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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาอาหารไทยส่ีภาค นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 (E1/E2) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา
อาหารไทยส่ีภาค หลงัเรียน โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน กบัเกณฑร้์อยละ 80 3) เพื่อศึกษากระบวนการท างาน
นกัเรียน รายวชิาอาหารไทยส่ีภาค ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 4) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันากระบวนการท างาน รายวิชาอาหาร
ไทยส่ีภาค โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 86.27 / 93.88 ซ่ึง
สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาอาหารไทยส่ีภาคโดยการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 3) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
มีกระบวนการท างานรายวิชาอาหารไทยส่ีภาค หลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน อยูใ่นระดบั มีกระบวนการ
ท างานดี 4) ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ การพฒันากระบวนการท างานรายวิชาอาหารไทยส่ีภาค โดย
ใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ นกัเรียนมีระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน อยูใ่นระดบั พึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅� = 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 (�̅�= 4.99)  
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาอาหารไทยส่ีภาค กระบวนการท างาน 
Keywords: Project-based learning, Learning achievement of Four Thai food courses, Processing skills. 
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บทน า 
การเรียนการสอนในปัจจุบนั มีการปรับเปล่ียนจากระบบการจดัการเรียนรู้โดยเปล่ียนบทบาทจากผูใ้หค้วามรู้

เป็นโคช้คอยให้ค  าแนะน า  สนับสนุนการเรียนรู้ชุมชนมืออาชีพท่ีช่วยให้การศึกษาเพื่อการท างานร่วมกนัแบ่งปัน
แนวทางปฏิบติัท่ีดี และบูรณาการทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ในการปฏิบติัในชั้นเรียน (วิจารณ์, 2555:11)  เพื่อให้นกัเรียน
ไดฝึ้กฝนทกัษะท่ีส าคญัละจ าเป็นอยูเ่สมอ ซ่ึงจะช่วยพฒันานกัเรียนในการเตรียมความพร้อมใชชี้วิตอยา่งมีความสุขใน
ศตวรรษท่ี 21 กบัสภาพวะท่ีโลกตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ในระยะเวลาท่ีผา่นมาคุณภาพการ
จดัการศึกษามีสภาพดอ้ยลงมากข้ึน ระบบการวดัผลการศึกษามีการปล่อยคุณภาพทุกระดบัชั้น ส่งผลใหร้ะบบการคดัคน
เขา้เรียนใหค้วามส าคญักบัคะแนนและผลการเรียนท่ีสูง ๆ ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาเป็นตวัหล่อหลอมใหเ้ดก็เป็นเช่นน้ี 
รวมถึงค่านิยมการแข่งขนัท าให้เกิดการแข่งขนัดา้นการเรียนสูง นกัเรียนให้ความส าคญัในการแข่งขนัต่างคนต่างเรียน 
ไม่มีกิจกรรมฝึกให้เด็กท างานร่วมกบัผูอ่ื้น จนขาดความทกัษะการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น เด็กส่วนใหญ่อยากคิดแกไ้ข
ปัญหาดว้ยตวัเอง ปฏิเสธการถามความเห็นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ทั้งท่ีทกัษะการท างานร่วมกนัถือเป็นคุณลกัษณะท่ี
ตลาดแรงงานและบริษทัชั้นน าของโลกตอ้งการ  ดงันั้นส่ิงท่ีเร่ิมง่ายท่ีสุดคือ ครู เพราะโรงเรียนยงัเป็นสภาพแวดลอ้มท่ี
จัดข้ึนได้และควบคุมได้มากกว่าบ้านท่ีมีหลายปัจจัยมาเก่ียวขอ้ง โดยครูควรกระตุน้กิจกรรมเป็นกลุ่มให้มากข้ึน 
(ส านกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2558)  

 จากรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 
2560 พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาอาหารไทยส่ีภาค ในระดบั 3 ข้ึนไป ร้อยละ 
45.68  โดยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 มีผลการเรียนเฉล่ีย (  = 2.03) และ 2.79 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตฐาน (S.D.) = 1.51 และ 1.67 ตามล าดบั ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัต าวา่กวา่ทางโรงเรียนก าหนดไว ้โดยทาง
โรงเรียนดงบงัพิสัยนวการนุสรณ์ไดก้ าหนดผลการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีเกรดเฉล่ียใน
ระดบั 3 ข้ึนไป มากกวา่ ร้อยละ 80 ข้ึนไป (จากรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา, 2560) 

การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การจดัการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์
ชีวิตขณะท่ีเรียน เพื่อให้นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัพฒันาการคิดของ Bloom ทั้ง 6 ขั้น คือ ความรู้
ความจ า (Remembering) ความเขา้ใจ (understanding) การประยุกตใ์ช ้(Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินค่า 
(Evaluating) และ การคิดสร้างสรรค ์(Creating) โดยการจดัการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นเป็นอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ผูเ้รียนไดเ้ลือกท าโครงการท่ีตนสนใจ โดยร่วมกนัส ารวจ สังเกต ก าหนดเร่ืองท่ีตนสนใจ วางแผน ในการท าโครงการร่วมกนั 
ศึกษาหาขอ้มูลความรู้ท่ีจ าเป็น และลงมือปฏิบติังานตามแผนงานท่ีวางไว ้ซ่ึงการฝึกทกัษะต่าง ๆ ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองทุก
ขั้นตอน ตามล าดบัทกัษะท่ีตนเองมีอยู่ โดยมีครูเป็นผูค้อยให้ค  าแนะน า และสนับสนุนการแกไ้ขปัญหา น าไปสู่การเพิ่ม
ความรู้ท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติั รวมถึงจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในลกัษณะของการศึกษา ส ารวจ/คน้ควา้ ทดลองและ
คิดคน้ ซ่ึงไดผ้ลการจดักิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (วิจารณ์, 2555:71-75) 

จากการศึกษาค้นควา้เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจัยสนใจและน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันา
กระบวนการท างานรายวิชาอาหารไทยส่ีภาค นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จะเป็นประโยชน์ต่อครูไดมี้แนวทางในจดั
กิจกรรมการเรียนรู้การพฒันากระบวนการท างาน และโรงเรียนมีแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการดา้นการพฒันา
กระบวนการท างาน เพื่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูบ้ริหารการศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวชิาอาหารไทยส่ีภาค นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 (E1/E2) 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิาอาหารไทยส่ีภาค หลงัเรียน โดยการจดัการเรียนรู้ 

แบบโครงงาน กบัเกณฑร้์อยละ 80 
3. เพื่อศึกษากระบวนการท างานนกัเรียน รายวิชาอาหารไทยส่ีภาค ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียน 

โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้ 

แบบโครงงาน 
 
วธีิการวจิัย 
 ประเภทของการวจิัย   
    การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงทดลอง รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียวมีการทดสอบหลงัเรียน  
(One group posttest only design) 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   

1. ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนดงบงัพิสัยนวการนุสรณ์ ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2561 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  26 จ านวน 2 หอ้ง  31 คน 

 2. กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนดงบงัพิสัยนวการนุสรณ์  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 26 จ านวน 1 หอ้ง 17 คน ไดม้าโดยวธีิการ
สุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

    1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการด าเนินการวจิัย ประกอบดว้ย 
   1.1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชา อาหารไทยส่ีภาค (ง3203) จ านวน 6 แผน แผนละ 12 

ชัว่โมง มีคุณภาพระดบั   ดีมาก คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.92 
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบดว้ย  
   2.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 5 ตวัเลือกจ านวน 20 ขอ้ มีความ

ตรงเชิงเน้ือหา สอดคลอ้ง มีค่า IOC เท่ากบั 0.95 
   2.2 แบบประเมินกระบวนการท างานของนกัเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั จ านวน 8 ขอ้ มี

ความตรงเชิงเน้ือหา สอดคลอ้ง มีค่า IOC เท่ากบั 0.95  
     2.3 แบบประเมินผลงานโครงงาน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั จ านวน 5 ขอ้ มีความตรงเชิง

เน้ือหา สอดคลอ้ง มีค่า IOC เท่ากบั 0.84 

      2.4 แบบทดสอบยอ่ย แบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 5 ตวัเลือก จ านวน 5 ขอ้ และแบบอตันยั เลือกตอบแบบไม่
จ ากดัค าตอบ 5 ขอ้ รวมเป็น จ านวน 10 ขอ้ 4 ชุด  มีความตรงเชิงเน้ือหา สอดคลอ้ง มีค่า IOC เท่ากบั 0.8 

