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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน และศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา ตลอดถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนแบบโครงงานเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ (1) แผนการสอนเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น  (2) แบบทดสอบก่อน-หลังการใช้กิจกรรมโครงงาน  (3) แบบ
ประเมินความสามารถในการน าเสนอโครงงาน ตามสภาพจริง 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน ด าเนินการวิจัยโดยมอบหมายให้จัดท าโครงงาน ทดสอบก่อน -หลัง พร้อมประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน
ภูมิปัญญาล้านนา เป็นการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ของภูมิปัญญาล้านนา
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  2.นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิการเรียนหน่วยที่ 4 เรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภายหลังจากการใช้กิจกรรมโครงงานภูมิปัญญาล้านนา เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .01 
และมีความสามารถในการน าเสนอโครงงาน ในระดับ มาก  3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนกิจกรรม
โครงงานในภาพรวม ระดับ มากที่สุด ข้อเสนอแนะการวิจัย มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน ในรายวิชาที่มีความเหมาะสม 
 

Abstract 
 This research was to used Lanna wisdom project-based learning activities in sufficiency 
economy of sustainable development courses for undergraduate students Rajamangala University 
of Technology Lanna Chiang Mai. The objectives of this research were to development of Lanna 
wisdom project-based learning activities, to study students’ learning achievement about local 
wisdom and  to  study students’ satisfaction towards Lanna wisdom project-based learning 
activities. The instruments were included lesson plans on local wisdom, pretest and posttest using 
Lanna wisdom project-based learning activities tests, assessment of students' ability to present 
Lanna wisdom project-based learning activities according to actual conditions and students’ 
satisfaction towards Lanna wisdom project-based learning activities questionnaires. Research was 
assigned to students learning activity by  Lanna wisdom project-based ,  pretest and posttest using 
Lanna wisdom project-based learning activities tests ,evaluated students’ learning achievement and 
students’ satisfaction towards Lanna wisdom project-based learning activities. The research findings 
were as follows; 1. Lanna wisdom project-based learning activities was associated knowledge of 
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

