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การพัฒนากระบวนการทางานในรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค โดยใช้ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
The Development of Processing Skills in Four-Regional Thai Food Courses
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 (E1/E2) 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชา
อาหารไทยสี่ ภาค หลังเรี ยน โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน กับเกณฑ์ร้อยละ 80 3) เพื่อศึกษากระบวนการทางาน
นักเรี ยน รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน 4) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การพัฒนากระบวนการทางาน รายวิชาอาหาร
ไทยสี่ ภาค โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 86.27 / 93.88 ซึ่ ง
สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 2) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาคโดยการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบโครงงาน หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 3) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
มีกระบวนการทางานรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค หลังเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน อยูใ่ นระดับ มีกระบวนการ
ทางานดี 4) ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้ การพัฒนากระบวนการทางานรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค โดย
ใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า นักเรี ยนมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบโครงงาน อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.99)
ABSTRACT
The purposes of the research are to 1) examine Four Thai food learning management courses of Grade 12
students by using the Project format effectively According to criteria (80/80) 2) to compare achievement after learning
Four Thai food courses by using project-based learning according to criteria 80 percentage 3) to study Grade 12 students
Processing skills Four Thai food courses, after learning by project-based learning 4) to examine satisfaction of Grade
12 Students influence on project-based learning.
The researcher of these findings have found that: 1) Four Thai food courses project-based learning of Grade
12 students efficiency 86.27 / 93.88 Which is higher than standard. 2) After learning Four Thai food courses by using
project-based learning are effectively that the result is higher than standard 80 percent. Level of significance .053)
Grade 12 students have ability to processing skills for Thai food courses by using project-based learning, after learning
at a level with good working processes 4) Student’s satisfaction towards development of work processes skill in Four
Thai food courses of Grade 12 students by using project-based learning found out that students are highly - satisfied
about arrangement project-based learning activity average (𝑥̅ = 4.99)
คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน ผลสัมฤทธิ์การเรี ยนวิชาอาหารไทยสี่ ภาค กระบวนการทางาน
Keywords: Project-based learning, Learning achievement of Four Thai food courses, Processing skills.
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บทนา
การเรี ยนการสอนในปั จจุบนั มีการปรับเปลี่ยนจากระบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยเปลี่ยนบทบาทจากผูใ้ ห้ความรู ้
เป็ นโค้ชคอยให้คาแนะนา สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ชุมชนมื ออาชี พที่ ช่วยให้การศึ กษาเพื่อการทางานร่ วมกันแบ่ งปั น
แนวทางปฏิบตั ิที่ดี และบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน (วิจารณ์, 2555:11) เพื่อให้นกั เรี ยน
ได้ฝึกฝนทักษะที่สาคัญละจาเป็ นอยูเ่ สมอ ซึ่ งจะช่วยพัฒนานักเรี ยนในการเตรี ยมความพร้อมใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ขใน
ศตวรรษที่ 21 กับสภาพวะที่โลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ในระยะเวลาที่ผา่ นมาคุณภาพการ
จัดการศึกษามีสภาพด้อยลงมากขึ้น ระบบการวัดผลการศึกษามีการปล่อยคุณภาพทุกระดับชั้น ส่ งผลให้ระบบการคัดคน
เข้าเรี ยนให้ความสาคัญกับคะแนนและผลการเรี ยนที่สูง ๆ สิ่ งแวดล้อมทางการศึกษาเป็ นตัวหล่อหลอมให้เด็กเป็ นเช่นนี้
รวมถึงค่านิ ยมการแข่งขันทาให้เกิดการแข่งขันด้านการเรี ยนสู ง นักเรี ยนให้ความสาคัญในการแข่งขันต่างคนต่างเรี ยน
ไม่มีกิจกรรมฝึ กให้เด็กทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น จนขาดความทักษะการทางานร่ วมกันกับผูอ้ ื่น เด็กส่ วนใหญ่อยากคิดแก้ไข
ปั ญหาด้วยตัวเอง ปฏิเสธการถามความเห็นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ทั้งที่ทกั ษะการทางานร่ วมกันถือเป็ นคุณลักษณะที่
ตลาดแรงงานและบริ ษทั ชั้นนาของโลกต้องการ ดังนั้นสิ่ งที่เริ่ มง่ายที่สุดคือ ครู เพราะโรงเรี ยนยังเป็ นสภาพแวดล้อมที่