 2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 15 ขอ้ มีความตรงเชิงเน้ือหา 
สอดคลอ้ง มีค่า IOC เท่ากบั 0.93 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวมรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดของการด าเนินวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 1. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผ่านการประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ น าใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจนครบ 

โดยระหว่างการทดลองมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประเมินกระบวนการท างานของนักเรียนแบบ
ประเมินผลงานโครงงาน แบบทดสอบย่อย ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ถึง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5  เพื่อน าไป
วเิคราะห์หาค่าคะแนนร้อยละของคะแนนกระบวนการ (E1) 
 2. เม่ือนักเรียนปฏิบติักิจกรรมจนครบตามท่ีก าหนดแลว้ ผูว้ิจยัประเมินผลกระบวนการท างานของนักเรียน
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประเมินกระบวนการท างานของนักเรียน 
แบบประเมินผลงานโครงงาน ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 และน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดสอบ 
เพื่อน าไปวเิคราะห์หาค่าคะแนนร้อยละของคะแนนผลลพัธ์ (E2) 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจไปสอบถามกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  

 4. น าขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดท้ั้งหมดเขา้สู่กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัของวตัถุประสงคก์ารวจิยั   
 การวเิคราะห์ข้อมูล   
   การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีเน้นใช้ทั้ งการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการหาเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าร้อยละ ร่วมกบัการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจาก  และแบบสอบความพึงพอใจเพื่อการสะทอ้นผลการจดัการ
เรียนรู้ โดยมีล าดบัขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อตอบวตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยัดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยการค านวณอตัราส่วนระหวา่งค่าร้อยละ 
ของคะแนนเฉล่ียระหวา่งเรียนกบัค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน (E1 / E2) 

 2. วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกบัเกณฑร้์อยละ 80  
โดยใชส้ถิติทดสอบสมมุติฐาน t-test (one Samples t-test) 

 3. วิเคราะห์การพฒันากระบวนการท างานของนกัเรียนหลงัเรียน โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยการ
ค านวณ หาค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้น าไปเทียบกบัเกณฑเ์พื่อแปลผลการวจิยั 

 4. วเิคราะห์หาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
โดยการค านวณ หาค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้น าไปเทียบกบัเกณฑเ์พื่อแปลผลการวจิยั 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการพฒันากระบวนการท างานรายวิชาอาหารไทยส่ีภาค โดยการจัดการเรียนแบบโครงงานนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปรากฏผลการวจิยัดงัน้ี 

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 รายวชิาอาหารไทยส่ีภาค โดยการใช้รูปแบบ
โครงงาน ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  

ผูว้ิจยัไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันากระบวนการท างาน รายวิชาอาหารไทยส่ีภาค โดยการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หน่วยท่ี 2 เร่ือง หลกัการประกอบอาหารไทยส่ีภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 มาใชก้บันกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนดงบงัพิสัยนวการนุสรณ์ จ านวน 1 ห้อง 17 คน  
โดยระหว่างการทดลองมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประเมินกระบวนการท างานของนักเรียน แบบ
ประเมินผลงานโครงงาน แบบทดสอบย่อย ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ถึง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  เพื่อน าไป
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วิเคราะห์หาค่าคะแนนร้อยละของคะแนนกระบวนการ (E1) และเม่ือนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมจนครบตามท่ีก าหนดแลว้ 
ผูว้ิจยัประเมินผลกระบวนการท างานของนกัเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ ประเมินกระบวนการท างานของนักเรียน แบบประเมินผลงานโครงงาน ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 และน า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดสอบ เพื่อน าไปวิเคราะห์หาค่าคะแนนร้อยละของคะแนนผลลพัธ์ (E2) 
รวมใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 6 แผน เวลา 12 ชัว่โมง น ามาวิเคราะห์หาประสิทธ์ิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ 
โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 ซ่ึงปรากฏผลดงัตาราง ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้การพฒันากระบวนการท างาน หลกัการประกอบอาหารไทยส่ีภาค  

  โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
 

คะแนน คะแนนเตม็ 𝑋 ̅ S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ 
คะแนนกระบวนการ (E1) 49 42.27 1.67 86.27 
คะแนนผลลพัธ์ (E2) 59 55.39 1.08 93.88 
ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ (E1 / E2) เท่ากบั 86.27 / 93.88 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันากระบวนการท างานรายวิชาอาหาร

ไทยส่ีภาค โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนกระบวนการ (E1) เฉล่ียคิดเป็น
ร้อยละ 86.27  และคะแนนผลลพัธ์ (E2) เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 93.88 ดงันั้นแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันากระบวนการ
ท างานรายวชิาอาหารไทยส่ีภาค โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 86.27 / 93.88 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้

 2. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาอาหารไทยส่ีภาค หลงัเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กบัเกณฑ์ ร้อยละ 80 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาอาหารไทยส่ีภาค หลงัเรียนโดยการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กบัเกณฑ ์ร้อยละ 80 ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาอาหารไทยส่ี
ภาค ในการวิจยัในคร้ังน้ี มาจากคะแนนของการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาอาหารไทยส่ีภาค 
แบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 5 ตวัเลือกจ านวน 20 ขอ้ 20 คะแนน โดยใชส้ถิติไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย (�̅�) ร้อยละ  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติทดสอบที (One-sample t-test) ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาอาหารไทยส่ีภาค นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
 

 

protest 

Test Value = 16 

N (𝑋 ̅) % S.D. 
One-Sample Test 

Sig. (2-tailed) t df 
17 16.56 82.80 .63 .002 3.63 16 

*นยัส าคญัท่ี 0.05 

1888



     HMP3-6 
 

 จากตารางท่ี 2  พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาอาหารไทยส่ีภาคหลงัเรียน โดยมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 16.56 คิดเป็นร้อยละ 82.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.63 แสดงว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาอาหารไทยส่ีภาค นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

3. วเิคราะห์การพฒันากระบวนการท างาน รายวิชาอาหารไทยส่ีภาค หลงัเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์กระบวนการท างานรายวิชาอาหารไทยส่ีภาค หลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 6 แผน รวมเวลา 12 ชัว่โมง แลว้เก็บขอ้มูลจากการ
แบบประเมินกระบวนการท างานของนักเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั 24 คะแนน และประเมินผลงาน
โครงงาน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั 15 คะแนน รวม 39 คะแนน น ามาวิเคราะห์กระบวนการท างาน รายวิชา
อาหารไทยส่ีภาค หลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยั  
ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนกระบวนการท างานรายวิชาอาหารไทยส่ีภาค หลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   
                 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

การจัดกจิกรรม กระบวนการท างาน (24) ผลงานโครงงาน(15) รวม (39) ร้อยละ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 19.47 10.00 29.47 75.57 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 21 11.00 32 82.05 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 22 11.00 33 82.05 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 22.94 14.00 36.94 94.72 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 24 15.00 39 100.00 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 24 15.00 39 100.00 

𝑥 ̅ 22.24 12.67 34.90 89.49 
ร้อยละ 92.67 84.46 89.49 
S.D. 1.79 2.25 3.98 10.50 

 
จากตารางท่ี 3  พบวา่ นกัเรียนมีกระบวนการท างาน อยูใ่นระดบั มีกระบวนการท างานดี (�̅� =34.90) คิดเป็น

ร้อยละ 89.49  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.98 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียแต่ละดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีคะแนนเฉล่ีย
เพิ่มข้ึนตาล าดบั โดยคะแนนเฉล่ียดา้นกระบวนการท างาน อยูใ่นระดบัมีกระบวนการท างานดี  (𝑥 ̅ =22.24) และคะแนน
เฉล่ียดา้นผลงานโครงงาน อยูใ่นระดบัปฏิบติัไดดี้ (𝑥 ̅=12.67) และมีพฒันาการดีข้ึนเป็นล าดบั เม่ือพิจารณาจากแผนการ
จดัการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนกระบวนการท างานเพิ่มข้ึนตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
6 มีกระบวนการท างานรายวิชาอาหารไทยส่ีภาค หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อยู่ในระดับ มี
กระบวนการท างานดี  
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4. ความพงึพอใจของนักเรียนที่มต่ีอการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วธีิการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมจดัการเรียนรู้ การพฒันากระบวนการท างานนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 รายวชิาอาหารไทยส่ีภาค โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน พบวา่ นกัเรียนมีระดบั ความพึงพอใจ
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบโครงงานโดยรวม อยูใ่นระดบั พึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅�  = 4.99) S.D. 
เท่ากบั 0.03  