Lanna wisdom with sufficiency economy for application in daily life 2. Students’ learning 
achievement about local wisdom in lesson 4 after using Lanna wisdom project-based learning 
activities are increase at statistically significant level of 0.01 and capable of Lanna wisdom project-
based learning activities presentation at a higher level. 3. Student overall's satisfaction towards 
Lanna wisdom project-based learning activities at the highest level. The recommendation of 
research that universities should support of appropriate teaching curriculum by project-based 
learning activities. 
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1. บทน า 
 จากสภาพเศรษฐกิจสังคมไทยตั้งแต่ปี 2540 เกิดวิกฤตการณ์ค่าเงินบาท ประเทศไทยซึ่งขณะนั้นมุ่งมั่นที่จะ
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วในทวีปเอเชีย ต้องหันกลับมาทบทวนบทบาทของตนเองและเมื่อวันท่ี 4  ธันวาคม 2540 และ 
2541 (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2544) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานกระแสพระราชด ารัสแก่ปวงชนชาว
ไทยและรับสั่งตอนหนึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าน้อมรับไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อการด ารงชีวิตในยามที่ประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เป็นแนวทางที่บุคคลทุกอาชีพและทุก
ระดับชั้นสามารถปฏิบัติได้ มากบ้างน้อยบ้างตามแต่พื้นฐานทางเศรษฐกิจของแต่ละคนในปัจจุบัน แต่ถ้าพยายามปฏิบัติ
ได้อย่างน้อย 1 ใน 4 ก็น่าพอใจได้ในระดับหนึ่ง ส าหรับประชาชนในชุมชนชนบท โดยเฉพาะการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ 
เป็นการด าเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพยายามพึ่งตนเอง ช่วยตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ให้ “พอมี 
พอกิน” โดยเฉพาะอาหารและที่อยู่อาศัย  ส่วนที่ไม่สามารถผลิตเองได้ ก็แลกเปลี่ยนหรือซื้อจากภายนอกบ้าง ควรมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและพอใจในสิ่งที่ได้รับมาโดยชอบธรรม ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เพื่อให้รายจ่ายไม่เกินรายรับ 
อันเป็นที่มาของปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง ถวัลย์  มาศจรัส (2550, หน้า 4) ได้กล่าวถึงความ
เป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่า วิกฤตการณ์ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศเมื่อปี 
พ.ศ.2540  ท าให้ประเทศไทยต้องขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน IMF เพื่อฟื้นฟูสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ท าให้สังคมไทยต้องหันกลับมาทบทวน แนวทางในการพัฒนาประเทศครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ และเป็นทีป่รากฏชัดว่า 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยนั้น  สามารถพลิกฟื้น
ประเทศไทยให้กลับมายืนอยู่ในบทบาทที่ถูกต้อง สามารถปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ได้จนมาถึงปัจจุบันนี้ โดยบูรณาการ
ร่วมกับกับองค์ความรู้ชาวบ้าน หรือท่ีเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่คนไทยได้มีการสั่งสมความรู้ในลักษณะที่เป็นองค์รวม เป็นการสั่งสมความรู้ของชาวบ้านที่
สืบทอดต่อกันมาด้วยประสบการณ์ของตนเองและความรู้ที่สะสมสืบต่อกันมา ซึ่งเป็นลักษณะที่เช่ือมโยงกันทุก
สาขาวิชา ดังที่ ประเวศ  วะสี (2534, หน้า 40) ให้ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า เป็นการสะสมการเรียนรู้มาเป็น
ระยะเวลานาน มีลักษณะเช่ือมโยงกันไปหมดในทุกสาขาวิชา  ไม่แยกเป็นวิชาแบบเรียนท่ีเราเรียน แต่เป็นการเช่ือมโยง
กันทุกรายวิชาทั้งที่เป็นเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ การศึกษา และวัฒนธรรมจะผสมกลมกลืนเข้าด้วยกันทั้งหมด 
เช่นเดียวกับศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ (2539, หน้า 2) ได้สรุปเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของ
คนเรามีชื่อเรียกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (poplar wisdom) เป็นความรู้ที่เกิด
จากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์ จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์
ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการ
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แก้ปัญหาและการปรับตัวในการด าเนินชีวิต เป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชนและตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบ
ค้นหาเพื่อศึกษาและน ามาใช้ ก็จะเป็นท่ีรู้จักกัน เกิดการยอมรับ  ถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา เกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์ของผู้รู้ในชุมชนและเป็นประสบการณ์ที่ได้ รับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษที่มีความรู้และจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและศาสนาเข้ามา