จัดขึ้ นได้แ ละควบคุ ม ได้ม ากกว่าบ้านที่ มี ห ลายปั จ จัย มาเกี่ ย วข้อ ง โดยครู ค วรกระตุ น้ กิ จ กรรมเป็ นกลุ่ ม ให้ม ากขึ้ น
(สานักงานส่ งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน, 2558)
จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี ของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ปี การศึกษา
2560 พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค ในระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ
45.68 โดยนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 มีผลการเรี ยนเฉลี่ย ( = 2.03) และ 2.79
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (S.D.) = 1.51 และ 1.67 ตามลาดับ ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับตาว่ากว่าทางโรงเรี ยนกาหนดไว้ โดยทาง
โรงเรี ยนดงบังพิสัยนวการนุ สรณ์ได้กาหนดผลการเรี ยนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีเกรดเฉลี่ยใน
ระดับ 3 ขึ้นไป มากกว่า ร้อยละ 80 ขึ้นไป (จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี ของสถานศึกษา, 2560)
การเรี ยนรู ้แบบโครงงาน เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์
ชีวิตขณะที่เรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักพัฒนาการคิดของ Bloom ทั้ง 6 ขั้น คือ ความรู ้
ความจา (Remembering) ความเข้าใจ (understanding) การประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินค่า
(Evaluating) และ การคิดสร้างสรรค์ (Creating) โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้โครงงานเป็ นเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ ง ที่เป็ นการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย
ผูเ้ รี ยนได้เลือกทาโครงการที่ตนสนใจ โดยร่ วมกันสารวจ สังเกต กาหนดเรื่ องที่ตนสนใจ วางแผน ในการทาโครงการร่ วมกัน
ศึกษาหาข้อมูลความรู ้ที่จาเป็ น และลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่ งการฝึ กทักษะต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทุก
ขั้นตอน ตามลาดับทักษะที่ ตนเองมี อยู่ โดยมีครู เป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา และสนับสนุ นการแก้ไขปั ญหา นาไปสู่ การเพิ่ม
ความรู ้ที่ได้จากการลงมือปฏิบตั ิ รวมถึงจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในลักษณะของการศึกษา สารวจ/ค้นคว้า ทดลองและ
คิดค้น ซึ่ งได้ผลการจัดกิจกรรมเป็ นผลงานแบบรู ปธรรม (วิจารณ์, 2555:71-75)
จากการศึ กษาค้นคว้าเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิ จัยสนใจและน าวิ ธี การจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน เพื่ อพัฒนา
กระบวนการทางานรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 จะเป็ นประโยชน์ต่อครู ได้มีแนวทางในจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การพัฒนากระบวนการทางาน และโรงเรี ยนมี แนวทางในการวางแผนบริ หารจัดการด้านการพัฒนา
กระบวนการทางาน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับผูบ้ ริ หารการศึกษาและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (E1/E2)
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค หลังเรี ยน โดยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน กับเกณฑ์ร้อยละ 80
3. เพื่อศึกษากระบวนการทางานนักเรี ยน รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยน
โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน
วิธีการวิจัย
ประเภทของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง รู ปแบบการทดลองกลุ่มเดียวมีการทดสอบหลังเรี ยน
(One group posttest only design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จานวน 2 ห้อง 31 คน
2. กลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จานวน 1 ห้อง 17 คน ได้มาโดยวิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
1. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย
1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน รายวิชา อาหารไทยสี่ ภาค (ง3203) จานวน 6 แผน แผนละ 12
ชัว่ โมง มีคุณภาพระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.92
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้วย
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือกจานวน 20 ข้อ มีความ
ตรงเชิงเนื้อหา สอดคล้อง มีค่า IOC เท่ากับ 0.95
2.2 แบบประเมินกระบวนการทางานของนักเรี ยน แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 3 ระดับ จานวน 8 ข้อ มี
ความตรงเชิงเนื้ อหา สอดคล้อง มีค่า IOC เท่ากับ 0.95
2.3 แบบประเมินผลงานโครงงาน แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 3 ระดับ จานวน 5 ข้อ มีความตรงเชิง
เนื้อหา สอดคล้อง มีค่า IOC เท่ากับ 0.84
2.4 แบบทดสอบย่อย แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จานวน 5 ข้อ และแบบอัตนัย เลือกตอบแบบไม่
จากัดคาตอบ 5 ข้อ รวมเป็ น จานวน 10 ข้อ 4 ชุด มีความตรงเชิงเนื้อหา สอดคล้อง มีค่า IOC เท่ากับ 0.8
2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ มีความตรงเชิงเนื้อหา
สอดคล้อง มีค่า IOC เท่ากับ 0.93

