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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
----------- 

1. ช่ือเร่ือง     การพฒันารูปแบบบริหารงานวิชาการดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  
                     เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนอนุบาล 
                     เทศบาลเมืองร้อยเอด็  
     ช่ือผู้วิจัย  นางสาวศิริญาพร   เวียงสมุทรช ์
 

2. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ในการจดัการศึกษา 4.0 ท่ีเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนสามารถน าองค์ความรู้     
ท่ีมีอยู่ทุกแห่งบนโลกน้ี มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค ์เพื่อพฒันานวตักรรมหรือผลงานนั้น ตอ้งพฒันา
ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะและทกัษะท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย 4.0 ซ่ึงไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2559 : 8) ได้
เสนอว่า การจดัการศึกษาจ าเป็นตอ้งเน้นท่ีการคิดสร้างสรรค์ แลว้แปรความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็น
ผลผลิตออกมา แต่การท่ีจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้จะตอ้งคิดวิเคราะห์ก่อน และเม่ือมีผลผลิตแลว้
จะตอ้งรับผิดชอบตามมากขึ้น ดงันั้นการศึกษาไทย 4.0 จึงตอ้งจดัการศึกษาให้เด็กไทยมีคุณลกัษณะ    
4 ประการ คือ คิดวิเคราะห์ (Critical) คิดสร้างสรรค์ (Creative) คิดผลิตภาพ (Productivity) และคิด
รับผิดชอบ (Responsible) หรือ CCPR Model  เป็นคุณลกัษณะและทกัษะของผูเ้รียนในยุค 4.0 ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 1) คิดวิเคราะห์ ผูท่ี้มีจิตคิดวิเคราะห์จะมองสังคมอยา่งรอบดา้น รู้ท่ีมาท่ีไปของปัญหา 
ในสังคมและเขา้ใจเหตุผลท่ีมาท่ีไปของส่ิงนั้นอย่างชดัเจน 2) คิดสร้างสรรค์ ผูท่ี้มีจิตสร้างสรรคน์ั้น  
จะค านึงถึงความคิดใหม่และการต่อยอดจากส่ิงท่ีมีอยู ่มองเห็นประโยชน์และการใชส้อย และการมอง
ของใหม่เพิ่มเติม 3) คิดผลิตภาพ ผูท่ี้มีจิตผลิตภาพจะค านึงถึงผลผลิตเป็นหลกั จะมีวิธีการในการสร้าง
ผลผลิต สร้างค่าของงานอยูเ่สมอ และมีส านึกท่ีจะสร้างผลงานขึ้นมาใหม่ ๆ 4) คิดรับผิดชอบ ผูท่ี้มีจิต
รับผิดชอบจะมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกสาธารณะรับผิดชอบต่อวิชาชีพ นึกถึงสังคม
ประเทศชาติ 
 โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความสนใจใคร่รู้ของนกัเรียนท่ีอยากจะคน้ควา้เก่ียวกบั
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหลาย ๆ ส่ิงท่ีสงสัยหรืออยากรู้ค าตอบให้ลึกซ้ึงชดัเจน หรือตอ้งการเรียนรู้ในเร่ือง
นั้น ๆ ใหม้ากขึ้นกวา่เดิม โดยใชท้กัษะกระบวนการและปัญญาหลาย ๆ ดา้น มีวิธีศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
และมีขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด และลงมือปฏิบติัตามท่ีวางแผน
ไวจ้นได้ขอ้สรุปหรือผลการศึกษาหรือค าตอบเก่ียวกับเร่ืองนั้น ๆ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
(Project Based Learning) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดท้ าการศึกษาคน้ควา้และฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอ่ืนๆไปใช้ในการศึกษาหาค าตอบโดยมีครูผูส้อนคอยกระตุน้แนะน า
และให้ค  าปรึกษาแก่นักเรียนอย่างใกลชิ้ดใน 7 ขั้นตอน คือ 1) การเลือกหัวข้อท่ีจะศึกษา ค้นควา้         
2) การวางแผนในการท าโครงงาน 3) การลงมือปฏิบติัท าโครงงาน 4) การบนัทึกผลการปฏิบติังาน      
5) การเขียนรายงาน 6) การน าเสนอโครงงาน 7) การประเมิลผลโครงงานซ่ึงอาจท าเป็นบุคคลหรือเป็น
กลุ่มโครงงาน  (ลดัดา ภู่เกียรติ.  2552 : 22) โครงงานจึงเป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีดี ซ่ึงต่างจาก
การกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแบบอ่ืนๆ โดยใช้ข้อเท็จจริงของ
โครงงานเป็นจุดศูนยก์ลางการเรียนรู้ โครงงานท่ีดีนั้นตอ้งสามารถอธิบายขอ้เท็จจริงของปัญหาท่ีมี
ความซับซ้อนได้ การเรียนรู้ด้วยซ่ึงโครงงานจะตอ้งใช้แหล่งขอ้มูล หรือแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถคน้ควา้ สืบสอบแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอย่างอิสระ พร้อมทั้งผูเ้รียนสามารถ
ติดต่อส่ือสารเพื่อปรึกษาหารือกันได้ตลอดเวลาลกัษณะต่างๆ  ของแหล่งข้อมูล หรือแหล่งเรียนรู้
ดังกล่าว จะมีอย่างครบถว้นอยู่บนเว็บ ดังนั้น เม่ือน าเอาวิธีการสอนแบบโครงงานมาจัดการเรียน     
การสอนบนเวบ็ ยิง่จะท าใหป้ระสิทธิภาพของการสอนแบบโครงงานสูงขึ้น  
 การพฒันารูปแบบ วิทยา  อารีราษฎร์  (2549  :  69)  ไดน้ าเสนอการด าเนินงานการพฒันา
