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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) ศึกษาองค์ประกอบของระบบการสอน 2) ทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบการสอน 3) ประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิต 4) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน 5) ศึกษา
ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ และ  
6) ประเมินและรับรองระบบการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาและด้านการออกแบบการสอน จํานวน 10 คน (2) นิสิตปริญญาตรี จํานวน 61 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้
สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบประเมินการรู้
สารสนเทศ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบการสอน และ (5) แบบประเมินและรับรองระบบการ
สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การ
วิเคราะห์ (2) การวางแผนการสอน (3) การสนับสนุนผู้เรียน (4) การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (5) 
การประเมินผล และ (6) การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการสอนฯ เท่ากับ 
85.35/87.59 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  3) ผลการประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นิสิตมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายถึง
นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) นิสิตมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัด
กิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด และ 6) ผลการประเมิน
และรับรองระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
จากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
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Abstract 

The purposes of this research were to develop the Project-based Instructional System for 
Enhancing Information Literacy of undergraduate students of Burapha University. The specific purpose 
were 1) to study the components of the instructional system; 2) to study the developmental test of the 
instructional system; 3) to evaluate students’ learning of information literacy; 4) to study the students’ 
learning progress 5) to study the satisfaction of students toward the learning activities; and 6) to assess 
and certify the qualifications system from the educational experts. The samples used in this research 
were (1) 10 educational technology specialists and instructional design specialists (2) 61 undergraduate 
students who were selected by Multi-stage sampling. The research instruments were: (1) the system 
prototype; (2) an achievement test; (3) information literacy assessment forms; and (4) students’ 
satisfaction questionnaire. The data was analyzed by the use of Efficiency test (E 1 / E 2 ), Mean, 
Percentage, Standard Deviation, and t-test dependent. Major Findings: 1) The Project-based Instructional 
System for Enhancing Information Literacy for undergraduate students studying at Burapha University 
composed of six components: (1) Analysis (2) Teaching plan (3) Supporting Learners (4) Project-based 
Teaching (5) Evaluation and (6) Inspection and Improvement. 2) Efficiency testing of The Project-based 
Instructional System for Enhancing Information Literacy of undergraduate students of Burapha University 
was E 1 / E 2 = 85.35/87.59 which meet the criterion set. 3) The students’ information literacy was high at 
the statistically significant of .01 level. 4) The students have achievement progress at the statistically 
significant of .01 level. 5) The satisfaction of students towards the learning activities were mostly 
satisfied. And 6) The assessment and certification of the qualifications system from the educational 
experts were found highly appropriate. 
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1.  บทนํา 
 ปัจจุบันในโลกแห่งยุคอินเทอร์เน็ต ซึ่งเทคโนโลยีและ
การส่ือสารมีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศทั้งบนโลกออนไลน์และ
ออฟไลน์ มีเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากมายมหาศาลและใน
ขณะเดียวกันก็ทําให้การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศมีความ
ง่ายดาย สะดวก สามารถรับ-ส่งและกระจายข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและทันใจ ซึ่งสารสนเทศถือได้
ว่าเป็นตัวแปรสําคัญทีม่ีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
ของมนุษย์อันจะนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ 
ของบุคคลให้มี คุณภาพ ผู้ใดมีสารสนเทศที่ทันสมัย 
ครบถ้วนถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีเครื่องมือทางปัญญาที่ทําให้
สามารถดํ ารงชีวิตที่ ดีอยู่ ในสังคมได้ คือ  สามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับยุคสมัยโดยรู้จักแสวงหา 
สืบค้นและเลือกใช้สารสนเทศที่เหมาะสมน่ันเอง ใน
สังคมสารสนเทศจะเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้รับโอกาสมาก
ขึ้น แต่ถ้าหากขาดการวิเคราะห์ ไม่สามารถแยกแยะ
สารสนเทศที่ถูกต้อง สารสนเทศที่บิดเบือนหรือสารสนเทศ
ที่ไม่ครบถ้วนก็จะทําให้ได้ข้อมูลที่ผิดไปจากความจริง 
โดยพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของมนุษย์ในปัจจุบัน
จําแนกออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1) การใช้สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาและวิชาการ เช่น การค้นคว้าหาข้อมูลในการ
ทํารายงานหาข้อมูลเชิงวิชาการ การหาข้อมูลเพื่อความรู้ 
ติดตามข่าวไม่ว่าจะผ่านทางห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์
หรือโปรแกรมค้นคว้าข้อมูล 2) การใช้สารสนเทศในชีวิต 
ประจําวัน เช่น ดูหนังฟังเพลงออนไลน์ สนทนาออนไลน์ 
เล่นเกม การทําเว็บบล็อก การใช้สารสนเทศในชีวิต 
ประจําวัน จะครอบคลุม กลุ่มประชากรได้มากและได้
เกือบทุกกลุ่มอายุ จากรายงาน พฤติกรรมการใช้
สารสนเทศ พบว่าพฤติกรรมการใช้สารสนเทศจะผ่าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตมากกว่าสมัยก่อนที่
ผ่านทางสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ ส่ือโทรทัศน์ เนื่องจากโลก
ออนไลน์ทําให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมให้แคบลง 
[1]  
 การรู้สารสนเทศ มีความจําเป็นสําหรับทุกคน ทุกสาขา
วิชาชีพ เป็นทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต 
ประจําวัน ทําให้รู้เท่าทันโลกกว้าง มีความสําคัญต่อ
การศึกษาและหลักการประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านการศึกษาน้ัน จากนโยบายปฏิรูปการศึกษาปี 