1886

HMP3-4
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยมีข้ นั ตอนและรายละเอียดของการดาเนินวิจยั ดังต่อไปนี้
1. นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ นาใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจนครบ
โดยระหว่างการทดลองมี การเก็บรวบรวมข้อมู ลที่ เกี่ ย วข้อ ง ได้แก่ ประเมิ นกระบวนการท างานของนักเรี ยนแบบ
ประเมิ นผลงานโครงงาน แบบทดสอบย่อย ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 1 ถึ ง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 5 เพื่อนาไป
วิเคราะห์หาค่าคะแนนร้อยละของคะแนนกระบวนการ (E1)
2. เมื่ อนักเรี ยนปฏิ บตั ิกิจกรรมจนครบตามที่ กาหนดแล้ว ผูว้ ิจยั ประเมินผลกระบวนการทางานของนักเรี ยน
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ประเมิ นกระบวนการทางานของนักเรี ยน
แบบประเมินผลงานโครงงาน ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 และนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไปทดสอบ
เพื่อนาไปวิเคราะห์หาค่าคะแนนร้อยละของคะแนนผลลัพธ์ (E2)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจไปสอบถามกับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
4. นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ท้ งั หมดเข้าสู่ กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับของวัตถุประสงค์การวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ในการวิ จัย ครั้ งนี้ เน้น ใช้ท้ ัง การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณโดยการหาเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ ร่ วมกับการวิเคราะห์เชิ งคุณภาพจาก และแบบสอบความพึงพอใจเพื่อการสะท้อนผลการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยมีลาดับขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์หลักของการวิจยั ดังนี้
1. วิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน โดยการคานวณอัตราส่ วนระหว่างค่าร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยนกับค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน (E1 / E2)
2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานกับเกณฑ์ร้อยละ 80
โดยใช้สถิติทดสอบสมมุติฐาน t-test (one Samples t-test)
3. วิเคราะห์การพัฒนากระบวนการทางานของนักเรี ยนหลังเรี ยน โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน โดยการ
คานวณ หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาไปเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลผลการวิจยั
4. วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
โดยการคานวณ หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาไปเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลผลการวิจยั
ผลการวิจัย
ผลการพัฒ นากระบวนการท างานรายวิ ช าอาหารไทยสี่ ภ าค โดยการจัด การเรี ย นแบบโครงงานนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปรากฏผลการวิจยั ดังนี้
1. ประสิ ทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค โดยการใช้ รูปแบบ
โครงงาน ที่มีประสิ ทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80
ผูว้ ิจยั ได้นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้การพัฒนากระบวนการทางาน รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค โดยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน นักเรี ย นชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 6 หน่ วยที่ 2 เรื่ อ ง หลักการประกอบอาหารไทยสี่ ภาค ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 มาใช้กบั นักเรี ยนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนดงบังพิสัยนวการนุ สรณ์ จานวน 1 ห้อง 17 คน
โดยระหว่างการทดลองมี การเก็บรวบรวมข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ประเมิ นกระบวนการทางานของนักเรี ยน แบบ
ประเมิ นผลงานโครงงาน แบบทดสอบย่อย ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 1 ถึ ง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 5 เพื่อนาไป
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HMP3-5
วิเคราะห์หาค่าคะแนนร้อยละของคะแนนกระบวนการ (E1) และเมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมจนครบตามที่กาหนดแล้ว
ผูว้ ิจยั ประเมินผลกระบวนการทางานของนักเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ประเมิ นกระบวนการทางานของนักเรี ยน แบบประเมิ นผลงานโครงงาน ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 6 และนา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไปทดสอบ เพื่อนาไปวิเคราะห์หาค่าคะแนนร้อยละของคะแนนผลลัพธ์ (E2)
รวมใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 6 แผน เวลา 12 ชัว่ โมง นามาวิเคราะห์หาประสิ ทธิ์ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ 80/80 ซึ่ งปรากฏผลดังตาราง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู ้การพัฒนากระบวนการทางาน หลักการประกอบอาหารไทยสี่ ภาค
โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
คะแนน
คะแนนเต็ม
S.D.
𝑋̅
คะแนนกระบวนการ (E1)
49
42.27 1.67
คะแนนผลลัพธ์ (E2)
59
55.39 1.08
ประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (E1 / E2) เท่ากับ 86.27 / 93.88