รูปแบบการสอน  คือ  (1)  การวิเคราะห์  เป็นการศึกษาสภาพปัญหาของงานวิจยั  ศึกษาเอกสารรายงาน  
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญญา  แลว้รวบรวม  สรุปผลและเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยั  (2)  
การออกแบบ  เป็นการน ากรอบแนวคิดในการวิจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัรูปแบบไดแ้ก่  ค  าจ ากดัความ  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  และเคร่ืองมือในการประเมินผล  (3)  
การพฒันา  เป็นการสังเคราะห์รูปแบบตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้ และน าไปประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญ  (4)  
การทดลองใช ้ เป็นการน ารูปแบบท่ีผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้  มาใชเ้ป็นแบบในการพฒันา  
และ  (5)  การประเมินผลเป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากการทดลอง  เพื่อสรุปผลจากการศึกษา
แนวคิดและกระบวนการของการวิจยัและพฒันา  R  and  D  (Research  and  Development)  ดงักล่าว
สรุปไดว้า่  การวิจยัและพฒันา  ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอนท่ีส าคญัคือ  ขั้นตอนท่ี  1  การวิจยั  (Research:  
R1)  :  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  ขั้นตอนท่ี  2  การพฒันา  (Development: D1)  :   การพฒันาและหา
ประสิทธิภาพ  ขั้นตอน     ท่ี  3  การวิจยั(Research:  R2)  :  การทดลองใช ้ และขั้นตอนท่ี  4 การพฒันา  
(Development: D2) :   การประเมินและปรับปรุงแก้ไข ส าหรับน าไปใช้ในการพฒันารูปแบบตาม
กระบวนการวิจยัและพฒันา โดยการสร้างเป็นโมเดลเป็น PACE  Model ประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ 
ไดแ้ก่  P =  การวางแผน เป็นการวางแผนในการด าเนินงาน  A =  การปฏิบติั ให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานท่ีไดว้างไว ้   C =  การน าทฤษฎี         การสร้างความรู้สู่การพฒันา และ E = การประเมินผล
ในการพฒันาต่อไป 
 จากการศึกษาสภาพปัญหา พบว่า ครูขาดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ท าให้นักเรียนไม่ได้ฝึกทักษะ  นักเรียนขาดในการวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ            
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ไม่สามารถสรุปองคค์วามรู้ดว้ยตนเองได ้เน่ืองจากวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูไม่สอดคลอ้ง
กบัการจดัการศึกษา 4.0 ท่ีเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนสามารถน าองค์ความรู้ ท่ีมีอยู่ทุก
แห่งบนโลกน้ี มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค ์เพื่อพฒันานวตักรรมหรือผลงานนั้น ตอ้งพฒันาให้ผูเ้รียน  
มีคุณลกัษณะและทกัษะท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย 4.0 ท่ีตอ้งการจดัการศึกษาจ าเป็นตอ้งเน้นท่ีการ
คิดสร้างสรรค์ แลว้แปรความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลผลิตออกมา และสนองตอบต่อแนวทางการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ ท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 ท่ีมุ่งหวงัใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั โดยมุ่งหวงัให้จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น  แต่ครูยงัยึดรูปแบบการสอนแบบ     
เดิม ๆ ท่ีมีครูเป็นศูนยก์ลางการสอน ใช้หนังสือและกระดานด าเป็นเคร่ืองมือในการสอน ครูขาด     
การวางแผนในการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานไม่เป็นไปตามแนวทางแห่ง
การจัดการเรียนรู้ และนักเรียนมีหน้าท่ีปฏิบัติตามค าสอนของครูเท่านั้น ท าให้การจัดการเรียนรู้         
ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  และครูยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ       
ในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นไปตามข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ครูเน้นทกัษะในการคิด
วิเคราะห์เป็นหลักการสอนเพื่อให้นักเรียนสร้างนวตักรรม ต้องสอนให้นักเรียนรู้แบบโครงงาน      
หรือการสร้างช้ินงาน โดยในโครงงานหรือช้ินงานนั้ น นักเรียนต้องตอบได้ว่ามีคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้งอย่างไร ในอดีตการสร้างช้ินงานของนักเรียน เราไม่เคย
น าวิชา STEM  เขา้มาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
 ผูว้ิจยัในฐานะรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ ไดต้ระหนักในปัญหา
ดงักล่าว จึงมีความสนใจท่ีจะท าการวิจยัการพฒันารูปแบบบริหารงานวิชาการดา้นการจดักิจกรรม   
การเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้เกิดการน ากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมาใช้จัดการเรียนรู้แก่
นกัเรียนให้เกิดการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนในดา้นการเรียนรู้แบบโครงงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบบริหารงานวิชาการดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองร้อยเอด็ 
 2.  เพื่อออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัการพฒันารูปแบบบริหารงานวิชาการดา้นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอด็  
 3.  เพื่อด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอด็  
 4.  เพื่อประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงแกไ้ขการพฒันารูปแบบบริหารงานวิชาการดา้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา            
ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอด็  
 
4. ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบบริหารงานวิชาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
ร้อยเอด็ เป็นการวิจยัและพฒันา  (Research  and Development)  โดยมีครูผูส้อนและนกัเรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จงัหวดัร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2562  เป็นหน่วยการวิเคราะห์  (Unit  of  
Analysis) โดยมีแนวคิดส าคญัท่ีผูว้ิจยัใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 5 ขั้นตอน 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดจ้ากการเปิดตาราง เครจซ่ี และ มอร์แกนไดแ้ก่  ครูใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ านวน  22  คน และนักเรียน 216 คน โดยการเลือกสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบทดสอบก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ       
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินทกัษะ  แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบบริหารวิชาการดา้นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียน และการสนทนากลุ่ม 
 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ทดสอบที   
แบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เน้ือหา 
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5. ผลกำรวิจัย 
 5.1 กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำรูปแบบบริหำรงำนวิชำกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้แบบโครงงำน เพ่ือพัฒนำครูสู่ผู้เรียนท่ีเสริมสร้ำงคุณภำพกำรศึกษำ ในโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลเมืองร้อยเอด็ 
 การเสนอผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในรูปแบบบริหารงานวิชาการดา้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด โดยตอบค าถามการวิจยัข้อท่ี  1  คือ การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในรูปแบบบริหารงาน
วิชาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผู ้ เรียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพ
การศึกษา ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอด็ มีวิธีการด าเนินการอยา่งไร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
       ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการประชุมระดมความคิดเห็นกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นครูเก่ียวกบัปัญหา
การบริหารวิชาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ท่ีมีปัญหาท่ีพบปัญหาจากการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัพบว่าโรงเรียนได้จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตาม
แนวทางแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ได้จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ให้แก่นักเรียน โดยให้นักเรียนไดจ้ดัท าโครงงานเพื่อน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตลอดมา 
โดยมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ตลอดมา และเม่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2558-2559 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยรวมในปีการศึกษา 2558 โดยรวมเฉล่ียเท่ากบั 71.45 ในปีการศึกษา 2559  โดยรวมเฉล่ียเท่ากบั 
70.45 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนลดลง ควรมีการพฒันาดา้นการบริหาร  
งานวิชาการเพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงขึ้น และจากการศึกษาสภาพปัญหา พบว่า    
ครูขาดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท าใหน้กัเรียนไม่ไดฝึ้กทกัษะ นกัเรียนขาดใน
การวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  ไม่สามารถสรุปองคค์วามรู้ดว้ยตนเองได ้เน่ืองจาก
วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูไม่สอดคลอ้งและสนองตอบต่อแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ ท่ีได้
บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 ท่ีมุ่งหวงัให้ครูผูส้อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้ เรียนเป็นส าคัญ โดย
มุ่งหวงัให้จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น  แต่ครูยงัยึดรูปแบบการสอนแบบเดิม ๆ ท่ีมีครูเป็น
ศูนยก์ลางการสอน ใช้หนังสือและกระดานด าเป็นเคร่ืองมือในการสอน ครูขาดการวางแผนในการ
จดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานไม่เป็นไปตามแนวทางแห่งการจดัการเรียนรู้ 
และนกัเรียนมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามค าสอนของครูเท่านั้น ท าให้การจดัการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ และครูยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในขั้นตอนของการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นไปตามขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาสถานศึกษา ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ครูเน้นทกัษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลกัการสอน
เพื่อให้นักเรียนสร้างนวตักรรม ตอ้งสอนให้นักเรียนรู้แบบโครงงาน หรือการสร้างช้ินงาน โดยใน
โครงงานหรือช้ินงานนั้น นักเรียนตอ้งตอบได้ว่ามีคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเขา้มา
เก่ียวขอ้งอย่างไร ในอดีตการสร้างช้ินงานของนักเรียน เราไม่เคยน าวิชา STEM  เขา้มาบูรณาการใน
การจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  
 

 5.2  กำรออกแบบและพัฒนำเคร่ืองมือกำรวิจัยกำรพัฒนำรูปแบบบริหำรงำนวิชำกำรด้ำน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน เพ่ือพัฒนำครูสู่ผู้เรียนท่ีเสริมสร้ำงคุณภำพกำรศึกษำ           
ในโรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอด็  
  การออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัการพฒันารูปแบบบริหารงานวิชาการดา้นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นรูปแบบท่ีพฒันาขึ้นมีช่ือว่า  "PACE Model"  ประกอบดว้ยขั้นตอน  
P : Planning = การวางแผน  A : Action = การปฏิบติั  C :  Constructivist Learning = การสร้างความรู้ 
และ E : Evaluation  = การประเมินผล ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  5  ขั้นตอนให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการบริหารงานวิชาการดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ น าไปด าเนินการ
ตามขั้นตอนโดยการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ผลการประเมิน  ความเหมาะสม ปรากฏว่า รูปแบบน้ีมี
ความเหมาะสมและเป็นไปได ้ 
 

 5.3 กำรด ำเนินกำรทดลองใช้รูปแบบกำรพัฒนำรูปแบบบริหำรงำนวิชำกำรด้ำนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน เพ่ือพัฒนำครูสู่ผู้เรียนท่ีเสริมสร้ำงคุณภำพกำรศึกษำ ในโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอด็   
 การทดลองใช้รูปแบบการพฒันารูปแบบบริหารงานวิชาการดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  ไดมี้การน ารูปแบบการประชุมเชิงปฏิบติัการ และการนิเทศภายในไปใช้ในการด าเนินงาน
ให้แก่ครูและนักเรียน ผลการทดลองใช้อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.54, S.D. = 0.62)  ผลการ
เปรียบเทียบการทดลองก่อน-หลงัการประชุมเชิงปฏิบติัการ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
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   5.4  กำรประเมินควำมพึงพอใจและปรับปรุงแก้ไขกำรพัฒนำรูปแบบบริหำรงำนวิชำกำร
ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน เพ่ือพัฒนำครูสู่ผู้เรียนท่ีเสริมสร้ำงคุณภำพกำรศึกษำ            
ในโรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองร้อยเอด็  
  การประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบบริหารงานวิชาการด้านการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียนท่ีเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา  ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยการประเมินความพึงพอใจของครูและนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานของครูและนกัเรียน  ปรากฏวา่ครูและนกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.52, S.D. = 0.46)  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 

