 
students at the Early Childhood Education NA, Faculty of Education, Suan Dusit University. Nakhon 
Nayok Non-Educational Center Currently studying in social skills and learning experience management 
in the second semester of the academic year 2018, consisting of 28 people. tools used in organizing 
this activity: 1) Project-based learning management plan 2) Project-assessing ability of students 3 in 
Early Childhood Education Program, before and after the project management. 3) The public mind 

test of students.     Grade Early Childhood Education Program before and after the project 
management. the statistics used in the analysis of mean and standard deviation. the results of the 
analysis showed that. 

1. Student achievement After project-based learning management, students found that they 
had higher project capability than before, learning management through action With a statistical 
significance of .05 level 

2. The results of public consciousness of students After the project - based learning 
management, it was found that the students had higher public mind and the pre-test scores had an 
average value of 4.57 and after the average was 1.52. 
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บทน า 
จิตสาธารณะ เป็นการปลูกฝังให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมซ่ึง

เป็นเรื่องที่เกิดจากภายใน "จิตสาธารณะ" เป็นจิตส านึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม พัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม จิต
สาธารณะจึงเป็นคุณลักษณะของนักศึกษาที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้เป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสร้างสรรค์สังคมให้
เป็นสุข สังคมจะพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนคนในสังคมต้องร่วมมือร่วมใจกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สวน
ตนมีจิตส านึกที่จะบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รักและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น และสาธารณสมบัติของชุมชน  

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (Project Based Learning) ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถ
ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยมีครูผู้สอนคอย
กระตุ้น แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน เหมาะส าหรับเด็กยุคใหม่
ที่อยู่ในสังคมของแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย จ าเป็นจะต้องมีความสามารถในการเลือกสรรให้ถูกต้องและเหมาะสม 
รวมไปถึงความสามารถที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง และการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานยัง
สามารถส่งเสริมเด็กยุคใหม่ในสังคมไทยให้รู้จักสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและย่ังยืนที่เรียกว่า 
การศึกษาตลอดชีวิต (Life-Long Education) (ลัดดา ศิลาน้อย และอังคณา ตุงคะสมิต, 2553) นอกจากนี้ยังเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ 
ตามความถนัดและความสนใจ สามารถท างานได้อย่างมีระบบ มีกระบวนการท างานและสามารถท า งานร่วมกับผู้อื่นได้ 
สามารถน าเสนอผลงานของตนและกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และประเมินผลงานของตนเองได้ น าเสนอผล
การวิเคราะห์ การประเมินผล พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขผลงานต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท าโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะ   
ครุศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะ ครุศาสตร์ ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน 
 
ทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ  
 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Lawrence Kohlberg (อ้างถึงใน แพรภัทร ยอดแก้ว , 
2551) ได้ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรม ได้ให้ค าจ ากัดความของจริยธรรมว่าจริยธรรมเป็นความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความถูกผิด และเกิดขึ้นจากขบวนการทางความคิดอย่างมีเหตุผล ซ่ึงต้องอาศัยวุฒิภาวะทางปัญญา เชื่อว่า
พัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลจากการพัฒนาการของโครงสร้างทางความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม Lawrence 
Kohlberg ได้แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับ  

ระดับที่ 1 ระดับก่อนมีจริยธรรมหรือระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Pre-Conventional Level) ระดับนี้เด็กจะรับ
กฎเกณฑ์และข้อก าหนดของพฤติกรรมที่ “ดี” “ไม่ดี” จากผู้มีอ านาจเหนือตน เช่น บิดามารดา ครูหรือเด็กโต และมักจะ
คิดถึงผลตามที่จะน ารางวัลหรือการลงโทษ พฤติกรรม “ดี” คือพฤติกรรมที่แสดงแล้วได้รางวัล พฤติกรรม “ไม่ดี” คือ



 

พฤติกรรมที่แสดงแล้วได้รับโทษ โดยบุคคลจะตอบสนองต่อกฎเกณฑ์ซ่ึงผู้มีอ านาจทางกายเหนือตนเองก าหนดขึ้น จะ
ตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมที่เป็นหลักต่อตนเองโดยไม่ค านึงถึงผู้อื่น จะพบในเด็ก 2-10 ปี  

ระดับที่ 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (Conventional Level) พัฒนาการจริยธรรม ระดับนี้ ผู้ท าถือว่า
การประพฤติตนตามความคาดหวังของผู้ปกครอง บิดามารดา กลุ่มที่ตนเป็น สมาชิก เป็นสิ่งที่ควรจะท าหรือท าความผิด 
เพราะกลัวว่าตนจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ผู้แสดง พฤติกรรมจะไม่ค านึงถึงผลตามที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองถือว่าความ
ซ่ือสัตย์ ความจงรักภักดีเป็นสิ่งส าคัญ ทุกคนมีหน้าที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรม โดยบุคคลจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของสังคมที่ตนเองอยู่ตามความคาดหวังของครอบครัวและสังคม โดยไม่ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นขณะนั้นหรือ ภายหลังก็
ตามจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมโดยค านึงถึงจิตใจของผู้อื่น จะพบในวัยรุ่นอาย ุ10 - 16 ปี  