เกี่ยวข้องอยู่ด้วยและมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน ภูมิปัญญาล้านนาเป็นสิ่งที่มีมานาน มีการปฏิบัติโดยผู้คนล้านนา มีเรื่อง
การพึ่งพาตนเองของชาวบ้าน  การจ าแนกภูมิปัญญาล้านนา สามารถจ าแนกโดยอ้างอิงตามที่ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 
(2543, หน้า 33) โดยแบ่งเป็นภูมิปัญญาเพื่อการยังชีพ  มีขึ้นเพื่อการมีชีวิตอยู่รอด อย่างมีความสุข สบายตามอัตภาพ 
เป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการเสาะหาปัจจัยพื้นฐานในการยังชีพของสังคมปฐมฐานยุคที่มนุษย์เสาะหาปัจจัยด้วยวิธีเก็บ
เกี่ยวและการใช้แรงงาน ได้แก่ วิธีท ามาหากิน วิธีเสาะหาและจัดการเกี่ยวกับปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย  
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น ภูมิปัญญาเหล่านี้ค่อย ๆ เพิ่มพูนงอกงามขึ้นจนดูประหนึ่งเป็นสิ่งส าคัญ เช่น        
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการท ามาหากิน เริ่มแต่ภูมิปัญญาเก็บเกี่ยว เช่น ภูมิปัญญาการหาของป่าล่าสัตว์  ตีผึ้ง การท าและใช้
เครื่องจับสัตว์บก สัตว์น้ า เช่น ปลา เสือ ช้าง ภูมิปัญญาเหล่านี้ค่อยพัฒนาขึ้นเป็นอาชีพ มีรูปแบบของเครื่องมือ
เครื่องใช้เฉพาะตัว เฉพาะถิ่นขึ้น เช่น หน้าไม้ แร้ว ไซ เซเลง ภูมิปัญญาด้านการท านา การไถ คราด หว่าน ด า         
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย เช่น การสร้างบ้านเรือนแบบเรือนกาแล ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโภชนาการ เช่น 
ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร  ถั่วเน่า น้ าปู เนื้อตากแห้ง จิ๊นส้ม เป็นต้น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกั บเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่        
ภูมิปัญญาที่น าสิ่งต่าง ๆ มาปกปิดร่างกาย ให้อบอุ่น เช่น ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าม่อฮ่อม ตลอดถึง   
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการรักษาโรค ได้แก่ การน าสมุนไพร สัตว์  แร่บางชนิดมาเป็นตัวยา การท ายาเมือง ด้วยเปลือกไม้ 
รากไม้ต่างๆ เป็นยาบ ารุงธาตุ ยาอายุวัฒนะ เป็นต้น ซึ่งภูมิปัญญาล้านนาเหล่านี้ก าลังจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคน
รุ่นใหม่ เราในฐานะลูกหลานจึงควรร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป 
 การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียน ให้สามารถเกิดองค์ความรู้ใน
การเรียนรู้จากสภาพจริง การเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่มุ่งให้ผู้เรียนค้นหาปัญหา  
เพื่อพัฒนาเกิดค าตอบ และน าเสนอผลของการศึกษาค้นคว้านั้น ซึ่งกรมวิชาการ (2554,  หน้า 154) ได้ให้ค านิยาม
โครงงานว่า หมายถึง งานศึกษาค้นคว้าที่ผู้เรียนท าร่วมกัน  เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนต้องการศึกษา   
แล้วด าเนินการศึกษาค้นคว้าภายในเวลาที่ตกลงไว้จนได้ผลออกมาตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกับสมร เจนจิจะ 
(2546, หน้า 6) กล่าวว่า โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนที่อยากจะศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่งที่สงสัยและอยากรู้ค าตอบให้ลึกซึง้ชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ให้มาก
ขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ทักษะกระบวนการและปัญหาหลาย ๆ ด้าน มีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบและมี ขั้นตอนต่อเนื่อง    
มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียดแล้วลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือ
ค าตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 
 จากที่กล่าวมา ทั้งเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา ตลอดถึงการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบ
โครงงาน  ผู้วิจัยในฐานะผู้บรรยายในรายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sufficiency Economy 
for Sustainable Development) ได้พบว่า นักศึกษายังไม่มีความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาล้านนาเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่
อยู่ในดินแดนล้านนา นอกจากน้ียังมีความสนใจที่จะศึกษาถึง ภูมิปัญญาล้านนากับการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้การเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าภูมิปัญญาของคนล้านนา   
ซึ่งผลการวิจัยที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของมรดก
ภูมิปัญญาล้านนา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบไป 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