ร้ อยละของคะแนนเฉลีย่
86.27
93.88

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การพัฒนากระบวนการทางานรายวิชาอาหาร
ไทยสี่ ภาค โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนกระบวนการ (E1) เฉลี่ยคิดเป็ น
ร้อยละ 86.27 และคะแนนผลลัพธ์ (E2) เฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 93.88 ดังนั้นแผนการจัดการเรี ยนรู ้การพัฒนากระบวนการ
ทางานรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
มีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 86.27 / 93.88 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
2. เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
กับเกณฑ์ ร้ อยละ 80
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค หลังเรี ยนโดยการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบโครงงาน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กับเกณฑ์ ร้อยละ 80 ซึ่ งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาอาหารไทยสี่
ภาค ในการวิจยั ในครั้งนี้ มาจากคะแนนของการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือกจานวน 20 ข้อ 20 คะแนน โดยใช้สถิติได้แก่ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ร้อยละ
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติทดสอบที (One-sample t-test) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
Test Value = 16
protest

N

(𝑋 ̅)

%

S.D.

17
*นัยสาคัญที่ 0.05

16.56

82.80

.63

One-Sample Test
Sig. (2-tailed)
t
.002
3.63
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df
16

HMP3-6
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาคหลังเรี ยน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 16.56 คิดเป็ นร้อยละ 82.80 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 แสดงว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
3. วิเคราะห์ การพัฒนากระบวนการทางาน รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบ
โครงงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์กระบวนการทางานรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค หลังเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 6 แผน รวมเวลา 12 ชัว่ โมง แล้วเก็บข้อมูลจากการ
แบบประเมิ นกระบวนการทางานของนักเรี ยน แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 3 ระดับ 24 คะแนน และประเมินผลงาน
โครงงาน แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 3 ระดับ 15 คะแนน รวม 39 คะแนน นามาวิเคราะห์กระบวนการทางาน รายวิชา
อาหารไทยสี่ ภาค หลังเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนกระบวนการทางานรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค หลังเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
การจัดกิจกรรม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6
𝑥̅
ร้อยละ
S.D.

กระบวนการทางาน (24)
19.47
21
22
22.94
24
24
22.24
92.67
1.79

ผลงานโครงงาน(15)
10.00
11.00
11.00
14.00
15.00
15.00
12.67
84.46
2.25

รวม (39)
ร้ อยละ
29.47
75.57
32
82.05
33
82.05
36.94
94.72
39
100.00
39
100.00
34.90
89.49
89.49
3.98
10.50