 
สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 

สรุปผลการวจิัย 
ผลการพฒันากระบวนการท างาน รายวิชาอาหารไทยส่ีภาค โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานนักเรียน       

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันากระบวนการท างาน รายวิชาอาหารไทยส่ีภาค โดยการ

จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 86.27 / 93.88  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้ง
ไว ้

 2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาอาหารไทยส่ีภาคโดยการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

 3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีกระบวนการท างานรายวิชาอาหารไทยส่ีภาค หลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน อยูใ่นระดบั มีกระบวนการท างานดี  

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ การพฒันากระบวนการท างานรายวิชาอาหารไทยส่ีภาค 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ นกัเรียนมีระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน อยูใ่นระดบั พึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.99)  

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันากระบวนการท างาน รายวิชาอาหารไทยส่ีภาค โดยการ

จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 86.27 / 93.88 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้ง
ไว ้80/80 หมายความวา่ นกัเรียนไดค้ะแนนกระบวนการ ทั้ง 6 แผนการจดัการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 86.27  และคะแนน
ผลลทัธ์คิดเป็นร้อยละ 93.88 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือเกณฑ ์80/80 ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากแผนการจดัการเรียนรู้ ไดผ้า่น
การตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา และไดผ้่านการประเมินตรวจสอบคุณภาพ 
และความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม ท่ีจะน ามาจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ และเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ฝึกฝนและพฒันากระบวนการท างานดว้ยตนเอง โดยท่ีครูเป็นโคช้คอยให้
ปรึกษาและค าแนะน า ทั้ งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ในขั้นตอนวางแผนการท างานและการจดัเตรียมอุปกรณ์ 
นักเรียนไดม้าปรึกษาครูในการท าสูตรอาหารและจดัเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าก่อนการลงมือประกอบอาหาร ท าให้
นกัเรียนมีเวลา วางแผนล่วงหนา้ และการเตรียมงาน ตลอดจนวิธีการฝึกปฏิบติังานตามแผนงาน การแกไ้ขปัญหา และ
การปรับปรุงผลงาน  นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติังานดว้ยตนเอง ลงมือปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยมีสมาชิกในร่วมกนัอภิปรายและแกไ้ขปัญหา ซ่ึงในระหวา่งการปฏิบติักิจกรรม ครูจะประเมินกระบวนการท างาน
นกัเรียน โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ แบบประเมินกระบวนการท างานของนกัเรียน และแบบประเมินผลงาน
ของโครงงาน ซ่ึงผลงานท่ีประเมินแบ่งเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ ผลงานจริง คือ อาหารท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มประกอบอาหารใน
แต่ละคร้ัง และรายงานการประกอบอาหาร ซ่ึงรายงานการประกอบอาหาร นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะไดร่้วมกนัอภิปรายและ
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สะทอ้นผลการท างานให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงรายงานน้ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มจะท าเป็นการบา้นมาส่งครูในคร้ังต่อไป และ
เม่ือด าเนินกิจกรรมจนจบแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนแลว้ นกัเรียนจะไดท้ดสอบความรู้ โดยใชแ้บบทดสอบยอ่ย
หลงัแผนการจดัการเรียนรู้ เม่ือด าเนินการการจดัการเรียนรู้ครบ 5 แผนแลว้ นกัเรียนไดศึ้กษาและประกอบอาหารไทยส่ี
ภาคครบทั้ งส่ีภาคแลว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 จึงเป็นการทดสอบการประยุกต์และการน าไปใช้ โดยใช้แบบ
ประเมินกระบวนการท างานของนกัเรียน และแบบประเมินผลงานของโครงงาน สุดทา้ยจึงให้นกัเรียนท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงท าใหป้ระสิทธิภาพของแผนสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนภา
ภรณ์ เพียงดวงใจ ซ่ึงไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชโ้ครงงานร่วมกบัเทคนิคการสืบ
เสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวตักรรมและจิตวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใชโ้ครงงานร่วมกบัเทคนิคการ
สืบเสาะหาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.00/80.21 และจิราย ุ ทบัสีรัก ไดศึ้กษาการ
พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาวิชาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 พบว่า การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาวิชาเคมีของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลปรากฏวา่ มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 78.44/76.30 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้75/75  

