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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ชุดวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยเป็นชุดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

พุทธศักราช 2546 (5 ปี) ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ใน  3  ด้าน  คือ  ด้านสาระ  ด้านการถ่ายโยง  และด้าน
ความสามารถและคุณลักษณะ  ในส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ก าหนดไว้  3  ลักษณะ  คือ  
กิจกรรมด้านทฤษฎี  กิจกรรมด้านการปฏิบัติ  และกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งมีแนวทาง      
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (Student  -  centered) และอาศัย
หลักการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง   การผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน  การ
ระดมความคิด  การท างานเป็นกลุ่ม  การแก้ปัญหา  และการสร้างองค์ความรู้  ตลอดจนการปลูกฝัง 
ความรับผิดชอบ  ความมีคุณค่าในตนเองและในวิชาชีพครูปฐมวัย   

การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่าในส่วนภาคปฏิบัติเรื่องการออกแบบ สร้างและใช้
นวัตกรรมใหม่ เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยน้ัน  นวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีผู้เรียนออกแบบ
และประดิษฐ์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอน  ของเล่น และเกมต่างๆ มักเป็นรูปแบบเดิมๆ  ไม่
มีความแปลกใหม่ อีกทั้งนวัตกรรมยังขาดการน าไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งท าให้ผู้เรียนไม่
สามารถรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นเมื่อน านวัตกรรมไปใช้ในสถานการณ์จริง   
            จากการศกึษาเอกสารและงานวจัิย พบวา่ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวธิกีารสอน
ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิด  ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติตามความสนใจ โดยเฉพาะโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็น            
การประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการมาสร้างหรือประดิษฐ์ สื่อการสอน ของเล่น เครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ หรืออาจจะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (สุวิทย์ 
มูลค า.2551)       อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานยังสามารถช่วยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจะสนับสนุน
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้และปรับปรุงความรู้ท่ีได้ให้สมบูรณ์ สมศักดิ์ 
สินธุรเวชญ์ (2542: 18) กล่าวว่า “โครงงานเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในหัวข้อที่ก าลังเรียน การศึกษาค้นคว้านี้อาจท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม
ก็ได้” 

   จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยของภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553ได้
ศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติตามความสนใจและความสามารถของตน ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อ     กา
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ออกแบบและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนท่ีจะเป็น
ครูปฐมวัยมืออาชีพในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1.   เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี   
                 โดยใช้โครงงาน 
             2.   เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา 
 
สมมติฐานการวิจัย 
               ผูเ้รียนท่ีได้รับการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน มีความสามารถคดิ 
ออกแบบ และสร้างนวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 60 คะแนนตามเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพนวัตกรรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
ประชากร          
                    ประชากรท่ีใช้ในการวจัิยได้แก่ นักศกึษาแขนงวชิาการศกึษาปฐมวยั ช้ันปีท่ี 3 ที่
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษาที่ 1/2553 จ านวน 33 คน คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
 
เน้ือหา  
                    ขอบเขตของเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างนวตักรรมส าหรับเด็กปฐมวยั คอื 
คุณภาพของนวัตกรรมควรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 3)  
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
                ผูว้จัิยท าการทดลอง ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2553  ท าการทดลองเป็น
ระยะเวลา8 สัปดาห์ 
        
ตัวแปรที่ศึกษา 
             ตวัแปรตน้   ได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
             ตวัแปรตาม  ได้แก่   ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างานด้วยการท าโครงงาน ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ และมีขั้นตอนต่อเนื่อง  มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียดแล้วลงมือปฏิบัติ
ตามแผนงานที่วางไว้จนได้ข้อสรุปเป็นองค์ความรู้หรือความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง 

 2. ครูผู้สอนสามารถน าแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานไปปรับใช้จัดการเรียนรู้  
ให้แก่นักศึกษาในวิชาที่ฝึกปฏิบัติ 

 3. ผลงานนวัตกรรมที่นักศึกษาสร้างขึ้น จะเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปได้ปรับปรุง  
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 
นิยามศัพท์ 

1.  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน     หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
รวมกลุ่มกันศึกษา ค้นคว้าและลงมือสร้างนวัตกรรมตามความสนใจร่วมกันของกลุ่ม       