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรี ยนมีกระบวนการทางาน อยูใ่ นระดับ มีกระบวนการทางานดี (𝑥̅ =34.90) คิดเป็ น
ร้อยละ 89.49 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นตาลาดับ โดยคะแนนเฉลี่ยด้านกระบวนการทางาน อยูใ่ นระดับมีกระบวนการทางานดี (𝑥 ̅ =22.24) และคะแนน
เฉลี่ยด้านผลงานโครงงาน อยูใ่ นระดับปฏิบตั ิได้ดี (𝑥 ̅=12.67) และมีพฒั นาการดีข้ ึนเป็ นลาดับ เมื่อพิจารณาจากแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนกระบวนการทางานเพิ่มขึ้นตามลาดับ แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
6 มี ก ระบวนการท างานรายวิ ช าอาหารไทยสี่ ภ าค หลัง เรี ย นโดยการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงาน อยู่ใ นระดับ มี
กระบวนการทางานดี
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4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่ อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ วธิ ีการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดกิ จกรรมจัดการเรี ยนรู ้ การพัฒนากระบวนการทางานนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน พบว่า นักเรี ยนมีระดับ ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบโครงงานโดยรวม อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (𝑋̅ = 4.99) S.D.
เท่ากับ 0.03
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการพัฒนากระบวนการทางาน รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค โดยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1. ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การพัฒนากระบวนการทางาน รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค โดยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 86.27 / 93.88 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั
ไว้
2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาคโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
โครงงาน หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีกระบวนการทางานรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค หลังเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน อยูใ่ นระดับ มีกระบวนการทางานดี
4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้ การพัฒนากระบวนการทางานรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า นักเรี ยนมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.99)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้การพัฒนากระบวนการทางาน รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค โดยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 86.27 / 93.88 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั
ไว้ 80/80 หมายความว่า นักเรี ยนได้คะแนนกระบวนการ ทั้ง 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้คิดเป็ นร้อยละ 86.27 และคะแนน
ผลลัทธ์คิดเป็ นร้อยละ 93.88 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้ผา่ น
การตรวจสอบและปรั บปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา และได้ผ่านการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
และความเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อให้ได้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ มีคุณภาพเหมาะสม ที่ จะนามาจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ และเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ฝึกฝนและพัฒนากระบวนการทางานด้วยตนเอง โดยที่ครู เป็ นโค้ชคอยให้
ปรึ กษาและคาแนะนา ทั้งในเวลาเรี ยนและนอกเวลาเรี ยน ในขั้นตอนวางแผนการทางานและการจัดเตรี ยมอุปกรณ์
นักเรี ยนได้มาปรึ กษาครู ในการทาสู ตรอาหารและจัดเตรี ยมอุ ปกรณ์ ล่วงหน้าก่ อนการลงมื อประกอบอาหาร ทาให้
นักเรี ยนมีเวลา วางแผนล่วงหน้า และการเตรี ยมงาน ตลอดจนวิธีการฝึ กปฏิบตั ิงานตามแผนงาน การแก้ไขปั ญหา และ
การปรับปรุ งผลงาน นักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง ลงมือปฏิบตั ิตามลาดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยมีสมาชิกในร่ วมกันอภิปรายและแก้ไขปั ญหา ซึ่ งในระหว่างการปฏิบตั ิกิจกรรม ครู จะประเมินกระบวนการทางาน
นักเรี ยน โดยใช้เครื่ องมือที่หลากหลาย ได้แก่ แบบประเมินกระบวนการทางานของนักเรี ยน และแบบประเมินผลงาน
ของโครงงาน ซึ่ งผลงานที่ประเมินแบ่งเป็ น 2 แบบ ได้แก่ ผลงานจริ ง คือ อาหารที่นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มประกอบอาหารใน
แต่ละครั้ง และรายงานการประกอบอาหาร ซึ่ งรายงานการประกอบอาหาร นักเรี ยนแต่ละกลุ่มจะได้ร่วมกันอภิปรายและ
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สะท้อนผลการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งรายงานนี้ นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มจะทาเป็ นการบ้านมาส่ งครู ในครั้งต่อไป และ
เมื่อดาเนิ นกิจกรรมจนจบแผนการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละแผนแล้ว นักเรี ยนจะได้ทดสอบความรู ้ โดยใช้แบบทดสอบย่อย
หลังแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เมื่อดาเนินการการจัดการเรี ยนรู ้ครบ 5 แผนแล้ว นักเรี ยนได้ศึกษาและประกอบอาหารไทยสี่
ภาคครบทั้งสี่ ภาคแล้ว ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 6 จึ งเป็ นการทดสอบการประยุกต์และการนาไปใช้ โดยใช้แบบ
ประเมินกระบวนการทางานของนักเรี ยน และแบบประเมินผลงานของโครงงาน สุ ดท้ายจึงให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จึงทาให้ประสิ ทธิ ภาพของแผนสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนภา
ภรณ์ เพียงดวงใจ ซึ่ งได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานร่ วมกับเทคนิ คการสื บ
เสาะหาความรู ้ ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านเพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานร่ วมกับเทคนิ คการ
สื บเสาะหาความรู ้ ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 80.00/80.21 และจิรายุ ทับสี รัก ได้ศึกษาการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน เพื่อส่ งเสริ มทักษะการแก้ปัญหาวิชาเคมีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5 พบว่า การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน เพื่อส่ งเสริ มทักษะการแก้ปัญหาวิชาเคมี ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผลปรากฏว่า มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 78.44/76.30 สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 75/75
2. ผลของการจัดการเรี ยนรู ้ การพัฒนากระบวนการทางานรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ แบบโครงงาน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเนื่ องมาจาก การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน เป็ นการจัดกิ จกรรมเรี ยนรู ้ ที่เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้เลือกทาโครงการที่ ตนสนใจ โดยร่ วมกันสารวจ สังเกต
กาหนดเรื่ องที่ตนสนใจ วางแผน ในการทาโครงการร่ วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู ้ที่จาเป็ น และลงมือปฏิบตั ิงานตาม
แผนงานที่วางไว้ ซึ่ งการฝึ กทักษะต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทุกขั้นตอน ตามลาดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ โดยมีครู เป็ น
ผู ค้ อยให้ ค าแนะน า และสนับ สนุ น การแก้ไ ขปั ญ หา น าไปสู่ ก ารเพิ่ ม ความรู ้ ที่ ไ ด้จ ากการลงมื อ ปฏิ บ ัติ รวมถึ ง จัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในลักษณะของการศึกษา สารวจ/ค้นคว้า ทดลองและคิดค้น ซึ่ งได้ผลการจัดกิจกรรมเป็ นผลงาน
แบบรู ปธรรม ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกอย่างมีอิสระ คิดเป็ น ทาเป็ นและแก้ปัญหาเป็ น รวมถึงรู ้จกั การคิดสร้างสรรค์
การศึ กษาค้นคว้า รู ้ จกั คิ ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิ ดประเมิ นค่าและคิ ดวินิจฉัย เกิ ดการเรี ยนรู ้ แบบคงทน ตลอดจนใน
ระหว่างการดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนได้ทาแบบทดสอบย่อยหลังแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งอาจทาให้เข้าใจใน
เนื้ อหามากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจยั ของจุฑามาศ สุ ขเฉลิม ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า ผลการเรี ยนรู ้เรื่ องสารและสมบัติของ
สารของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการวิจยั ของโลเวนชัล ซึ่ งได้ทาการศึกษาผลของการสอนแบบโครงงานในโรงเรี ยน
บริ หารธุรกิจ โดยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการสอน แบบโครงงาน
กับการเรี ยนด้วยการบรรยายและการแก้ปัญหาที่ใช้สอนอยู่ ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น
จากร้อยละ 55 และบทบาทของครู นอ้ ยลง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน ได้เรี ยนรู ้อย่างเต็มที่
3. ผลของการจัดการเรี ยนรู ้ การพัฒนากระบวนการทางานรายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค โดยใช้การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบโครงงาน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีกระบวนการทางานรายวิชา
อาหารไทยสี่ ภาค หลังเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน อยูใ่ นระดับ มีกระบวนการทางานดี ทั้งนี้ เนื่ องจากการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้นกั เรี ยนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยนได้เลือกทาโครงการที่ตนสนใจ โดยร่ วมกันสารวจ
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สังเกต กาหนดเรื่ องที่ตนสนใจ วางแผน ในการทาโครงการร่ วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู ้ที่จาเป็ น และลงมือปฏิบตั ิงาน
ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่ งการฝึ กทักษะต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทุกขั้นตอน ตามลาดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ โดยมีครู