 
1.1 วัตถุประสงค์ 
 1.1.1 เพื่อพัฒนาโครงงานภูมิปัญญาล้านนา รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 1.1.2  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการใช้โครงงานภูมิปัญญาล้านนา รายวิชา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 1.1.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน และพฤติกรรมการ
เรียนรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมโครงงานภูมิปัญญาล้านนา รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

2. วิธีการศึกษา 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 ขอบเขตการวิจัย 
 2.1.1 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2554  จ านวน 65 คน  
 2.1.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เรื่อง ภูมิปัญญา ล้านนา 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง ภูมิปญัญาล้านนา และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการจดัการเรียนการ สอนแบบโครงงาน 
 2.1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาในรายวิชา เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน หน่วยท่ี 4  เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - ความหมายและที่มา ลักษณะ ประเภท ประโยชน์ ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - ภูมิปัญญาล้านนา 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 - แผนการจัดการเรียนการสอน หน่วยที่ 4  เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่น จ านวน 4 คาบ ๆ ละ 1 ช่ัวโมง 
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และกิจกรรมการน าเสนอโครงงานภูมิปัญญาล้านนา อีก 2 คาบ 1 สปัดาห์ 
 - แบบทดสอบก่อนและหลังกิจกรรมโครงงาน เรื่อง  ภูมิปัญญาล้านนา  จ านวน 20 ข้อ 
 - แบบประเมินความสามารถด้านการน าเสนอโครงงาน เป็นการประเมินตามสภาพจริง 
 - แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน  
 - แบบสังเกตพฤติกรรมกาเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมโครงงานภูมิปัญญาล้านนา 
2.3 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือวิจัย  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 2.3.1 แผนการสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยที่ 4 เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น                   
มีขั้นตอนดังนี ้
 - ศึกษาหลักสูตร ค าอธิบาย จุดประสงค์ รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 - ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาล้านนา เพื่อน ามา
พัฒนาแผนการสอน 
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 สร้างแผนการสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยที่ 4  เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาล้านนา จ านวน 
2 แผนๆ ละ 2 คาบๆ ละ 60 นาที  รวม 4 คาบ ( 4 ช่ัวโมง )  
 ผู้วิจัยน าแผนการสอนที่สร้างขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหา ความเหมาะสม
ของกิจกรรม (IOC)  เพื่อให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 น าแผนการสอนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปสอนจริงกับกลุ่มประชากร เพื่อศึกษาวิจัย และเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 2.3.2 แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนการสร้างดังนี ้
 - ศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาวิชาเรื่อง การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 - สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 - น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ความถูกต้องและความสอดคล้อง ( IOC) เพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
 - น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับกลุ่มประชากร เพื่อระดับความพึงพอใจแล้วจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 2.3.3  แบบประเมินความสามารถในการน าเสนอโครงงานตามสภาพจริง  ผู้วิจัยประยุกต์จากแบบประเมิน
การท าโครงงานของนักศึกษา ของ สมร  เจนจิจะ (2546)  
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 2.4.1  จัดเตรียมแผนการสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยที่ 4  เรื่อง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาล้านนา จ านวน 2 แผน ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 60 นาที  
 2.4.2  ทดสอบความรู้เรื่อง ภูมิปัญญาล้านนา  จ านวน 20 ข้อ  
 2.4.3  ด าเนินการสอนแผนการสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  หน่วยท่ี 4  เรื่อง ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิปญัญาล้านนา 
 2.4.4  มอบหมายงาน กิจกรรมในช้ันเรียน ให้ร่วมกันคิดประเด็นหัวข้อ เพื่อจัดท าโครงงานเรื่องภูมิปัญญา
ล้านนา ในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจ   
 2.4.5 ด าเนินการจัดกิจกรรม โครงงานภูมปิัญญาล้านนา เพื่อความพอเพียงและใช้แบบประเมนิความสามารถ
ในการน าเสนอโครงงานตามสภาพจริง 
 2.4.6  ทดสอบเรื่อง ภูมิปัญญาล้านนา หลังการใช้กิจกรรม จ านวน 20 ข้อ 
 2.4.7  ใช้แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน 
 2.4.8  ได้ข้อมูลส าหรับการวิจัยทั้งหมดประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  ผลประเมิน
ความสามารถในการน าเสนอโครงงาน และ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
2.5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.5.1 วิเคราะห์ข้อมูล แบบทดสอบ แบบประเมินความสามารถด้านการน าเสนอโครงงาน โดยน ามาหา
ค่าเฉลี่ย คะแนนต่ าสุด สูงสุด และค่าร้อยละ 
 2.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบโครงงาน น ามาหาค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล  
 จากการวิจัย การใช้กิจกรรมโครงงานภูมิปัญญาล้านนา ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
3.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน 
 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา เป็นการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  กิจกรรมมีความหลากหลาย นักศึกษาสามารถเรี ยนรู้ได้จากประสบการณ์ 
สถานการณ์จริง เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดทักษะกระบวนการคิดวางแผน การด าเนินงาน การแบ่งหน้าท่ี กระบวนการ
ท างานกลุ่ม รู้จักรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย  
 นักศึกษาได้เกิดทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  นักศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่ งเรียนรู้
ภายในท้องถิ่น จากปราชญ์ชาวบ้าน เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งศึกษาจาก อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด แล้วน ามาวางแผนเพื่อ
จัดท าโครงงานให้เกิดความน่าสนใจ แปลกใหม่ ประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม เกิดทักษะการ
น าเสนอ กล้าคิด กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ของภูมิปัญญาล้านนาเข้ากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน   
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการน าเสนอโครงงาน 

 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิปัญญาล้านนา รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน  ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโครงงานใช้การทดสอบคะแนน t 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N X SD t 
ก่อน 65 9.22 1.70 