พ.ศ. 2542 จะเห็นถึงแนวคิดที่ส่งเสริมบทบาทและ
ความสําคัญของการรู้สารสนเทศ และความจําเป็นที่
จะต้องสร้างและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศ มี
ความสามารถในการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตเป็นประตูออกไปสู่โลกกว้าง
เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และรู้จักสังเคราะห์ข้อมูล 
ข่าวสารเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตน 
สังคมและประเทศชาติ มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งความรู้
รอบตัว ทันโลก ทันเหตุการณ์ ทันเทคโนโลยี คิดวิเคราะห์
แบบวิทยาศาสตร์ และคิดอย่างเป็นระบบ ดังนั้นผู้เรียน
จึงต้องมีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้ที่หลากหลาย [2] 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศ
ในต่างประเทศพบว่า นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ
และความชํานาญในการใช้สารสนเทศ ไม่สามารถประเมิน
แหล่งสารสนเทศและบอกแหล่งเพื่อค้นหาสารสนเทศได้ 
ไม่สามารถบอกวิธีการเขียนบรรณานุกรมอ้างอิงบทความ
วารสาร ถูกต้องตามหลักการและยังพบว่า นักศึกษา
ประสบปัญหาในการทํารายงานหรือกระบวนการ
ค้นคว้าวิจัย ในส่วนของการเข้าถึงสารสนเทศ ขั้นตอน
ของการกําหนดประเด็นปัญหา การใช้กลยุทธ์ในการ
ค้นหา การกําหนดคําค้น การระบุแหล่งสารสนเทศและ
การประเมินสารสนเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษามี
การรู้สารสนเทศค่อนข้างจํากัด [3], [4], [5] และจาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศใน
ประเทศไทย พบว่านักศึกษามีการรู้สารสนเทศในระดับ
น้อยในด้านการแสวงหาสารสนเทศ ด้านการใช้เครื่องมือ
เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศ  ด้านการค้นคืนและการ
รวบรวมสารสนเทศ ด้านการประเมินสารสนเทศ ด้าน
การกําหนดขอบเขตหัวข้อสารสนเทศที่ต้องการและ 
ขาดทักษะในการสืบค้นออนไลน์ [6], [7], [8], [9]  
 นอกจากน้ีผู้วิจัยได้สํารวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
จากอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยบูรพา พบปัญหา คือ
นิสิตโดยส่วนใหญ่จะสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
เพียงแหล่งเดียว อีกทั้ งยั งขาดการประเมินความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ การกําหนดประเด็นที่
ต้องการศึกษาค้นคว้ายังไม่ครอบคลุม และมีการคัดลอก
ข้อมูลมาประกอบการทํารายงานโดยไม่มีการอ้างอิงถึง
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แหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งเข้าข่ายเป็นการลักลอกงาน
วิชาการ (Plagiarism) และถือเป็นการกระทําที่มีความผิด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ โดยปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการรู้
สารสนเทศค่อนข้างจํากดัของนิสิตทั้งส้ิน จะเห็นได้ว่าการ
รู้สารสนเทศเป็นส่ิงที่มีความสําคัญและจําเป็นทั้งต่อ
การศึกษาและการดํารงชีวิตในปัจจุบัน  ผู้วิจัยเล็งเห็น
ความสําคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนาระบบการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาขึ้นโดยได้นําเอาการจัด
กิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานมาประยุกต์กับ
การเรียนการสอน เพราะการสอนโดยใช้ โครงงานเป็น
ฐาน (Project-based) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เรียกได้ว่าเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างแท้จริง เพราะ
ผู้เรียนเป็นผู้ที่สร้างความรู้ด้วยตนเอง เริ่มจากการ
ตัดสินใจในการเลือกและวางแผนการเรียนด้วยตนเองโดย
ทําการศึกษาปัญหาที่เขาสนใจ ปัญหาใดปัญหาหน่ึง  
มีการกําหนดจุดประสงค์ไว้ว่าต้องการจะศึกษาอะไร  
จะศึกษาอย่างไร ซึ่งมีการวางแผนการดําเนินงานที่
ชัดเจนอย่างเป็นลําดับขั้นตอนเลือกใช้เครื่องมือออกแบบ
การทดลอง การสํารวจข้อมูลด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติเอง 
บันทึกผลการปฏิบัติเองว่าศึกษาแล้วได้อะไร ผลเป็น
อย่างไร แล้วนําผลที่ได้จากการศึกษาปัญหาดังกล่าวมา
ทําการแปลผล เพื่อนําเสนอหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้เข้าใจ
และทราบถึงผลที่เกิดจากการศึกษาน้ัน สามารถนําไป
ศึกษาต่อหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดม้ีส่วนรว่มและสามารถดึงศักยภาพ
ในตัวเองออกมาให้มากที่สุดเพราะการท่ีนิสิตได้เป็นคน
กําหนดปัญหาตามความสนใจของตนเอง ได้วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองน้ันจะส่งผลให้
นิ สิ ตมี ความกระตื อรื อร้ นที่ จะ สืบค้นข้ อมู ลจาก
หลากหลายแหล่ง เพื่อให้โครงงานของกลุ่มตนเองมีความ
สมบูรณ์มากที่สุด 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 เพื่อพัฒนาระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อ
ส่ ง เ ส ริ มก ารรู้ ส า รสน เทศของ นิ สิ ตปริ ญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงเฉพาะ ดังน้ี 