ระดับที่ 3 ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณหรือระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม  (Post - 
Conventional Level) พัฒนาการทางจริยธรรมระดับนี้ เป็นหลักจริยธรรมของผู้มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ผู้ท าหรือผู้แสดง
พฤติกรรมได้พยายามที่จะตีความหมายของหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยวิจารณญาณก่อนที่จะยึดถือเป็นหลัก
ของความประพฤติที่จะปฏิบัติตาม การตัดสินใจ “ถูก” “ผิด” “ไม่ควร” มาจากวิจารณญาณของตนเอง ปราศจากอิทธิพล
ของผู้มีอ านาจ หรือกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิก กฎเกณฑ์ – กฎหมาย ควรจะตั้งบนหลักความยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับ ของ
สมาชิกของสังคมที่ตนเป็นสมาชิก ท าให้บุคคลตัดสินข้อขัดแย้งของตนเองโดยใช้ความคิด ไตร่ตรองอาศัยค่านิยมที่ตนเชื่อ
และยึดถือเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจจะปฏิบัติตามสิ่งที่ส าคัญ มากกว่าโดยมีกฎเกณฑ์ของตนเองซ่ึงพัฒนามาจาก
กฎเกณฑ์ของสังคมเป็นจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป  

 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

การเรียนรู้แบบโครงงานนั้น มีแนวคิดสอดคล้องกับ John Dewey เรื่อง “learning by doing” ซ่ึงได้กล่าวว่า 
“Education is a process of living and not a preparation for future living.” (Dewey John, 1897) เป็นการ
เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ในแบบ Learning by doing ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู ้แนวคิดนี้จะจัดการสอนแบบโครงการ (Project-based learning) เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนจากการปฏิบัติ
จริง เป็นการเรียนจากประสบการณ์ตรง ผู้เรียนได้ทดลองท าปฏิบัติ เสาะหาข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล พิจารณาหาข้อสรุป 
ค้นคว้าหาวิธีการ กระบวนการด้วยตนเอง หรือร่วมกันเป็นกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลัก
ประชาธิปไตยให้ผู้เรียนได้รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น ให้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มิใช่เฉพาะใน
ห้องเรียนเท่านั้น ท าให้ผู้เรียนเกิดนิสัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ด้วยความม่ันใจ รุ่งทิพ จันทร์มุณี (2552) 
ได้กล่าวถึงผลการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีประสบการณ์ของจอห์น ดิวอี้ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และส่ือที่เร้าความสนใจ 
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพด้วยการศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติฝึกทักษะจนถึง

การเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
3. กิจกรรมกลุ่มช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ เกิดกระบวนการท างาน เช่น มีการวางแผนการท างาน 

มีความรับผิดชอบ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีวินัยในตนเอง มีพฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตย เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าจะเรียนรู้อย่างมีความสุข มีชีวิตชีวา ได้รับก าลังใจและได้รับความช่วยเหลือ

https://plus.google.com/117575456248995793481


 

จากเพื่อน ท าให้เกิดความม่ันใจ ผู้เรียนที่เรียนดีจะได้แสดงความสามารถของตนเอง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแบ่งปันสิ่ง
ที่ดีให้แก่กัน 

4. ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดจากการร่วมกิจกรรมและการค้นหาค าตอบจากประเด็นค าถามของผู้สอนและเพื่อน 
ๆ สามารถค้นหาค าตอบและวิธีการได้ด้วยตนเอง สามารถแสดงออกได้ชัดเจนมีเหตุผล 

5. ทุกขั้นตอนการจัดกิจกรรม จะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ซึมซับสิ่งที่ดีงามไว้ในตนเอง
อยู่ตลอดเวลา 

6. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยให้แต่ละคนเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
ของตน ไม่น าผลงานของผู้เรียนมาเปรียบเทียบกัน มุ่งให้ผู้เรียนแข่งขันกับตนเองและไม่เล็งผลเลิศจนเกินไป 

7. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข เกิดการพัฒนารอบด้าน มีอิสระที่จะเลือกวิธีการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับตนเอง และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
ลักษณะของการจัดกิจกรรมแบบโครงการ 
 

แคทช์ และชาร์ด (Katz and Chard, อ้างถึงใน เปลว ปุริสาร, 2543) กล่าวถึงการสอนแบบโครงการว่า วิธีการ
สอนนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเด็กทั้งชีวิตและจิตใจ (mind) ซ่ึงชีวิตจิตใจในที่นี้หมายถึงความรู้ ทักษะ อารมณ์ จริยธรรม 
และความรู้สึกสุนทรียศาสตร์ แคทช์และชาร์ด (Katz and Chard) ได้เสนอว่าในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
โดยใช้การสอนแบบโครงการควรมีเป้าหมายหลัก 5 ประการคือ 

1.  เป้าหมายทางสติปัญญา และเป้าหมายทางจิตใจของเด็ก การจัดการเรียนการสอนในระดับขั้น
อนุบาลในปัจจุบันมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนที่แคบเฉพาะเนื้อหาวิชาการ ให้เด็กเล็ก ๆ 
ฝึกทักษะการอ่าน เขียน เรียงเลข (The three R’s) เพื่อเตรียมเด็กเข้าสู่การเรียนการสอนในชั้นสูงต่อไป เป็นการมุ่ง
เน้นหนักเฉพาะทางด้านวิชาการ ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ที่เด็กทุกคนจะสามารถท าได้เหมือนกันตามที่ครูตั้งเกณฑ์ไว้ ลักษณะที่สอง 
การสอนแบบดั้งเดิม (Traditional Kindergarten Approach) คือการจัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อม มุ่งให้
เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย เรียนรู้ผ่านการเล่นตามพัฒนาการที่สอดคล้องกับวัยของเด็ก เชื่อว่าการ
จัดการเรียนการสอนอนุบาลต้องมี 2 ลักษณะอยู่ด้วยกัน คือในขณะที่เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัวเด็กควรจะได้เข้าใจประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างลึกซ้ึงไม่ใช่การเล่นอย่างสนุกสนานและไม่มี
เป้าหมาย (Spontaneous play) ดังนั้นเป้าหมายหลักของการเรียนในระดับนี้จึงมุ่งให้เด็กพัฒนาความรู้ความเข้าใจโลกที่
อยู่รอบ ๆ ตัวเขา และปลูกฝังคุณลักษณะการอยากรู้อยากเห็น (Dispositions) ให้เด็ก 