เป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา และสนับสนุ นการแก้ไขปั ญหา นาไปสู่ การเพิ่มความรู ้ ที่ได้จากการลงมื อปฏิ บตั ิ รวมถึ งจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในลักษณะของการศึกษา สารวจ/ค้นคว้า ทดลองและคิดค้น ซึ่ งได้ผลการจัดกิจกรรมเป็ นผลงาน
แบบรู ปธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช กล่าวถึงการสอนแบบโครงงานว่าเป็ นการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยน
รู ้จกั ดาเนิ นการหรื อทางานตามลาดับขั้นตอนตามแผนงานที่วางไว้อย่างเป็ นระบบ การทางานตามโครงการของตนเอง
นั้นอาจทาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มก็ได้ การสอนแบบโครงงานมุ่งให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะให้
นักเรี ยนรู ้จกั การปฏิบตั ิจริ ง และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชี วิตประจาวัน เกิดทักษะกระบวนการทางาน
และแนวคิดของทิศนา แขมมณี ให้ความหมายของรู ปแบบการสอนแบบโครงงาน ว่าเป็ นการจัดสภาพการณ์ของการ
เรี ยนการสอน โดยผูเ้ รี ยนร่ วมกันเลือกทาโครงการที่ตนเองสนใจ โดยร่ วมกันสารวจ สังเกตและกาหนดเรื่ องที่ตนสนใจ
วางแผนในการทาโครงการร่ วมกัน ศึ กษาหาข้อมู ลความรู ้ ที่จาเป็ นและลงมื อปฏิ บตั ิ งานตามแผนที่ วางไว้ จนได้ขอ้
ค้นพบหรื อสิ่ งประดิษฐ์ใหม่แล้วจึงเขียนรายงานและนาเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูลแล้วนาผลงานและประสบการณ์
ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดค้น และสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด ซึ่ ง
สอดคล้องกับการวิจยั ของ ณิ ชยาดา ภูชิตานุรักษ์ ได้ศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
เพื่อเสริ มสร้างทักษะการทางานเป็ นทีม พบว่า ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการทางานเป็ นทีมหลังการจัดการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาโดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดวงพร อิ่มแสงจันทร์ ได้วิจยั
เรื่ อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแก้ไขปั ญหาตาม
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ความสามารถในการทา
โครงงานของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 อยูใ่ นระดับสู ง (𝑥̅ = 2.68) เมื่อเรี ยงลาดับจากน้อยไปหามาก พบว่า นักเรี ยน
มีความสามารถด้านการวางแผนการทางานสู งสุ ด (𝑥̅ = 2.80) รองลงมาคือความสามารถด้านกระบวนการทางาน (𝑥̅ =
2.61) และความสามารถด้านผลงานและนาเสนอ (𝑥̅ = 2.60) และการวิจยั ของ นุ รไอนี ดือรามะ ได้ศึกษาผลของการ
จัด การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงานร่ ว มกับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่านักเรี ยนมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน โดยก่อนเรี ยนค่าเฉลี่ ยร้ อยละ 42.15 และหลังเรี ยน
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.83
4. ผลของการจัดการเรี ยนรู ้ การพัฒนากระบวนการทางานนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน พบว่า นักเรี ยนมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.99) S.D. เท่ากับ 0.03 การที่นกั เรี ยนมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้รูปแบบโครงงาน รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมากที่สุด อาจเป็ นเพราะผูส้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่เน้นให้นกั เรี ยนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยนได้เลือกทาโครงการที่ตนสนใจ โดยร่ วมกันสารวจ สังเกต กาหนดเรื่ อง
ที่ ตนสนใจ วางแผน ในการทาโครงการร่ วมกัน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของจิ รายุ ทับสี รัก ได้ศึกษาการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน เพื่อส่ งเสริ มทักษะการแก้ปัญหาวิชาเคมีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า มีความพึง
พอใจต่อการการพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานเพื่อส่ งเสริ มทักษะการแก้ปัญหาวิชาเคมี ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก
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ข้ อเสนอแนะ
1. ครู ผสู ้ อนควรนาเอาวิธีเรี ยนรู ้แบบโครงงานไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อให้มี
ประสิ ทธิ ภาพดียง่ิ ขึ้น การจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งเป็ นชัว่ โมงสอบคาบคู่ ใช้เวลา 2 ชัว่ โมงติดกัน
2. เวลาในการจัดการเรี ยนรู ้ควรยืดหยุน่ ได้ตามความเหมาะสม ผูส้ อนต้องให้นกั เรี ยนปรึ กษาและวางแผนนอกเวลา
และจัดเตรี ยมอุปกรณ์ล่วงหน้า เพื่อให้กระบวนการทางานของนักเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ
3. รายวิชาอาหารไทยสี่ ภาค เป็ นรายวิชาการสอนแบบลงมือปฏิบตั ิ ต้องคานึงระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน โดย
ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ควรเน้นกระบวนการลงมือปฏิบตั ิมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของ บลูม ในระดับที่
3-4 คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ได้และการคิดวิเคราะห์
กิตติกรรมประกาศ
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