 2.1  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ของ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 2.2   เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  
 2.3   เพื่อประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  
 2.4   เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปรียบเทียบจาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง 
 2.5   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการ
จัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
การรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 2.6 เพื่อประเมินและรับรองระบบการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
3.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินต้นแบบระบบ รวม
จํานวน 10 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
จํานวน 6 คน และด้านการออกแบบการสอน จํานวน  
4 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) [10] ซึ่งมีการกําหนดคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็น 
ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยี
การศึกษา หรือด้านการออกแบบการสอน และ 2) เป็น 
ผู้ที่มีประสบการณ์การสอนในระดับ อุดมศึกษาอย่างน้อย 
5 ปี  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบการใช้ระบบ ได้แก่ 
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา 423103 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 61 คน จาก
ประชากรท้ังหมด 133 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) [10] โดยขั้นแรก  
สุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้คณะของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 423103 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ จากนั้น สุ่ม
แบบกลุ่มเพื่อให้ได้นิสิตที่จะนํามาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างคือ 
กลุ่ม 01 และ กลุ่ม 02 เรียงลําดับแต่ละกลุ่มตามเกรด
เฉล่ียเทอมที่แล้วโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้จับสลากเพ่ือ
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แบ่งกลุ่มผู้เรียนโดยคละให้มีผู้เรียนทั้งเก่ง ปานกลางและ
อ่อน ในกลุ่มเดียวกัน  สลากจะแยกตามเกรดเฉล่ีย  กลุ่ม
เก่งเกรดเฉล่ีย  3.00 ขึ้นไป กลุ่มปานกลางเกรดเฉล่ียอยู่
ระหว่าง  2.50-2.99 และกลุ่มอ่อนเกรดเฉล่ียต่ํากว่า 
2.49 ลงไป 
 