 ผูวิ้จยัขอเสนอแนะการวิจยัทั้งเชิงนโยบายและขอ้เสนอแนะจากการวิจยั  ดงัน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
  1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรก าหนดเป็นนโยบายในการพฒันารูปแบบบริหารวิชาการ
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียน ท าใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งย ัง่ยนื 
  1.2  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนและส่งเสริมการพฒันารูปแบบบริหารวิชาการ
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพฒันาครูสู่ผูเ้รียน  เพื่อน าไปพฒันาการเรียนการสอน 
ต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 
    2.1 จากการวิจยั พบว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานยงัขาดความบกพร่องใน
การเขียนรายงานโครงงาน ควรจดัให้มีการนิเทศภายในให้แก่ครูทุกภาคเรียน เพื่อให้การจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นไปตามขั้นตอนทุกขั้นตอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    2.2  ผูบ้ริหารควรจดัให้มีการนิเทศแบบก ากับ ติดตาม ดูแล การจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานของครู เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด าเนินไปตามขั้นตอนของ      
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
    2.3  ครูผูส้อนควรมีการประชุมเชิงปฏิบติัการส าหรับการฝึกปฏิบติัการจดัท าโครงงาน
ใหแ้ก่นกัเรียนท่ีจดัท าโครงงาน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัท าโครงงานด าเนินไปตามขั้นตอนของการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
    2.4  ควรจดัใหมี้การประชุมเชิงปฏิบติัการใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานตามสภาพการณ์ปัจจุบนั 
จะท าใหเ้กิดการพฒันาดา้นศกัยภาพไดม้ากยิง่ขึ้น 
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    2.5  ควรจดัให้ผูมี้ความรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเขา้ร่วมเป็นผูนิ้เทศ
กบัผูบ้ริหารในการนิเทศครูผูส้อน เพื่อจะไดใ้หข้อ้เสนอแนะส าหรับน าไปปรับปรุงต่อไป 
  ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
  1.  ควรศึกษาการพฒันารูปแบบการวดัและประเมินผล   การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัแบบโครงงาน  โดยใชห้ลกัการศึกษาคน้ควา้ในรูปแบบหลกัการวิจยัปฏิบติัการ   
  2. ควรมีการศึกษาการปฏิบติัท่ีดีในการจดัท าโครงงานและเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
  3.  ควรศึกษาการพฒันาการบูรณาการโครงงานเขา้กบัทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากกวา่  
1  สาระการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  จัดโครงงานท่ีมีการบูรณาการกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้หลาย ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ท าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพฒันาครูสู่
ผูเ้รียน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดั
ร้อยเอด็  
 2.  ท าให้ครูในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้มีความรู้ ความเข้าใจและมี
ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ และสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้
ถูกตอ้ง  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองได ้
 3.  ใชเ้ป็นขอ้สนเทศส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอด็ และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาครูดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได ้
 4.  ท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถจดัท า 
โครงงานท่ีเป็นครูตน้แบบดา้นโครงงานได ้ 
 5.  ท าใหค้รูไดมี้แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้นกัเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ดว้ยตนเองได ้
 6.  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้มีโครงงานเขา้ร่วมประกวดผลงานทางด้าน
วิชาการท่ีถูกตอ้งตามขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 7. ท าให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และจดัท าโครงงานไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการให้สอดคลอ้งกบัยุคไทยแลนด์ 4.0 ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์
เป็นไปตามแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

 
 