2.  ความสมดุลของกิจกรรม (Balance of activities) แคทช์ และชาร์ด (Katz and Chard) กล่าวว่า
การสอนแบบโครงการจะท าให้เด็กวัยอนุบาล ได้ปฏิบัติกิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมทางการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ 

3.  โรงเรียนคือส่วนหนึ่งของชีวิต (School as life) การเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลต้องเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตของเด็ก ไม่ใช่แยกออกจากชีวิตประจ าวันทั่วไป กิจกรรมในโรงเรียนจึงเป็นกิจกรรมการด าเนินชีวิตปกติ 
การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและผู้คนรอบ ๆ ตัวเด็ก 

4.  ห้องเรียนเป็นชุมชนหนึ่งของเด็ก ๆ (Community ethos in the class) เด็ก ๆ ทุกคนมีลักษณะ
เฉพาะตัว การสอนแบบโครงการเปิดโอกาสให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกถึงคุณลักษณะ ความรู้ความเข้าใจความเชื่อในการ
สอนแบบนี้จึงเกิดการแลกเปลี่ยนการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง เด็กเรียนรู้ความแตกต่างของตนเองกับเพื่อน ๆ 



 

5.  การสอนเป็นสิ่งท้าทายครู (Teacher as a challenge) ในการสอนแบบโครงการครูไม่ใช่ผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก โครงการบางโครงการครูเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเด็ก ครูร่วมกันกับเด็กคิดหาวิธีการแก้ปัญหา ลง
มือปฏิบัติไปด้วยกัน 

ซ่ึงแคทช์ และชาร์ด (Katz and Chard) เปรียบเทียบการสอนปกติ (Systematic instruction) กับการสอนแบบ
โครงการดังแสดงต่อไปนี้ 

1.  การสอนปกติเป็นการแสวงหาความรู้ทักษะที่ใช้แรงจูงใจจากภายนอกขณะที่สอนแบบโครงการเป็น
การประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะที่มีอยู่และใช้แรงจูงใจจากภายในตัวเด็กเอง 

2.  ในการสอนปกติ เด็กท างานเพื่อหวังรางวัลหวังคะแนนจากครู ขณะที่การสอนแบบโครงการเด็ก
ท างานเพราะความต้องการและความสนใจของเขาเอง 

3.  ในการสอนปกติ ครูเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ขณะที่การสอนแบบ
โครงการเด็กเป็นคนเลือกที่จะท ากิจกรรมที่หลากหลายที่ครูเตรียมไว้ 

4.  ในการเรียนการสอนปกติ ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแล้วถ่ายทอดสู่เด็กขณะที่การสอนแบบ
โครงการเด็กจะถูกมองว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ครูเป็นผู้คอยช่วยกระตุ้นให้เด็กพัฒนาในบางจุดที่ด้อยอยู่ 

5.  การเรียนการสอนปกติ ครูเป็นผู้สร้างเด็กให้เกิดการเรียนรู้ และมีผลส าเร็จทางการเรียนที่ดี ขณะที่
การสอนแบบโครงการทั้งครูและเด็กร่วมกันสร้างการเรียนรู้และผลส าเร็จทางการเรียน 

สรุปได้ว่า ลักษณะของการจัดประสบการณ์แบบโครงการเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเลือกท ากิจกรรมตาม
ความสนใจของเด็ก เด็กได้คิด วางแผน สืบค้น ทดลองร่วมกัน เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยากรู้ และเด็กสามารถคิดหัวเรื่อง 
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เกิดจากสิ่งที่ตนกระท าให้ผู้อื่นรับทราบได้ 

 
ขั้นตอนของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ 
 

พัชรี ผลโยธิน (2542) กล่าวถึง การจัดประสบการณ์แบบโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ทบทวนความรู้และความสนใจของเด็กและครูใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอภิปรายเพื่อเลือกหัว

เรื่องที่จะท าการสืบค้นหัวเรื่องอาจเสนอโดยเด็ก ครู หรือเด็กและครูร่วมกัน โดยใช้หลักการในการเลือกหัวเรื่องดังนี้ 
 1. เลือกหัวเรื่องที่เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เด็กมีอยู่ทุกวัน อย่างน้อยเด็กประมาณ 2-3 คน ควรจะ

คุ้นเคยกับหัวเรื่อง และจะช่วยในการต้ังประเด็นค าถามเกี่ยวกับหัวเรื่อง 
 2. เลือกหัวเรื่องที่มีคุณคา่ส าหรับการเรียนรู้ของเด็ก และมีแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นเพียงพอที่จะท าให้

เดก็สามารถสืบค้นแหล่งข้อมูลในการท าโครงการ 
 3. ทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้หนังสือและจ านวน การบูรณาการอยู่ในหัวเรื่องที่ท าโครงการ 

รวมทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษา เช่น การถามค าถาม การนับการท ากราฟ การสังเกต การสเกตซ์ภาพ การ
สังเกตด้วยการวาดภาพ การสร้าง การปั้น การประดิษฐ์ ฯลฯ 

 4. หัวเรื่องที่เลือกควรใช้เวลาท าโครงการได้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และเหมาะที่จะท าการส ารวจ
ค้นคว้าที่โรงเรียนมากกว่าที่บ้านเมื่อได้หัวเรื่องแล้วครูควรเริ่มท าแผนที่ทางความคิด (Mindmap) หรือใยแมงมุมเพื่อระดม
ความคิดกับเด็กในหัวเรื่องนี้และจัดแสดงแผนที่ทางความคิดที่ท าไว้ภายในชั้นเรียนข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้สามารถใช้ในการสรุป 
อภิปรายระหว่างการท าโครงการและสามารถเชื่อมโยงไปยังหัวเรื่องย่อยได้อีก ในช่วงการอภิปรายระดมความคิดครูจะ
ทราบว่า เด็กมีประสบการณ์ในหัวเรื่องเพียงใดตามความเหมาะสมของวัยเด็ก เช่น เด็กปฐมวัยอาจใช้การเขียน เล่น



 

บทบาทสมมติ ฯลฯ ครูจะเป็นผู้ช่วยให้เด็กเสนอค าถามที่ต้องการ สืบค้นหาค าตอบ จดหมาย เกี่ยวกับหัวเรื่องที่จะท าการ
สืบค้นจะถูกส่งไปยังบ้านเด็ก ครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้พ่อแม่พูดกับเด็กเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ครูจะชี้แนะวิธีสืบค้นเพิ่มให้เด็กแต่ละคนได้ท างานตามศักยภาพ โดยใช้ทักษะพื้นฐานทางการสร้าง การวาด
ภาพ ดนตรีและบทบาทสมมติ 

ระยะที่ 2 ให้โอกาสเด็กค้นคว้าและมีประสบการณ์ใหม่เป็นงานในภาคสนาม ประกอบด้วยการสืบค้น
ตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ระยะนี้ถือว่าเป็นหัวใจของโครงการ ครูจะเป็นผู้จัดหา จัดเตรียมแหล่งข้อมูลในการสืบค้น ไม่ว่าจะ
เป็นของจริง หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือแม้แต่การออกไปศึกษานอกสถานที่หรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร
ท้องถิ่นเพื่อให้เด็กท าการสืบค้น สังเกตอย่างใกล้ชิดและบันทึกสิ่งที่พบเห็นอาจมีการเขียนภาพที่เกิดจากการสังเกต จัดท า
กราฟแผนภูมิ หรือสร้างแบบต่าง ๆ ส ารวจคาดคะเน มีการอภิปราย เล่นบทบาทสมมติ เพื่อแสดงความเข้าใจในความรู้
ใหม่ท่ีได ้

ระยะที่ 3 ประเมิน สะท้อนกลับและแลกเปลี่ยนโครงการเป็นระยะสรุปโครงการ รวมถึงการเตรียมการ
เสนอรายงานและผลที่ได้ในรูปของการจัดแสดงการค้นพบและจัดท าสิ่งต่าง ๆ สนทนา เล่นบทบาทสมมติ การแสดงละคร 
การน าเสนอผลงานหรือจัดน าชมสิ่งที่ได้จากการท าโครงการ เช่น การก่อสร้าง การประดิษฐ์ งานศิลปะ งานกลุ่ม งานเดี่ยว 
ครูจะจัดให้เด็กได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเรียนรู้กับผู้อื่น เช่น ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้บริหารและบุคคลอื่น ๆ ได้เห็น ครูจะ
ช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ที่จะน ามาจัดแสดง ช่วยให้เด็กทบทวนและประเมินโครงการครูอาจเสนอให้เด็กได้จินตนาการ
ความรู้ใหม่ที่ได้ ผ่านทางศิลปะทางละคร สุดท้ายครูน าความคิดและความสนใจของเด็กไปสู่การสรุปโครงการและอาจ
น าไปสู่หัวข้อโครงการต่อไป 
 
กิจกรรมที่ส าคัญในการจัดกิจกรรมแบบโครงการ 
 

ชาร์ต (Chard, 1992 อ้างถึงใน จิรภรณ์ วสุวัต, 2540) ได้เสนอกิจกรรมที่ส าคัญในโครงการไว้ 5 กิจกรรม ดังนี้ 
1.  กิจกรรมการพูดคุยสนทนาส าหรับเด็กปฐมวัย การพูดคุยสนทนาเป็นกิจกรรมที่ส าคัญมากเพราะ

น ามาสู่การพัฒนาในโครงการ โดยเฉพาะการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียนหรือในกลุ่มเด็กจะช่วยให้
เด็กพัฒนาความคิดได้ดีขึ้นและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโครงการรวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกทางความคิด และ
รับรู้ความคิดของผู้อื่น 

2.  กิจกรรมการปฏิบัติงานภาคสนามหรือทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ กับเด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการกระท า การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิ่งของ รวมถึงการไปทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ที่จะท าให้เด็ก
ได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา การปฏิบัติงานภาคสนามจึงเป็นโอกาสที่เด็กจะได้เห็นได้ฟัง ได้ดู ได้สัมผัส ได้ดม
กลิ่น ได้ชิมรส กับสิ่งที่น่าสนใจ จึงเป็นเสมือนการคิดค้นทดลองซ่ึงการท างานในภาคสนามหรือการทัศนศึกษาอาจอยู่ใน
บริเวณโรงเรียน 