4.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 4.1 ระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
การรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ
เรียบร้อยแล้ว 
 4.2   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
1.00 ทุกข้อ  มีค่าความยากง่าย (p)   ที่คํานวณได้อยู่
ระหว่าง 0.20 - 0.77 และค่าอํานาจจําแนก (r) ที่คํานวณ
ได้อยู่ระหว่าง 0.21 - 0.69 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5.81 และค่าความเช่ือม่ัน KR-20 เท่ากับ 0.71 
แบบประเมินการรู้สารสนเทศ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นิสิตต่อระบบการสอนฯ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
1.00 และแบบประเมินและรับรองระบบการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  
 4.3  สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่า
ประสิทธิภาพ (E1/ E 2 ) โดยกําหนดเกณฑ์ที่ 85/85 ค่า
ประสิทธิภาพที่ยอมรับได้อยู่ระหว่าง 82.5-87.5 ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียที่ ระดับนัยสําคัญ .01 (t-test 
dependent)  
 
5.  วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development) โดยได้นําแนวคิดการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา 7 ขั้นตอน [11]  มาประยุกต์ใช้ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 5.1  ศึกษาองค์ความรู้ เน้ือหาสาระเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการสอนฯ เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน
กรอบแนวคิดในการพัฒนา (ร่าง) ต้นแบบระบบการสอน

โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5.2  สํารวจปัญหา ประเมินบริบทและความต้องการ
ระบบฯ จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน เพื่อสอบถาม
สภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการออกแบบ
ระบบการสอนฯ เพื่อแก้ปัญหาที่พบ 
 5.3  พัฒนากรอบแนวคิดต้นแบบระบบการสอนฯ 
เพื่อ (ร่าง) ต้นแบบระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5.4  สอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 
คน ด้วยวิธีการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ต่อการพัฒนาระบบการสอนฯ เพื่อนําเสนอ (ร่าง) 
ต้นแบบระบบการสอนฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบและ
ประเมินความเหมาะสม 
 5.5 ยกร่างต้นแบบระบบฯ เพื่อให้ได้ต้นแบบระบบ
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้
สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว  
 5.6  ทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบระบบการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการนําระบบ
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้
สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาไป
ทดสอบประสิทธิภาพกับนิสิตกลุ่มตัวอย่างแบบเด่ียว 
จํานวน  6  คน  (1 กลุ่ม)   ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
74.68/83.33 ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ส่วนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จากนั้นดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขแล้วนําไปทดสอบประสิทธิภาพกับนิ สิตกลุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม จํานวน  18 คน (3 กลุ่ม) ได้ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ82.44/86.28 ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ส่วนประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ หลังจาก
ปรับปรุงแก้ไขแล้วนําไปทดสอบประสิทธิภาพกับนิสิต
กลุ่มตัวอย่างภาคสนามทั้งกลุ่ม จํานวน 37 คน (6 กลุ่ม) 
ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.35/87.59 ซึ่งหมายถึง
ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และประเมินความ
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พึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐานโดยใช้แบบสอบถามความ 
พึงพอใจแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ [12] 
 5.7  ประเมินและรับรองระบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 คน   โดยการนําเสนอระบบต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
พร้อมแนบแบบประเมินความเหมาะสมของระบบ 
จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและเขียน 
รายงานการวิจัยในการพัฒนาระบบการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
 

6.  ผลการวิจยั 
 6.1  ผลการศึกษาองค์ประกอบ พบว่า ระบบการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1.0 การวิเคราะห์ 
(Analysis) องค์ประกอบที่ 2.0 การวางแผนการสอน 
(Teaching Plan) องค์ประกอบที่ 3.0 การสนับสนุน
ผู้เรียน (Supporting Learners) องค์ประกอบท่ี 4.0 การ
จัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based Teaching) องค์ประกอบที่ 5.0 การประเมินผล 
(Evaluation) องค์ประกอบที่ 6.0 การตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไข (Inspection and Improvement)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงแบบจําลองระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี  
   มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
 6.2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์

1.0  
การวิเคราะห์

2.0  
การวางแผนการสอน

3.0  
การสนับสนุนผู้เรียน 

4.0 
การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้

โครงงานเป็นฐาน  

6.0  
การตรวจสอบ 

และปรับปรุงแก้ไข 

5.0 
การประเมินผล 

เกิดการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
   การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสรมิ
   การรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี  
    มหาวิทยาลัยบรูพา   