2. ผลของการจดัการเรียนรู้ การพฒันากระบวนการท างานรายวชิาอาหารไทยส่ีภาค โดยใชก้ารจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาอาหารไทยส่ีภาค โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน เป็นการจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกท าโครงการท่ีตนสนใจ โดยร่วมกนัส ารวจ สังเกต 
ก าหนดเร่ืองท่ีตนสนใจ วางแผน ในการท าโครงการร่วมกนั ศึกษาหาขอ้มูลความรู้ท่ีจ าเป็น และลงมือปฏิบติังานตาม
แผนงานท่ีวางไว ้ซ่ึงการฝึกทกัษะต่าง ๆ ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองทุกขั้นตอน ตามล าดบัทกัษะท่ีตนเองมีอยู ่โดยมีครูเป็น
ผูค้อยให้ค  าแนะน า และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา น าไปสู่การเพิ่มความรู้ท่ีได้จากการลงมือปฏิบัติ รวมถึงจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในลกัษณะของการศึกษา ส ารวจ/คน้ควา้ ทดลองและคิดคน้ ซ่ึงไดผ้ลการจดักิจกรรมเป็นผลงาน
แบบรูปธรรม  ส่งผลใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกอยา่งมีอิสระ คิดเป็น ท าเป็นและแกปั้ญหาเป็น รวมถึงรู้จกัการคิดสร้างสรรค ์
การศึกษาคน้ควา้ รู้จกัคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดประเมินค่าและคิดวินิจฉัย เกิดการเรียนรู้แบบคงทน ตลอดจนใน
ระหว่างการด าเนินการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนไดท้ าแบบทดสอบยอ่ยหลงัแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงอาจท าให้เขา้ใจใน
เน้ือหามากข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ของจุฑามาศ สุขเฉลิม ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ผลการเรียนรู้เร่ืองสารและสมบติัของ
สารของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการวิจยัของโลเวนชลั ซ่ึงไดท้ าการศึกษาผลของการสอนแบบโครงงานในโรงเรียน 
บริหารธุรกิจ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการสอน แบบโครงงาน
กบัการเรียนดว้ยการบรรยายและการแกปั้ญหาท่ีใชส้อนอยู ่ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนมี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
จากร้อยละ 55 และบทบาทของครูนอ้ยลง เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียน ไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 
 3.  ผลของการจดัการเรียนรู้ การพฒันากระบวนการท างานรายวิชาอาหารไทยส่ีภาค โดยใชก้ารจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีกระบวนการท างานรายวิชา
อาหารไทยส่ีภาค หลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน อยูใ่นระดบั มีกระบวนการท างานดี  ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้นกัเรียนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยผูเ้รียนไดเ้ลือกท าโครงการท่ีตนสนใจ โดยร่วมกนัส ารวจ 
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สังเกต ก าหนดเร่ืองท่ีตนสนใจ วางแผน ในการท าโครงการร่วมกนั ศึกษาหาขอ้มูลความรู้ท่ีจ าเป็น และลงมือปฏิบติังาน
ตามแผนงานท่ีวางไว ้ซ่ึงการฝึกทกัษะต่าง ๆ ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองทุกขั้นตอน ตามล าดบัทกัษะท่ีตนเองมีอยู ่โดยมีครู
เป็นผูค้อยให้ค  าแนะน า และสนับสนุนการแกไ้ขปัญหา น าไปสู่การเพิ่มความรู้ท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติั รวมถึงจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ในลกัษณะของการศึกษา ส ารวจ/คน้ควา้ ทดลองและคิดคน้ ซ่ึงไดผ้ลการจดักิจกรรมเป็นผลงาน
แบบรูปธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิจารณ์ พานิช กล่าวถึงการสอนแบบโครงงานวา่เป็นการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน
รู้จกัด าเนินการหรือท างานตามล าดบัขั้นตอนตามแผนงานท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นระบบ การท างานตามโครงการของตนเอง
นั้นอาจท าเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได ้การสอนแบบโครงงานมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะให้