3.  กิจกรรมน าเสนอเป็นกิจกรรมที่เด็กถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกบัหวัขอ้ 
โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การวาด การปั้น การประดิษฐ์ การสร้างการแสดง การร้องเพลงและอื่น ๆ 

4.  กิจกรรมค้นคว้า เป็นกิจกรรมที่เด็กได้แสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
เช่น ของจริง และทุติยภูมิ เช่น หนังสือ สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมการค้นคว้าจะท าให้เด็กได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ และสนับสนุนการท างานในโครงการให้บรรลุเป้าหมาย 



 

5.  กิจกรรมการจัดแสดง เป็นกิจกรรมที่เด็กได้น าเสนอผลงานในโครงการออกเผยแพร่ และท าให้
บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ครู เพื่อน ๆ และผู้สนใจได้เข้าใจการเรียนรู้ในโครงการโดยส่วนใหญ่กิจกรรมนี้จะ
จัดขึ้นในระยะสิ้นสุดโครงการ ในรูปแบบนิทรรศการการแสดงผลงาน การแสดงละคร บทบาทสมมติ การสาธิตผลงาน 
เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมในการเรียนรู้แบบโครงการมีความส าคัญต่อเด็กมากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการคิด 
วางแผนและตัดสินใจร่วมกันอย่างใช้เหตุผล ซ่ึงเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ซ่ึงสอดคล้องกับจอห์น ดิวอี้ 
และไวก็อตสกี้ ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการคิดเกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงและการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วย 
 
หลักการที่ส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ 
 

สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ (อ้างถึงใน อุลัย บุญโท, 2544) กล่าวถึง หลักการส าคัญในการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการ มีหลักการที่ส าคัญที่จะต้องค านึงถึง ดังนี้ 

1.  ควรเป็นการริเริ่มโดยผู้เขียนหรือเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ (Student Initiative) ครูมีหน้าที่ในการ
สนับสนุนช่วยเหลือและเอื้ออ านวยให้เด็กกล้าคิดกล้าท า ครูต้องช่วยเด็กคิดริเริ่มในระยะแรกเริ่ม และเร้าในสิ่งนั้น เป็นสิ่งที่
น่าสนใจส าหรับเดก็โยงเข้าสู่สิ่งที่สัมพันธ์กับตัวเด็กให้มากที่สุด จากนั้นครูค่อย ๆ ถอยบทบาทของการเป็นผู้ริเริ่มและเปิด
โอกาสให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มด้วยตนเอง 

2.  เด็กเป็นผู้ลงมือในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) โดยมีครูให้
การสนับสนุนทั้งทางด้านก าลังใจ ความเชื่อมั่น ส่งเสริมโดยการรวบรวมเอกสาร หนังสือ สารานุกรมและแหล่งข้อมูลที่เด็ก
สามารถไปค้นหาความรู้ และมีประสบการณ์ตรงที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 

3.  เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Process of Learning) เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ จะโดยการสังเกต การ
เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง การตอบค าถาม การซักถาม การแสดงความเห็น การปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วม
กลุ่ม การแก้ไขปัญหาร่วมกัน การค้นคว้า การทดลอง การสร้างผลงาน การหาความรู้จากแหล่งต่าง  ๆ การจัดประบวน
การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

4.  การบันทึกกระบวนการเรียนรู้หรือร่องรอยการเรียนรู้และผลงานของเด็ก (Record Process of 
Learning and Product) จะเป็นภาพที่ฉายหรือเป็นการสะท้อนให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง การ
มองเห็นคุณค่าของการท างาน การปฏิบัติด้วยตนเองการศึกษาค้นคว้า การบันทึกผลงานจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้เรียน
และผู้สอนในการมองย้อนไปอดีต ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับววิัฒนาการหรือการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงของการ
ท างานโครงงานต่อไป การบันทึกผลงานนั้นจะเป็นโดยการบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกการเคลื่อนไหว  (การถ่ายท าวีดีโอ) 
การบันทึกเสียง (การถอดเทปออกเป็นข้อความส าคัญ ๆ และเขียนค าบรรยายประกอบภาพถ่าย) ภาพที่ฉายถึงเป็น
กระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้ของนักเรียนในสิ่งที่แวดล้อมต่าง  ๆ ประกอบกับผลงานของนักเรียนในการจัดแสดง
นิทรรศการจะส่งเสริมให้งานนิทรรศการนั้นมีคุณค่าและเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ภาคภูมิใจของนักเรียน ผู้ สอน ผู้ปกครองและ
ผู้บริหาร 

5.  การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานและการรวบรวมผลงานของเด็ก  (Exhibitioner 
Documentation) รวบรวมผลงานของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการขีดเขียน การละเลงสีของเด็กวัย 3 ขวบ ภาพวาด งานปั้น 
การท าหุ่นจ าลอง หน้ากาก หัวหุ่น การเขียนแผนผังการแต่งเรื่องราว การเขียนเรื่องสั้น โคลงกลอน การแสดง การแต่ง



 