กลุ่มตัวอย่าง กระบวนการ (E1) ผลลัพธ์ (E 2 ) 
เกณฑ์ท่ี 85 85 

ภาคสนาม 85.35 87.59 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบประประสิทธิภาพของ
ระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริม 
การรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา  
โดยทดสอบกับนิ สิตกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม ได้ ค่า
ประสิทธิภาพ  (E1/ E 2 )  เท่ ากับ 85.35/87.59 ซึ่ ง
หมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 6.3 ผลการประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิตกลุ่ม
ตัวอย่างภาคสนาม  
ตารางที่ 2 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง
   ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการรู้สารสนเทศของ
   นิสิตกลุ่มตัวอยา่งภาคสนาม 

การประเมิน X  SD t Sig 
ก่อนเรียน 46.38 4.41 17.963 .000**หลังเรียน 62.95 2.46 

** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 

  จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียผลการประเมินการรู้สารสนเทศก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนิสิตกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม  พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน  46.38 และมีคะแนนเฉล่ียหลัง
เรียน  62.95 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ผลการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลการ
ประเมินการรู้สารสนเทศหลังเรียนของนิสิตสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 6.4  ผลการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนด้าน
การรู้สารสนเทศของนิสิตกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม โดยการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหว่าง
   ค่าเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
   ทางการเรยีน 

การประเมิน X SD t Sig 
ก่อนเรียน 13.08 4.47 20.033 .000** หลังเรียน 26.24 1.60 

** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนิสิตกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม 
พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 13.08 และคะแนน
เฉล่ียหลังเรียน 26.24 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นิสิตมีคะแนนการทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งแปลความหมายได้ว่า นิสิต
มีความก้าวหน้าทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01  
 6.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอ่
กระบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน
เพื่อส่งเสรมิการรู้สารสนเทศ 
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
  ต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้

โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
รายการ 

ผลการระเมิน ระดับความ
พึงพอใจ X  SD 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม  
1.1)  ปฐมนเิทศ 4.22 0.63 มาก 
1.2)  ประเมินการรู้สารสนเทศ 4.24 0.60 มาก 
1.3)  ทดสอบก่อนเรียน 4.54 0.51 มากที่สุด 
1.4)  ศึกษาเรียนรู้ 4.57 0.50 มากที่สุด 
1.5)  นัดหมาย 4.38 0.59 มาก 
1.6)  แบ่งกลุ่มผู้เรียน 4.46 0.51 มาก 
2.  ขั้นกําหนดปัญหาหรือเลือกหัวข้อ    
2.1)  เสนอปัญหา/หัวข้อ   4.43 0.55 มาก 
2.2)  ตัดสินใจเลือก 4.59 0.55 มากที่สุด 
3. ขั้นกําหนดวัตถุประสงค์และการวางแผนการดําเนินโครงงาน 
3.1)  กําหนดวัตถุประสงค์ 4.51 0.51 มากที่สุด 
3.2)  วางแผน    4.51 0.61 มากที่สุด 
4. ขั้นลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  
4.1)  อบรมวิธีสืบค้นสารนเทศ 4.43 0.55 มาก 
4.2)  ดําเนินโครงงานตามแผน 4.43 0.55 มาก 
4.3)  รายงานความก้าวหน้า 4.59 0.50 มากที่สุด 
4.4)  ประเมินการรู้สารสนเทศ 4.73 0.45 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
  ต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้

โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
   (ตอ่) 

รายการ 
ผลการระเมิน ระดับความ

พึงพอใจ X  SD 
5. ขั้นเขียนรายงานโครงงาน      
5.1)  ศึกษาการเขียนรายงาน 4.68 0.47 มากที่สุด 
6. ขั้นนําเสนอหรือเผยแพร่ผลงาน   
6.1)  ออกแบบวิธีนําเสนอ 4.68 0.47 มากที่สุด 
6.2)  นําเสนอหน้าชั้นเรียน 4.62 0.55 มากที่สุด 
7. ขั้นประเมิน    
7.1)  ประเมินโครงงาน    4.51 0.56 มากที่สุด 
7.2)  ประเมินการรู้สารสนเทศ  4.54 0.56 มากที่สุด 
7.3)  ทดสอบหลังเรียน   4.73 0.45 มากที่สุด 
7.4)  สอบถามพึงพอใจของนิสิตต่อ
กระบวนการจัดกิจกรรมการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