337.87* 
หลัง 65 16.42 1.54 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 1 พบว่า  ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้กิจกรรม
โครงงาน เรื่อง ภูมิปัญญาล้านนา ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนหน่วยที่ 4 เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายหลังจากการใ ช้
กิจกรรมโครงงานภูมิปัญญาล้านนา เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .01 นักศึกษามีความสามารถในการ
น าเสนอโครงงานด้านรูปแบบการน าเสนอ ด้านสารประโยชน์ ด้านความเหมาะสมในการใช้สื่อน าเสนอ  ความร่วมมือ
ในกลุ่ม การเตรียมความพร้อมในการน าเสนอ และเมื่อพิจารณาการน า เสนอโครงงานในรายละเอียด พบว่ามี
ความสามารถในการน าเสนอโครงงานอยู่ในระดับดี ทุกด้าน 
 

3.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนการสอนกิจกรรมโครงงาน 
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ตารางที่ 2 ผลสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมโครงงานภูมิปัญญาล้านนา  
 

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ 
ค่าเฉลี่ย 

X 
ระดับ 

ด้านรูปแบบของกิจกรรม 
1. กิจกรรมโครงงาน มีรูปแบบที่นา่สนใจ น่าเรียนรู้ 4.75 มากที่สุด 
2. สถานที่จัดกิจกรรมโครงงาน มีความเหมาะสม 4.41 มาก 
3. ล าดับขั้นตอนการน าเสนอโครงงาน มีความเหมาะสม 4.66 มากที่สุด 
4. ระยะเวลาในการมอบหมายงาน การน าเสนอโครงงาน 4.40 มาก 
5.  รูปแบบ หัวขอ้ ภูมิปัญญาลา้นนา มคีวามหลากหลาย 4.47 มาก 

ด้านกระบวนการของการท าโครงงาน 
6. กิจกรรมโครงงานฝึกให้นักศึกษารู้จักการวางแผนงาน 4.85 มากที่สุด 
7. นักศึกษาได้ฝึกการท างานเป็นทีม รับผิดชอบงานมอบหมาย 4.70 มากที่สุด 
8. นักศึกษาได้เลือกภูมปิัญญาล้านนาตามความถนัด/ สนใจ 4.73 มากที่สุด 
9. นักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 4.27 มาก 
10. นักศึกษาเข้าใจหลักการน าเสนอกิจกรรมโครงงาน 4.17 มาก 

ด้านประโยชน์ที่ได้รบัจากกิจกรรมโครงงาน 
11. นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 4.68 มากที่สุด 
12. นักศึกษาพึงพอใจสาระความรูจ้ากกจิกรรมโครงงาน 4.72 มากที่สุด 
13. นักศึกษาเกิดความรกั หวงแหน ในภูมิปัญญาลา้นนา 4.53 มากที่สุด 
14. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อภาพรวมกิจกรรมโครงงาน  4.80 มากที่สุด 
15. ควรจัดกิจกรรมโครงงานภูมิปัญญาล้านนา ในปีต่อไป 4.50 มากที่สุด 

ด้านภูมปิัญญาลา้นนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
16. องค์ความรู้ เร่ือง วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนล้านนา 4.69 มากที่สุด 
17. องค์ความรู้ เร่ือง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.01 มาก 
18. ภูมิปัญญาล้านนา มีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 4.48 มาก 
19. นักศึกษาน าความรู้โครงงานมาประยุกต์ใช้จริงในชีวิต 4.60 มากที่สุด 
20. การประยกุต์ใช้ภูมิปัญญาล้านนากบัเศรษฐกิจพอเพียง 4.52 มากที่สุด 
ผลสรุประดับความพึงพอใจในทุกด้าน 4.55 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงานภูมิปัญญาล้านนา ด้านรูปแบบกิจกรรม ด้านกระบวนการของการท าโครงงาน ด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
กิจกรรมโครงงาน  ด้านภูมิปัญญาล้านนา กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ความพึงพอใจ ทั้ง 4 
ด้าน เท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ทั้งนีผู้้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแบ่งระดับค่าเฉลี่ย ของปัญหา และอุปสรรค  ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  พึงพอใจระดับ มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  พึงพอใจระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  พึงพอใจระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  พึงพอใจระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  พึงพอใจระดับ น้อยท่ีสุด 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