2.  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   หมายถึง  การผลิตสื่อการเรียนการสอน ของเล่น     
หรือเกมต่างๆให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       3.  เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
              พืน้ฐาน   หมายถงึ คณุสมบัตขิองนวตักรรมท่ีจะพจิารณาคณุสมบัต ิ            ดังน้ี  

1) ความเป็นนวัตกรรม โดยพิจารณาจากการเป็นผลงาน วิธีการ กระบวนการ 
หรือองค์ความรู้ท่ีส่งผลต่อเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

2) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม แบ่งเป็นหัวข้อย่อย คือ 
2.1  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม 
2.2  การใช้หลักการ  แนวคิด   ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม 
2.3  การออกแบบพัฒนานวัตกรรม 
2.4  กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
2.5  การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 

        2.6  ความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม 
                       3)   ความมีคุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม แบ่งเป็นหัวข้อย่อย คือ 

3.1  การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.2  การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม 
3.3  การเรียนรู้ร่วมกัน 
3.4  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาความรู้ 
3.5  การยอมรับ 
3.6  การน าไปใช้ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน 
-  ความหมายของโครงงาน 
-  ประเภทของโครงงาน 
-  การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

2. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 
-  ความหมายของนวัตกรรม 
-  นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 
-  การออกแบบนวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 

3.  การประเมินนวัตกรรม 
-   ความหมายของการประเมินนวัตกรรม 
-   เกณฑ์การประเมินนวัตกรรม 

4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ 
                    
ความหมายและลักษณะทั่วไปของโครงงาน 

นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของโครงงานตามบริบทและประสบการณ์ของแต่
ละท่าน  แต่ละความหมายมีความสมบูรณ์เฉพาะในสายงานที่นักการศึกษาแต่ละท่านเกี่ยวข้อง ใน
การที่จะได้ความหมายท่ีครอบคลุมมากที่สุดจะต้องมีการสังเคราะห์แต่ละความหมายเข้าด้วยกัน  
ดังเช่น 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 2531 : 1 - 2 )   ได้ให้ความหมายว่า 
“โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าตามความสามารถของผู้เรียนเอง  ภายใต้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบหรือผลงานซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัว  โดยนักเรียนเป็นผู้
วางแผนการศึกษาค้นคว้า  ด าเนินการด้วยตนเอง  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ครูเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาเท่าน้ัน “ 
 ธีระชัย  ปูรณโชติ (2531: 1) กล่าวว่า  “โครงงานเป็นการศึกษาที่เน้นกิจกรรมโดย       
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้ค า 
แนะน าปรึกษาและการดูแลของครูหรือผู้เชี่ยวชาญ” 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2536: 5) ให้ความหมายว่า “โครงงานเป็นการท ากิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของ
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ครู ตั้งแต่การคิดสร้างโครงงาน การวางแผนด าเนินการ การออกแบบลงมือปฏิบัติ รวมท้ังร่วม
ก าหนดแนวทางในการวัดและประเมินผล “ 
 จิราภรณ์  ศิริทวี ( 2542 : 34 ) กล่าวว่า  “ โครงงานเป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักท า
โครงการวิจัยเล็ก ๆ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ  
ระเบียบวิธีด าเนินการเป็นระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  จุดประสงค์หลักของการสอนแบบ
โครงงานต้องกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักสังเกต  รู้จักการตั้งค าถาม  รู้จักการตั้งสมมติฐาน  รู้จักวิธี
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อตอบค าถามที่ตนอยากรู้รู้จักสรุปและท าความเข้าใจกับสิ่งที่ค้นพบ “ 
 สมศักดิ์  สินธุรเวชญ์ ( 2542 : 18 )  กล่าวว่า “ โครงงานเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าให้ลึกซื้งมากยิ่งขึ้นในหัวข้อที่ก าลังเรียน  การศึกษาค้นคว้านี้อาจท าเป็น
รายบุคคลหรือเป็นทีม  ลักษณะที่ส าคัญของโครงงานคือการศึกษาที่มุ่งเพื่อหาค าตอบให้กับข้อสงสัย
ในเรื่องนั้น ๆ  ที่ผู้เรียนหรือกลุ่มเพื่อนตั้งข้อสงสัยขึ้นมา  เป้าหมายของโครงงานคือให้ได้เรียนรู้มาก
ขึ้นในเรื่องนั้น ๆ  มากกว่าที่จะค้นหาค าตอบที่ถูกต้องเพื่อตอบค าถามของผู้สอน”  