4.41 0.50 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ( X ) 4.51 0.53 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ พบว่า มี ค่าเฉล่ีย
รวม ( X =4.51)และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD = 
0.53) ซึ่งสามารถแปลผลได้ว่านิสิตมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  
 6.6  ผลการประเมินและรับรองระบบการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินและรับรองระบบการสอน
   โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการรู ้
   สารสนเทศของนิสิตปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัย
   บูรพา จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รายการ 
ผลการระเมิน ระดับความ

พึงพอใจ X  SD 
1. หลักการและเหตุผลของระบบฯ 
มีความเหมาะสม 

3.80 0.84 มาก

2. วัตถุประสงค์ของระบบฯ  
มีความเหมาะสม 

4.40 0.55 มาก

3. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบฯ มีความเหมาะสม 

4.40 0.55 มาก

ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินและรับรองระบบการสอน
   โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการรู ้
   สารสนเทศของนิสิตปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัย
   บูรพา จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ตอ่) 

รายการ 
ผลการระเมิน ระดับความ

พึงพอใจ X  SD 
4. องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์
สถานการณ์หรือบริบท (Context)  

4.20 0.45 มาก

4.1 องค์ประกอบที่ 1.0  
การวิเคราะห์  มีความเหมาะสม 

4.20 0.45 มาก

5. องค์ประกอบด้านปัจจัยนําเข้า 
(Input) มีความเหมาะสม 

4.40 0.55 มาก

5.1 องคป์ระกอบที่ 2.0 การวางแผน
การสอน มีความเหมาะสม 

4.40 0.55 มาก

5.2 องค์ประกอบที่ 3.0  
การสนับสนุนผู้เรียน มีความ
เหมาะสม 

4.40 0.55 มาก

6. องค์ประกอบด้านกระบวนการ 
(Process) มีความเหมาะสม 

4.40 0.55 มาก

6.1 องค์ประกอบที่ 4.0  
การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน มคีวามเหมาะสม 

4.40 0.55 มาก

7. องค์ประกอบด้านผลลัพธ์ 
(Output) มีความเหมาะสม 

4.40 0.55 มาก

7.1 องค์ประกอบที่ 5.0 การ
ประเมินผล มีความเหมาะสม 

4.40 0.55 มาก

8. องค์ประกอบด้านผลย้อนกลับ 
(Feedback) มีความเหมาะสม 

4.40 0.55 มาก

8.1 องค์ประกอบที่ 6.0  
การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
มีความเหมาะสม 

4.40 0.55 มาก 

9. การนําแบบจําลองระบบฯ ไปใช้
มีความเหมาะสม 

4.20 0.84 มาก 

10. คู่มือการใช้ระบบฯ มีความ
เหมาะสม 

4.20 0.84 มาก 

11. ภาพรวมขององค์ประกอบของ
ระบบฯ มีความเหมาะสม 

4.40 0.55 มาก 

12. ระบบการสอนฯ มีความ
เหมาะสมกับการส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ 

4.00 0.71 มาก 

13. ระบบการสอนฯ มีความเหมาะสม
และ สามารถปฏบิัติตามได้ 

4.00 0.71 มาก 

14. ระบบการสอนฯ สามารถนําไป 
ใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง 

4.00 0.71 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ( X ) 4.27 0.60 มาก 
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 จากตารางที่ 5 ผลการประเมินและรับรองระบบ
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการรู้
สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ค่าเฉล่ียรวม ( X = 4.27) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD = 0.60)    ซึ่งหมายถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าระบบการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพามีความเหมาะสมมาก  
 
7.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 7.1   ระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
บูรพาที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
ดังนี้   

(1) องค์ประกอบที่ 1.0 การวิเคราะห์ (Analysis) 
(2) องค์ประกอบที่ 2.0 การวางแผนการสอน 