3.4 พฤติกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานภูมิปัญญาล้านนา    

พฤติกรรมการเรยีนรู้ ค่าเฉลี่ย พฤติกรรม 
1. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 4.20 ดี 
2. การกระตุ้นให้เกิดความสนใจ 3.45 พอใช้ 
3. การเลือกหัวข้อโครงงานภูมิปัญญาล้านนา 4.58 ดีมาก 
4. การวางแผนด าเนินการท าโครงงาน 4.66 ดีมาก 
5. การจัดท าโครงงานภูมิปัญญาล้านนา 4.00 ดี 
6. การน าเสนอโครงงานภูมิปัญญาล้านนา 4.48 ดี 
7. การทบทวน ประเมิน แก้ไขปรับปรุงโครงงาน 4.00 ดี 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้โครงงานภูมิปัญญาล้านนาของนักศึกษา ด้านการเลือกหัวข้อ
โครงงานภูมิปัญญาล้านนา และการวางแผนด าเนินการท าโครงงาน อยู่ในระดับ ดีมาก ด้านสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
การจัดท าโครงงานภูมิปัญญาล้านนา การน าเสนอโครงงานภูมิปัญญาล้านนา และการทบทวน ประเมิน แก้ไขปรับปรุง
โครงงาน อยู่ในระดับ ดี มีเพียงด้าน การกระตุ้นให้เกิดความสนใจ เท่าน้ัน ที่อยู่ในระดับ พอใช้ 

 

3.5 อภิปรายผล 
ผู้วิจัยอภิปรายผลตามแนวคิด ดังนี้  
 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานมีประสิทธิภาพ เป็นการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
กิจกรรมมีความหลากหลาย นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ สถานการณ์จริง เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิด
ทักษะกระบวนการคิดวางแผน การด าเนินงาน  การแบ่งหน้าท่ี กระบวนการท างานกลุ่ม  รู้จักรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย และยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง และเกิดการรู้สึกมีส่วนร่วมในการท างานกับสมาชิก
ในกลุ่ม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปวรรัตน์ ศิริชาญ (2549) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
ท าโครงงาน การเรียนรู้ค าจากธรรมชาติรอบตัวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการท าโครงงาน การเรียนรู้ค าจากธรรมชาติรอบตวัของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1B ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนวารีเชียงใหม่  จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 36 คน และผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1B จ านวน 36 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ 
แผนการจัดการเรียนรู้การประเมินตามสภาพจริง จ านวน 4 ชุด แบบสอบถามทัศนคติของนักเรียนและผู้ปกครอง 
ค่าสถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนทุกคนมีผลการเรียนผ่าน เกณฑ์
ระดับพอใช้ขึ้นไป  ทัศนคติต่อการท าโครงงานพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรายการ  
 จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนในลักษณะรูปแบบโครงงาน เป็นการเรียนการสอนที่มีประโยชน์ในการพัฒนา
นักศึกษาให้เกิดทักษะกระบวนการท างาน การเรียนรู้จากการท างาน ความสามารถในการน าเสนอผลงาน และมีความ
เช่ือมั่นในตนเอง รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลทั้งปราชญ์ท้องถิ่น หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้
เกิดขึ้นจากการได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากต ารา  นอกจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
แล้ว การเรียนรู้โดยโครงงานยังส่งผลต่อความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา ความร่วมมือใน
การท างาน และผู้เรียนมีทัศนคติต่อการเรียนการสอน จึงอาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นการฝึกฝน
ความสามารถอย่างบูรณาการ 
 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนหน่วยที่ 4 เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายหลังจากการใช้กิจกรรมโครงงานภูมิ
ปัญญาล้านนา เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมร  เจนจิจะ (2546)       
ได้ท าการวิจัยเรื่องการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาศิลปะการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา กลุ่มประชากรคือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการสอนภาษาไทย ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา 067711 