เพลง การจัดบอร์ดนิทรรศการของนักเรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้นเป็นส าคัญ ในการแสดงถึงผลงานของการจัดการสอนแบบ
โครงการ ครูอาจช่วยนักเรียน ตกแต่งหรือเสริมผลงานของเด็กให้ดูเด่นเป็นสัดส่วน เช่น รูปที่เกิดจากการประดิษฐ์ของเด็ก
ไม่ว่าจะเป็นรูปตัดปะ รูปวาด ถ้ามีการสอนท ากรอบรูปโดยกระดาษสีอื่นหรือกระดาษที่แข็ง การฉีดสเปรย์แลคเกอร์หรือ
มาแลคเกอร์เคลือบผลงานปั้น ก็จะท าให้ผลงานของเด็กดูโดดเด่นขึ้นในการจัดแสดงผลงานของเด็กจากการท าโครงการ 

6.  การประเมินผลการเรียนการสอนเชิงโครงการ ครูควรให้น้ าหนักการประเมินผลของผู้เรียนที่เด็กมี
ความพยายามอุตสาหะ ความอดทนในการศึกษาค้นคว้า การร่วมมือในการท างานกับเพื่อนตลอดจนการท างานอย่างเต็ม
ศักยภาพในเด็กแต่ละคน การประเมินผลเด็กควรค านึงถึงทั้งกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนโครงการและผลงานใน
ขั้นสุดท้ายของเดก็ 

7.  ความสมดุล การจัดกิจกรรมโครงการต้องค านึงถึงความสมดุลในสิ่งต่อไปนี้ คือ ความสมดุลระหว่าง
กิจกรรมและพัฒนาการ ความสมดุลระหว่างการเรียนรู้และความเพลิดเพลินความสมดุลระหว่างกิจกรรมและเวลาความ
สมดุลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและระบบบริหารในเรื่องของตารางเวลาในโรงเรียน 

สรุปได้ว่า หลักการส าคัญที่ควรค านึงถึงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการคือการจัดกิจกรรมที่ต้องให้
ความส าคัญกับผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างในการให้เด็กได้ศึกษาแหล่ง ข้อมูลที่หลากหลาย และการให้เด็กใช้ประสาท
สัมผัสทั้งห้าในการลงมือปฏิบัติกระบวนการท าโครงการและผู้ที่น ากิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการไปใช้
ต้องสังเกตและจดบันทึกสาระการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมโดยมีร่องรอยการบันทึกเนื้อหาสาระของ
เด็ก การถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียงจะท าให้ข้อมูลสาระการเรียนรู้ที่ได้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นจากการเรียนรู้แบบ
โครงการ 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
                      ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชาย-หญิง ชั้นปีที่ 3 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ที่ก าลังเรียนในรายวิชาทักษะทางสังคมและการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 56 คน 

     แผนการจัดการเรียนรู ้แบบโครงการเป็น

ฐาน แบ่งออกเป็น 4 ระยะ 

     ระยะที่ 1 การก าหนดหัวข้อการท าโครงการ 

     ระยะที่ 2 การวางแผนในการท าโครงการ 

     ระยะที 3 การด าเนินการจัดกิจกรรม  

     ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  
- ความสามารถในการท าโครงการที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน 
- ความมีจิตสาธารณะของนักศึกษาที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน 
 



 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน NA สาขา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เรียนในรายวิชาทักษะทาง
สังคมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 คน 

 
2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน เพื่อความสามารถในการท าโครงการและความมีจิตสาธารณะ 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3  คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 แปลผลว่า มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

2.2 แบบประเมินความสามารถในการท าโครงการของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3  ก่อนและ
หลังจัดการเรียนรู้แบบโครงการ เพื่อความสามารถในการท าโครงการและความมีจิตสาธารณะ  โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 แปลผลว่า มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

2.3 แบบวัดความมีจิตสาธารณะของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้
แบบโครงการ เพื่อความสามารถในการท าโครงการและความมีจิตสาธารณะ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC อยู่
ระหว่าง 0.66 - 1.00 แปลผลว่า มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจัยระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน ในรายวิชาทักษะ
ทางสังคมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2561 ดังนี้  

 1) ท าการทดลองก่อนเรียน ด้วยแบบประเมินความสามารถในการท าโครงการของนักศึกษา และแบบ
วัดความมีจิตสาธารณะของนักศกึษา แล้วบนัทึกผลไว้เป็นคะแนนก่อนเรียนส าหรับการวิเคราะหข์้อมูล 

 2) ด าเนินการทดลอง ผูว้ิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน กับกลุ่มตัวอย่าง โดย
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การก าหนดหัวข้อการท าโครงการ  ระยะเวลา 1 สัปดาห ์
 ระยะที่ 2 การวางแผนในการท าโครงการ  ระยะเวลา 5 สัปดาห ์
 ระยะที 3 การด าเนินการจัดกิจกรรม   ระยะเวลา 1 สัปดาห ์
 ระยะที่ 4 การน าเสนอผลการด าเนินการ  ระยะเวลา 1 สัปดาห ์

3) เก็บรวบรวมข้อมูลหลักการทดลอง โดยแบบประเมินความสามารถในการท าโครงการของนักศกึษา 
และแบบวัดความมีจิตสาธารณะของนกัศึกษา ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรยีน  

4) ตรวจแบบประเมินความสามารถในการท าโครงการของนกัศกึษา และแบบวัดความมีจิตสาธารณะ
ของนกัศึกษา แล้วน าคะแนนไปวเิคราะหโ์ดยใช้คะแนนผลต่างระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนแลว้น ามาวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบและสรุปผล 