ลัดดา ภู่เกียรติ (2544: 19) ได้ให้ความหมายของโครงงานว่าโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ี
เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนท่ีอยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆสิ่งที่
สงสัยและอยากรู้ค าตอบให้ลึกซึ้งจัดเจน  หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้นกว่าเดิม  โดยใช้
ทักษะกระบวนการและปัญหาหลายๆด้าน  มีวิธีการศึกษาที่เป็นระบบและมีข้ันตอนอย่างต่อเนื่อง  มี
การวางแผนอย่างละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติ จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือค าตอบเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นๆ 

สุวิทย์   มูลค า ( 2551:84) ได้ให้ความหมายของโครงการว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความสามารถ และความ
ถนัดของตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นท่ีเป็นระบบ ภายใต้
ค าแนะน า ความช่วยเหลือจากผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ เริ่มตั้งแต่เลือกเรื่องที่จะศึกษา การวางแผน 
การด าเนินงานตามขั้นตอนตลอดจนการน าเสนอผลงาน ชึ่งในการจัดท าโครงงานนั้นสามารถท าได้
ทุกระดับชั้น อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม จะในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 
 จากความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้
กล่าวนั้นสามารถ สรุปได้ว่า  “โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนท่ี
อยากจะศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ    โดยใช้ทักษะ
กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนต่อเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด
แล้วลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือค าตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้น  ๆ   
ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้  
 
ประเภทของโครงงาน 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ  ( 2545: 4-5 ) ได้กล่าวถึงประเภทของโครงงาน  ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของสุวิทย์ มูลคค า(2551: 85) ซึ่งแบ่งประเภทของโครงงานตามลักษณะ 
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ของกิจกรรม ได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ 
 
1. โครงงานประเภทส ารวจและรวบรวมข้อมูล  
2. โครงงานประเภททดลอง  
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  
4. โครงงานประเภททฤษฎี  
 