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ



9 

 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2546 จ านวน 23 คน เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบวัดพัฒนาการทางด้านศิลปะการใช้ภาษาไทย 
แบบส ารวจข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษา แบบประเมินการท าโครงงานของนักศึกษา สถิติที่ใช้ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน นักศึกษามีระดับพัฒนาการศิลปะการ
ใช้ภาษาไทยสูงข้ึนจากเดิมร้อยละ 30.40 และมีผลการประเมินสภาพจริงจากระดับคุณภาพของการท าโครงงานอยู่ใน
ระดับดีมาก ร้อยละ 13.04 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 43.49 และอยู่ในระดับดีพอใช้ 30.43 และพอใช้ร้อยละ 13.04            
วิยดา  อุ่นอ่อน(2546) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับแหล่งวิทยาการชุมชน  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับแหล่งวิทยาการ
ชุมชนหลังจากสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 สอดคล้องกับธนพร  หมูค า (2546) ได้ศึกษาการ
ใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านล้านนาเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนทักษะภาษาไทยโดยการใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านล้านนามีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 จึงอาจกล่าวได้ว่า การเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน นอกจากจะเป็นการบูรณาการทางการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแล้ว ยังสามารถเพิ่มความรู้ให้แก่นักศึกษา ตลอดถึงมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า  นักศึกษามีความสามารถในการน าเสนอโครงงานด้านรูปแบบการน าเสนอ 
ด้านสารประโยชน์ ด้านความเหมาะสมในการใช้สื่อน าเสนอ  ความร่วมมือในกลุ่ม การเตรียมความพร้อมในการ
น าเสนอ และเมื่อพิจารณาการน าเสนอโครงงานในรายละเอียด พบว่ามีความสามารถในการน าเสนอโครงงานอยู่ใน
ระดับดี ทุกด้าน  ซึ่งสอดคล้องกับ เพชรรัตน์ สุริยา (2543) วิจัยพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ พบว่า บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน มีความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียน ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจและเช่ือมั่นในตนเอง และรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมในการท างานระหว่างท ากิจกรรม
โครงงาน และยังสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการน าเสนอโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้นการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการให้แก่นักศึกษา ตลอดถึงท าให้
มีความสามารถในการน าเสนอโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก       
เห็นคุณค่าในตนเอง 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนกิจกรรมโครงงานในภาพรวม ระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทุกด้าน  แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความชอบการเรียน
การสอนในรูปแบบโครงงาน เพราะสามารถท างานได้อย่างบูรณาการ เกิดการท างานเป็นทีม รู้จักการแบ่งหน้าที่ การ
วางแผน การวางเป้าหมาย สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2554, หน้า 154) ซึ่งได้ให้ค านิยามโครงงานว่า หมายถึง งาน
ศึกษาค้นคว้าที่ผู้เรียนท าร่วมกัน  เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนต้องการศึกษา แล้วด าเนินการศึกษาค้นคว้า
ภายในเวลาที่ตกลงไว้จนได้ผลออกมาตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ การท าโครงงานต้องเริ่มจากผู้เรียนเป็นผู้คิดลงมือปฏิบัติ 
หาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีครูผู้สอนคอยช่วยเหลือ กระตุ้นแนะน า ให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดจนได้ผลงานออก
มาแล้วจัดท ารายงาน วิธีการด าเนินงานและเสนอผลงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและสามารถ
เช่ือมโยงความรู้กับชีวิตจริง โดยใช้ทักษะและกระบวนการที่สะท้อนถึงภาระงานในชีวิตจริง   เช่นเดียวกับสมศักดิ์       
ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544, หน้า 81) ได้ให้นิยามโครงงานว่า หมายถึง การสืบค้นอย่างลุ่มลึกในหัวข้อของการเรียนรู้ตาม
ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล กลุ่มเล็ก ๆ หรือ กลุ่มใหญ่ทั้งช้ันเรียน ลักษณะส าคัญของโครงงาน คือ การเน้นไปที่
การหาค าตอบให้แก่ค าถามหรือสิ่งที่อยากทราบตามหัวข้องของโครงงาน การแสวงหาค าตอบนั้นอาจท าโดยครูร่วมกับ
นักเรียนก็ได้ ถือเป็นการปรึกษาหารือร่วมกันโดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก เป้ าหมายของโครงงาน คือ การเรียนรู้เพิ่มเติม
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

เกี่ยวกับหัวข้อของโครงงานมากกว่าเป็นการแสวงหาค าตอบที่ถูกจากครูเพียงผู้เดียว การจัดท าโครงงานมักไม่นิยมแยก
รายวิชา แต่ควรจัดท าในรูปของการบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรร่วมกัน  และยังสอดคล้องกับสมร เจนจิจะ 
(2546, หน้า 6) กล่าวว่า โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนที่อยากจะศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่งที่สงสัยและอยากรู้ค าตอบให้ลึกซึง้ชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ให้มาก
ขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ทักษะกระบวนการและปัญหาหลาย ๆ ด้าน มีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนต่อเนื่อง มี
การวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียดแล้วลงมือปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือค าตอบ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 
 จึงจะเห็นได้ว่าสาเหตุที่นักศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพราะว่าเป็นการ
เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล วางแผน  ด้วยตนเอง ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกใน
กลุ่ม เกิดทักษะการท างาน  เกิดการบูรณาการวิชาต่าง ๆ ในการน าเสนอโครงงาน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็น
องค์ความรู้ที่ซึมซับอยา่งไม่รู้ตัว มีความกระตือรือร้นที่จะน าเสนอโครงงาน ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 