 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

1) การเปรียบเทียบความสามารถในการท าโครงการของนักศึกษาก่อนและหลังท าการทดลองโดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  



 

2) การเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะของนักศึกษาก่อนและหลังท าการทดลองโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการท าโครงการและความมีจิตสาธารณะ โดยการจัดการเรียนรู้
แบบโครงการของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที 3 คณะครศุาสตร์ สรุปผลการวิจัยไดว้า่ 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสามารถในการท าโครงการ ทั้งก่อนและหลังจัดการ
เรียนรู้แบบโครงการของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561  

 

ความสามารถในการ 
ท าโครงการ 

ก่อนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 1.71 0.53 น้อย 4.32 0.48 มาก 
2. ด้านความคิดสร้างสรรค ์ 2.25 0.44 น้อย 4.61 0.50 มากที่สุด 
3. ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 2.39 0.50 น้อย 4.54 0.51 มากที่สุด 
4. ด้านการน าเสนอผลงาน 1.89 0.57 น้อย 4.46 0.51 มาก 

รวม 2.06 0.57 น้อย 4.48 0.50 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการท าโครงการของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชาทักษะทาง
สังคมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมนักศึกษามีความสามารถในการ
ท าโครงการอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้าน
ที่นักศึกษามีความสามารถในการท าโครงการสูงที่สุดคือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีความสามารถในการท าโครงการอยู่ในระดับดีมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 มีความสามารถในการท าโครงการอยู่ในระดับดีมากที่สุด และ
น้อยที่สุดคือ ด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 มีความสามารถในการ
ท าโครงการอยู่ในระดบัดีมาก 
 
ตารางที่ 2  แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความมีจิตสาธารณะ ทั้งก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แบบ

โครงการของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โดยภาพรวม  

 

ความมีจิตสาธารณะ 
ก่อนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านการใช้ 1.52 0.52 น้อย 4.32 0.48 มาก 
2. ด้านการถือเป็นหน้าที ่ 1.52 0.52 น้อย 4.61 0.50 มากที่สุด 



 

ความมีจิตสาธารณะ 
ก่อนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

 ̅ S.D. แปลผล  ̅ S.D. แปลผล 
3. ด้านการเคารพสิทธ ิ 1.56 0.50 น้อย 4.54 0.51 มากที่สุด 
4. ด้านการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

1.53 0.50 น้อย 4.46 0.51 มาก 

รวม 1.52 0.50 น้อย 4.48 0.50 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวัดความมีจิตสาธารณะของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ โดยภาพรวมนักศึกษามีจิตสาธารณะอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่นักศึกษามีจิตสาธารณะสูง
ที่สุดคือ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 มี
จิตสาธารณะอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการถือเป็นหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.49 มีจิตสาธารณะอยู่ในระดับมากที่สุด และน้อยที่สุดคือ ด้านการใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีจิตสาธารณะอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 

จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการท าโครงการและความมีจิตสาธารณะโดยการจัดการเรียนรู้
แบบโครงการของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการท าโครงการโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงการของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ นักศึกษามีความสามารถในการท าโครงการสูงขึ้นซ่ึงผลการ
ทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.06 ท้ังนี้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ ผู้เรียน
ได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัตดิ้วยตนเอง เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้การอ่าน การเขียน การ
โต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง อีกทั้งให้ผู้เรียนยังได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ในการคิดการวิเคราะห์ 
คิดการสังเคราะห์ และคิดประเมินค่า ซ่ึงเป็นการสะท้อนให้เห็นความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ของตนเองให้ปรากฏ
ออกมาโดยการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ซ่ึงจากผลการทดสอบหลังเรียนที่ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นนั้นมาจากการที่ผู้เรียนได้ใช้
ความรู้จากการค้นคว้าด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ เอ็ดเวิร์ด แอล. ธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike) ซ่ึงกล่าวถึงกฎ
แห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) โดยที่ผู้เรียนได้ฝึกหัดหรือกระท าซ้ า ๆ บ่อย ๆ ย่อมจะท าให้เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง 
ดังนั้นการที่ผู้สอนไม่เน้นการสอนเพียงเพื่อรู้อย่างเดียวแต่การสอน ให้ตระหนัก ถึงคุณค่า ความส าคัญ และประโยชน์ที่ได้
จากการเรียนรู้นั้นย่อมส าคัญกว่า ดังนั้น การที่จะสอนและให้ผู้เรียน น าความรู้ไปใช้ได้ ก็จะต้องให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
อย่างแจ่มชัด ซ่ึงอาจต้องหมายรวมถึงการเน้นผู้เรียนให้ลง มือปฏิบัติขณะที่เรียน และน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ และการน าไปใช้บ่อย ๆ ก็ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
ม่ันคงในสิ่งที่เรียน ความรู้ คงทนถาวร ซ่ึงจากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการท าโครงการ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน
หรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ 
สามารถบูรณาการความรู้ใหม่ที่ได้รับกับความรู้เก่าที่สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเองได้ ซ่ึงสอดคล้องกับทอลแมน 
(Edward C. Talman, 1959) ท่ีมีหลักการว่า “การเรียนรู้เกิดจากการที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งเร้า โดยใช้เครื่องหมายหรือ



 