(Teaching Plan)  
(3) องค์ประกอบที่ 3.0 การสนับสนุนผู้เรียน 

(Supporting Learners)  
(4) องค์ประกอบที่ 4.0 การจัดกิจกรรมการ

สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Teaching 
Activities) 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 
(Preparation) 2) ขั้นกําหนดปัญหาหรือเลือกหัวข้อ 
(Problem or Select topic) 3) ขั้นกําหนดวัตถุประสงค์
และวางแผน (Objective and Planning) 4) ขั้นลงมือ
ปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม (Action and 
Research) 5) ขั้นเขียนรายงาน (Report) 6) ขั้นนําเสนอ
หรือเผยแพร่ (Present or Publish) 7) ขั้นประเมิน 
(Assessment) สอดคล้องกับขัน้ตอนการทําโครงงานของ 
Ladda [13] ที่ได้กล่าวว่าแนวทางในการจัดทําโครงงาน 
มีดังนี้ 1) กําหนดจุดประสงค์ 2) การเลือกหัวเรื่อง 3) 
การวางโครงสร้างและจํากัดขอบเขตของงาน 4) การ
วางแผนและลงมือปฏิบัติ 5) การบันทึกและการนําเสนอ
ผลงาน 6) การประเมินโครงงาน สอดคล้องกับ Authit 
[14] ที่ได้กล่าวว่าขั้นตอนการทําโครงงาน มีขั้นตอนดังนี้ 
1) เลือกเรื่องที่น่าสนใจแล้ว กําหนดหัวข้อที่จะทํา
โครงงาน 2) ศึกษาศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
สนับสนุน 3) เขียนเค้าโครงของโครงงาน 4) วางแผน
กําหนด กิจกรรม วิธีการที่จะทําการศึกษาและระยะเวลา 

5) ลงมือปฏิบัติตามแผนด้วยการสังเกต สอบถาม ทดลอง 
ประดิษฐ์ คิดค้น 6) สรุป อภิปราย ประเมินผล 7) นําเสนอ
เผยแพร่สู่ชุมชน  

(5) องค์ประกอบที่ 5.0 การประเมินผล
(Evaluation)  

(6) องค์ประกอบที่ 6.0 การตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไข (Inspection and Improvement) ซึ่งการกําหนด
องค์ประกอบเหล่านี้ เป็นผลเน่ืองจากในการพัฒนาระบบ
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้
สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้
พัฒนาตามทฤษฎี วิธีระบบ (Systems Approach) โดย
อิงแบบจําลองระบบ CIPOF Model [15] ซึ่งประกอบไป
ด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์หรือบริบท (C-Context) 
ปัจจัยนําเข้า (I-Input) กระบวนการ (P-Process)ผลลัพธ์  
(O-Output) และผลย้อนกลับ (F-Feedback) เพื่อควบคุม
และปรับปรุง นอกจากน้ีเพื่อให้ระบบการสอนฯ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบการ
สอนภายใต้ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม Constructionism 
Theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
สร้างองค์ความรู ้สร้างผลงานด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ 
Suchin [16] ที่ได้กล่าวว่า ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม 
สามารถนํามาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ในประเทศไทย
โดยปรับให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัยซึ่งรายงานผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า
กระบวนการจัดการเรยีนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม 
มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาที่ถือว่า
ผู้เรียนสําคัญที่สุด นั่นคือ เน้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีเรียนรู้ 
รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้และที่สําคัญ คือ
สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว ซึ่งเป็นสมรรถนะที่จําเป็นของคนไทยยุคใหม่  
 7.2  การทดสอบประสิทธิภาพของระบบการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ค่าประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 85.35/ 87.59 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ 
เพราะการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based) 
เป็นรูปแบบการสอนที่ทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติจริง คิดเองทําเองทุก
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้
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ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ด้านการรู้สารสนเทศด้วย เนื่องจาก
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เริ่มวางแผน และดําเนินการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้และสรุปผลได้
ด้วยตนเอง ได้พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะ
กระบวนการในการทํางาน มีทักษะการใช้เครื่องมือฝึก
การทํางานร่วมกันกับผู้อื่นและสามารถพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้เรียนรู้การทํางานที่สัมพันธ์กับชีวิต
จริงของตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต ประจําวันได้ 
 7.3  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการ
ประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิตหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดบั .01 หมายความว่า
การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 7 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparation) 2)  
ขั้นกําหนดปัญหาหรือเลือกหัวข้อ (Problem or Select 
topic) 3) ขั้นกําหนดวัตถุประสงค์และวางแผน (Objective 
and Planning) 4) ขั้นลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม (Action and Research) 5) ขั้นเขียนรายงาน 
(Report) 6) ขั้นนําเสนอหรือเผยแพร่ (Present or 
Publish) และ7) ขั้นประเมิน (Assessment) สามารถ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้กับผู้เรียนได้  ผู้วิจัยได้สรุปผล
จากการประเมินรูปเล่มรายงานโครงงาน พบว่านิสิต
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากหลากหลายแหล่ง และก่อน
จะนําข้อมูลที่สืบค้นมาใช้ประกอบการเขียนรายงาน นิสิต
ได้ทําการวิเคราะห์ ประเมินและเลือก สารสนเทศจาก
แหล่งที่มีความน่าเชื่อถือโดยหากค้นคว้าจากเว็บไซต์ จะ
ดูจากข้อมูลเว็บมาสเตอร์ ว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตนหรืออยู่
ในแวดวงวิชาการหรือไม่ และยังมีการเปรียบเทียบข้อมูล
สารสนเทศจากแต่ละแหล่งเพื่อเป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้อง เมื่อนําสารสนเทศมาประกอบในการเขียนรายงาน
นิสิตมีการเขียนอ้างอิงเพื่อเป็นการให้เครดิตแก่เจ้าของ
ผลงาน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอภิปราย
ได้ว่าการที่นิสิตได้เรียนรู้จากระบบการสอนฯ ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นนั้น สามารถส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้กับนิสิต
ได้ซึ่งก็เป็นผลมาจากการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
สอดคล้องกับ Supin [17] ท่ีได้อธิบายไว้ว่า การเรียนรู้
ด้วยวิธีการทําโครงงานเป็นวิธีการที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองหลายด้านได้แก่ 1) พัฒนา
ทักษะการค้นคว้าสารสนเทศ จากการที่ผู้เรียนต้องใช้

แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ  เช่น หนังสือ สารานุกรม 
พจนานุกรม คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทําให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วย 2) ทําให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
ผู้ที่ทํางานร่วมกัน 3) เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา 
เช่นเดียวกับ Sukon [18] อธิบายถึงประโยชน์ของ 
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานว่า เป็นการสอนที่มุ่งให้
ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ได้ปฏิบัติจริง คิดเอง ทําเองอย่างละเอียดรอบคอบ อย่าง
เป็นระบบ ผู้เรียนรู้จักวิธีแสวงหาข้อมูล สร้างองค์ความรู้
และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีทักษะในการ
แก้ปัญหา และมีทักษะกระบวนการในการทํางาน และยัง
สอดคล้องกับ Piyawadee and Panlop [19] ที่สรุปว่า 
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
โครงงานเป็นฐานสามารถตอบสนองต่อการพัฒนา ทักษะ
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีการเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 7.4  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย
จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรยีนของนิสิตกลุ่มตัวอย่างภาคสนามพบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งแปล
ความหมายได้ว่านิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นผลมาจากการจัด
กิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานสอดคล้องกับ 
Prakaichat [20] Titiya [21] และ Pratanporn [22] ที่
ได้จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 7.5 การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการ
จัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
การรู้สารสนเทศมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.51 แปล
ความหมายได้ว่า นิสิตมีความพึงพอใจมากที่ สุดต่อ
กระบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ
งานวิจัยของ Suweeya [23]  ที่ได้ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และ Doungnetre [24]  ที่ได้ศึกษาผลของการจัดการ
เรียนแบบโครงการต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
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นักศึกษา โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.49 และ 3.92 ตามลําดับ 
 7.6  ผลการประเมินและรับรองระบบการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.27 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่ง
หมายถึงการประเมินความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้ทรง 
คุณวุฒิมีความเห็นว่า ระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
 
8.  ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 8.1  การนําระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
บูรพาไปทดลองใช้ ควรตระหนักถึงแนวทางการศึกษาใน
ด้านทฤษฎีคอนสตรัคช่ันนิสซึ่ม (Constructionism) ให้
ชัดเจนเพ่ือให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมี
การสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้น 
 8.2  การนําระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาไปทดลองใช้ ควรมีการประเมินทักษะ
ของการทํางานเป็นกลุ่มด้วย เน่ืองจาก Project-based 
เป็นลักษณะของการเรียนเป็นกลุ่ม 
 8.3  ควรนําระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาไปทดลองใช้ โดยมีการเปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุม จะทําให้ระบบมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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