นกัเรียนรู้จกัการปฏิบติัจริง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั เกิดทกัษะกระบวนการท างาน 
และแนวคิดของทิศนา แขมมณี ให้ความหมายของรูปแบบการสอนแบบโครงงาน ว่าเป็นการจดัสภาพการณ์ของการ
เรียนการสอน โดยผูเ้รียนร่วมกนัเลือกท าโครงการท่ีตนเองสนใจ โดยร่วมกนัส ารวจ สังเกตและก าหนดเร่ืองท่ีตนสนใจ
วางแผนในการท าโครงการร่วมกนั ศึกษาหาขอ้มูลความรู้ท่ีจ าเป็นและลงมือปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไว ้จนไดข้อ้
คน้พบหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่แลว้จึงเขียนรายงานและน าเสนอต่อสาธารณชน เกบ็ขอ้มูลแลว้น าผลงานและประสบการณ์
ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดคน้ และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บทั้งหมด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ณิชยาดา  ภูชิตานุรักษ ์ไดศึ้กษาผลของการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน
เพื่อเสริมสร้างทกัษะการท างานเป็นทีม พบวา่ ผูเ้รียนมีทกัษะการท างานเป็นทีมหลงัการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และดวงพร  อ่ิมแสงจนัทร์ ไดว้ิจยั
เร่ือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแกไ้ขปัญหาตาม
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ความสามารถในการท า
โครงงานของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 อยูใ่นระดบัสูง (�̅� = 2.68) เม่ือเรียงล าดบัจากนอ้ยไปหามาก พบวา่ นกัเรียน
มีความสามารถดา้นการวางแผนการท างานสูงสุด (�̅� = 2.80) รองลงมาคือความสามารถดา้นกระบวนการท างาน (�̅� = 
2.61) และความสามารถดา้นผลงานและน าเสนอ (�̅� = 2.60) และการวิจยัของ นุรไอนี ดือรามะ ไดศึ้กษาผลของการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่นกัเรียนมี
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนค่าเฉล่ียร้อยละ 42.15 และหลงัเรียน
ค่าเฉล่ียร้อยละ 69.83 
 4. ผลของการจดัการเรียนรู้ การพฒันากระบวนการท างานนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาอาหารไทยส่ีภาค 
โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน พบวา่ นกัเรียนมีระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
อยูใ่นระดบั พึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.99) S.D. เท่ากบั 0.03 การท่ีนกัเรียนมีระดบัความพึงพอใจเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้รูปแบบโครงงาน รายวิชาอาหารไทยส่ีภาค อยูใ่นระดบั พึงพอใจมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยผูเ้รียนไดเ้ลือกท าโครงการท่ีตนสนใจ โดยร่วมกนัส ารวจ สังเกต ก าหนดเร่ือง
ท่ีตนสนใจ วางแผน ในการท าโครงการร่วมกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของจิรายุ  ทบัสีรัก ไดศึ้กษาการพฒันาการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาวิชาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ มีความพึง
พอใจต่อการการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาวิชาเคมีของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผูส้อนควรน าเอาวธีิเรียนรู้แบบโครงงานไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อใหมี้
ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน การจดัการเรียนรู้ตอ้งเป็นชัว่โมงสอบคาบคู่ ใชเ้วลา 2 ชัว่โมงติดกนั 
 2. เวลาในการจดัการเรียนรู้ควรยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม ผูส้อนตอ้งใหน้กัเรียนปรึกษาและวางแผนนอกเวลา 
และจดัเตรียมอุปกรณ์ล่วงหนา้ เพื่อใหก้ระบวนการท างานของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ 
 3. รายวิชาอาหารไทยส่ีภาค เป็นรายวิชาการสอนแบบลงมือปฏิบติั ตอ้งค านึงระดบัความสามารถของผูเ้รียน โดย
ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ควรเนน้กระบวนการลงมือปฏิบติัมากข้ึน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของ บลูม ในระดบัท่ี 
3-4 คือ ความสามารถในการประยกุตใ์ชไ้ดแ้ละการคิดวิเคราะห์ 
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