สัญลักษณ์เป็นแนวทางน าไปสู่เป้าหมาย ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ” จากการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทาง
ความคิดในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เรียน การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ได้มีโอกาสคิดร่วมกัน 
อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น ทดสอบความคิดของตนเอง และเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยมีครูเป็นผู้
ชี้แนะหรือเป็นที่ปรึกษาก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหา และประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงขณะที่ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะ
เรียนรู ้ก็จะย่ิงเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสติปัญญาของผู้เรียนได้มากย่ิงขึ้น ดังเช่นทฤษฎีของ เอ็ดเวิร์ด แอล 
ธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike) ที่กล่าวถึงกฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) เม่ือบุคคลพร้อมแล้วได้กระท า 
ก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจ ก็จะเกิดการเรียนรู้ พร้อม  ได้กระท า พอใจ เกิดการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก เพราะในเรื่องการเรียนรู้ผู้เรียนมีแบบของการเรียนรู้  ได้หลายแบบ การเรียนรู้โดยการลอง
ผิดลองถูกจะท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้ และค้นพบวิธีเรียนหรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
ตลอดจนท าให้ผู้เรียนเกิดความพอใจ ความส าเร็จและความเชื่อม่ัน และอยากเรียนรู้ในโอกาสต่อไปอีกนอกจากนั้น 
สอดคล้องกับ เบอร์ฮัล เอฟ สกินเนอร์ (Burrhus F. Skinner) ซ่ึงมีหลักการว่า การเรียนรู้เกิดจากการที่บุคคลได้มีการ
กระท าแล้วได้รับการเสริมแรง และกัทธรี (E.R. Guthrie) ที่ว่าการเรียนรู้ของเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับ การ
ตอบสนอง ผู้เรียนก็ได้เกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึงความแตกต่างของความส าเร็จหรือความล้มเหลว และรู้คุณค่าของสิ่งที่
ตนได้สัมผัส เป็นการท าให้ ผู้เรียนได้ปรับตนใหม่ในทางที่เหมาะสมต่อไป 
 2. ความมีจิตสาธารณะที่เกิดขึ้นของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงการ ส่งผลให้นักศึกษารู้จักรักษาทรัพย์สินการดูแลรักษาความสะอาด การไม่ท าลายทรัพย์สินที่เป็น
สาธารณสมบัติ ช่วยกันดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม เม่ือมีการใช้แล้ว มีการเก็บรักษา ใช้แล้วเก็บเข้าที่เดิม การไม่ทิ้งเศษ
ขยะในบริเวณที่จัดโครงการ รู้จักใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างทะนุถนอม ระมัดระวัง เพื่อให้ของใช้ส่วนรวมมีความคงทนใช้ได้นาน 
ตะหนักถึงหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม รู้จักอาสาปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยท าหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่หน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย และเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่ยึดครองมาเป็นของตนเอง และรู้จัก
แบ่งปันของส่วนรวมให้กับผู้อื่นได้มีสิทธิได้ใช้ สอดคล้องกับ กรรยา พรรณนา (2553)  ได้อธิบายจิตสาธารณะไว้ 4 ด้าน 
ดังนี้ 1) ด้านการใช้ เป็นลักษณะพฤติกรรมของผู้เรียนในการใช้ของส่วนรวม การรักษาทรัพย์สิน การดูแลรักษาความ
สะอาด การไม่ท าลายทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติ 2) ด้านการถือเป็นหน้าที่ในการดูแลรักษาของส่วนรวม 3) ด้านการ
เคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวม ไม่ยึดครองมาเป็นของตน  และ 4) ด้านการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ด้วยความจริงใจและเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน ในการที่นักศึกษาเกิดความมีจิตสาธารณะ จากการได้รับจัดการเรียนรู้
แบบโครงการนั้น นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ท าตนให้เป็นประโยชน์ และเป็นที่
ยอมรับของคนในสังคม โดยสอดคล้องกับ Lawrence Kohlberg (อ้างถึงใน แพรภัทร ยอดแก้ว , 2551) ที่ก าหนด
พัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับ ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม โดยบุคคลจะตอบสนองต่อกฎเกณฑ์ซ่ึงผู้มีอ านาจ
ทางกายเหนือตนเองก าหนดขึ้น ระดับตามกฎเกณฑ์สังคม เพราะกลัวว่าตนจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ระดับเหนือ
กฎเกณฑ์สังคม บุคคลตัดสินข้อขัดแย้งของตนเองโดยใช้ความคิด ไตร่ตรองอาศัยค่านิยมที่ตนเชื่อและยึดถือเป็นเครื่องช่วย
ในการตัดสินใจ ซ่ึงนักศึกษาได้ปฏิบัติตนในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับตามกฎเกณฑ์สังคม ไปจนถึงระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม 
แสดงออกมาในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การรู้สึกเห็นอก เห็นใจผู้อื่น และความมีน้ าใจ สอดคล้องกับ สมพงษ์ 
สิงหะพล (2542) ที่กล่าวถึงจิตส านึกเกี่ยวกับผู้อื่น อาท ิความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสามัคคี และความ
มีน้ าใจ เป็นต้น 
 
 



 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. เตรียมความพร้อมในหาจัดหาสื่อ และเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนการเริ่มกิจกรรม เพื่อความสะดวกในการ

จัดกิจกรรม 
2.  การอธิบาย ชี้แจงในการท ากิจกรรมอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
3.  การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรม

และการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบโครงการเป็นฐาน เพื่อถ่ายโอนความรู้จาก

สถานการณ์เดิมที่พบในกระบวนการเรียนรู้ในถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
2.  การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ 
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