4. สรุป 
 จากผลการวิจัยที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน สามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการให้แก่นักศึกษา ตลอดถึงท าให้มีความสามารถในการน าเสนอโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก  เห็นคุณค่าในตนเอง  สามารถเพิ่มความรู้ให้แก่นักศึกษา ตลอดถึงมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน 
 ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นบัณฑิตนั กปฏิบัติ จึงควร
สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการใช้กิจกรรมโครงงาน เพื่อฝึกการเรียนรู้การท างานร่วมกันกับผู้อื่น การบูรณาการ
องค์ความรู้ที่มีมาใช้ในการท าโครงงาน มีทักษะการน าเสนอ การท างานท่ีมีขั้นตอน การวางแผนงาน และควรส่งเสริมให้
ทุกรายวิชามีกิจกรรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และส่งเสริมให้นักศึกษามีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญา
พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยที่กล่าวมา สถาบันอุดมศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
ในรายวิชาที่มีความเหมาะสม เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริง 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยนี้ทุกท่าน  ขอบคุณผู้เช่ียวชาญที่กรุณา
ตรวจสอบแบบทดสอบ  แบบวัดความพึงพอใจ ขอบคุณคณาจารย์แผนกวิชาสังคมศาสตร์ที่เป็นก าลังใจจนประสบ
ความส าเร็จ ขอบใจนักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
เป็นอย่างดี  รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาในชุมชนของนักศึกษา ซึ่งมีความหลากหลาย 
ทรงคุณค่าแตกต่างกันไป 
 คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจัยครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพกา รศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ  ผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิ  คุณธรรม เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่น้อมน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ล้านนาและหลักปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  พัฒนาประเทศชาติให้
เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
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6. เอกสารอ้างอิง 
ถวัลย์  มาศจรสั. 2550. Model การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาพระราชทานเศรษฐกจิพอเพียง”.กรุงเทพฯ:       
 ดวงกมลสมัย 
ธนพร  หมูค า. 2546. การใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านล้านนาเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียนชัน้
 ประถมศึกษาปีที่ 3. การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตบณัฑติวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
ปวรรัตน์  ศิริชาญ. 2549. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการท าโครงงานการเรียนรู้ค าจากธรรมชาติ
 รอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1. การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ บัณฑติ
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ประเวศ  วะสี. 2534. “การศึกษาของชาติกับภมูิปัญญาท้องถิ่น” เอกสารประกอบการประชุมสมัมนาทางวิชาการ
 เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 36 
 พรรษา เร่ืองภูมิปัญญาไทย. วันที่ 26-28 มิถุนายน 2543 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลยั. 
เพชรรัตน์  สรุิยะ. 2543. การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปีท่ี 5. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
มูลนิธิชัยพัฒนา. 2544. สรุปค าบรรยายเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ. (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา   
 http://www.chaipattana.or.th/index1.html. ( สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2554) 
วิชาการ.กรม, กระทรวงศึกษาธิการ. 2539. เอกสารชุดเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นส าคัญ
 โครงงาน. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหลักสตูร 
วิชาการ, กรม. กระทรวงศึกษาธิการ. 2554. สรุปผลการวิจัยเร่ืองภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัการพัฒนาหลักสูตรและการ
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ:คุรุสภา ลาดพรา้ว. 
วิยะดา  อุ่นอ่อน. 2546. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
 สอนแบบสบืเสาะหาความรู้โดยเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ร่วมกับแหล่งวิทยาการชุมชน. วิทยานิพนธ์  
 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
สมร  เจนจินจะ. 2546. การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือพัฒนาศิลปะการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
 บัณฑิตศึกษา. รายงานการวจิัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
สมศักดิ์  ภู่วภิาดาวรรธน์.  2544. การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประเมินตามสภาพจริง. เชียงใหม่: The 
 Knowledge Center  
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