1. โครงงานประเภทส ารวจและรวบรวมข้อมูล        โครงงานประเภทนี ้ผู้ท าโครงงานเพียง 

ต้องการส ารวจและรวบรวมข้อมูล  แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจ าแนกหมวดหมู่และน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเร่ืองที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน   การส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลอาจท าได้หลายรูปแบบแล้วแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้น้ันๆ เช่น  
                -  ส ารวจค าราชาศัพท์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
                -  ส ารวจชื่อพืชเศรษฐกิจของจังหวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และ 
วัฒนธรรม  
            -  ส ารวจค าศัพท์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
             -  ส ารวจชนิดของกีฬาท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
             -  ส ารวจวิธีบวกเลขที่ชาวบ้านนิยมใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
               ในการท าโครงงานประเภทส ารวจข้อมูลไม่จ าเป็นต้องมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องนักเรียน
เพียงแต่ส ารวจรวบรวมข้อมูลที่ได้ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่และน าเสนอ ก็ถือว่าเป็น
การส ารวจรวบรวมข้อมูลแล้ว  
        2. โครงงานประเภททดลอง  โครงงานประเภททดลอง ต้องมีการจัดการกับตัวแปรที่จะมีผล
ต่อการทดลอง ซึ่งมี 4 ชนิด คือ 
              1. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ หมายถึงเหตุ ของการทดลองนั้นๆ  
              2. ตัวแปรตาม ซึ่งจะเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น  
              3. ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนๆ กัน มิฉะน้ันจะมีผลท าให้ 
ตัวแปรตามเปลี่ยนไป  
              4. ตัวแปรแทรกซ้อน ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือ ตัวแปรควบคุมน่ันเอง แต่บางครั้งเราจะควบคุม
ไม่ได้ ซึ่งจะมีผลแทรกซ้อน ท าให้ผการทดลองผิดไป แต่ก็แก้ไขได้โดยการตัดข้อมูลที่ผิดพลาดทิ้งไป   
ตัวอย่างเช่น นักเรียนต้องการศึกษาว่า กระดาษชนิดใดสามารถพับเครื่องร่อนและปาได้ไกลที่สุด   
ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ  คือ  ชนิดของกระดาษ  
ตัวแปรตาม                     คือ  ระยะทางที่กระดาษเคลื่อนท่ีได้  
ตัวแปรควบคุม                 คือ  แรงที่ใช้ปากระดาษ ความสูงของระยะที่ปา  
ตัวแปรแทรกซ้อน              คือ  บางครั้งในขณะปามีลมพัดเข้ามา ซึ่งจะท าให้ข้อมูลผิดพลาด  
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       3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  
             โครงงานประเภทสิง่ประดิษฐ์ เป็นการน าความรู้ท่ีมีอยู่มาประดิษฐ์หรือสร้างสิ่งใหม่ๆ 
ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากมาย ผู้เขียนจะรวมถึงการเขียนหนังสือ แต่งเพลง  สร้างบทละคร
และอื่นๆ ไว้ในโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้วย เช่น  การประดิษฐ์ไม้ปิงปองแบบใหม่  การหาวัสดุ
มาติดไม้ปิงปองแล้วตีได้ดีขึ้น การแต่งบทประพันธ์  การเขียนหนังสือประกอบการเรียนแทนหนังสือ
เรียนท่ีใช้กันอยู่ การออกข้อสอบเพื่อให้เพื่อนๆ ใช้สอบแทนข้อสอบที่ครูออกข้อสอบ เป็นต้น  
      4. โครงงานประเภททฤษฎี  โครงงานประเภททฤษฎี  เป็นการใช้จินตนาการของตนเองมา
อธิบายหลักการหรือแนวความคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจอธิบายในรูปของสูตรหรือสมการ หรืออธิบาย 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่สามารถอธิบายได้โดยหลักการเดิมๆ  
              การท าโครงงานประเภทน้ี ผูท้ าโครงงานจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองน้ันๆ เป็นอย่างดี  จึง
สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ จึงไม่เหมาะท่ีจะท าในระดับนักเรียนมากนัก   
 
กระบวนการส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550:2) ได้กล่าวถึงกระบวนการส าคัญของการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานโดยแบ่งเป็น 3 ระยะใหญ่ๆ ด้วยกันคือ 
  ระยะที่ 1 การเริ่มต้นโครงงาน 

เป็นระยะท่ีผู้สอนต้องสังเกต /สร้างความสนใจ  ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน  จากนั้นตกลงร่วมกัน
เลือกเรื่องที่ต้องการศึกษาอย่างละเอียด  ผู้สอนสร้างความสนใจให้เกิดกับผู้เรียนซ่ึงมีหลายวิธี  โดย
อาจศึกษาเรื่องจากการบอกเล่าของผู้ใหญ่หรือผู้รู้  จากประสบการณ์ของผู้เรียน /ผู้สอน จากเอกสาร
สิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ จากการเล่นของผู้เรียน จากความคิดที่เกิดขึ้น จากวัตถุสิ่งของที่ผู้สอนน ามาใน
ห้องเรียนหรือจากตัวอย่างโครงงานที่ผู้อื่นท าไว้แล้ว  เป็นต้น     เมื่อเกิดความสนใจแล้วก็จะถึงการ
ก าหนดหัวข้อโครงงาน โดยน าเรื่องที่ผู้เรียนสนใจมาอภิปรายร่วมกัน  แล้วก าหนดเรื่องนั้นเป็นหัวข้อ
โครงงาน  ทั้งน้ีจะต้องค านึงว่าการก าหนดหัวข้อโครงงานน้ันจะกระท าหลังจากการตรวจสอบ
สมมติฐานเสร็จสิ้นแล้ว 
           ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนาโครงงาน 

เป็นข้ันท่ีผู้เรียนก าหนดหัวข้อค าถาม หรือประเด็นปัญหา ที่ผู้เรียนสนใจอยากรู้ แล้ว 
ตั้งสมมติฐานมาตอบค าถามเหล่านั้น ทดสอบสมมติฐานด้วยการลงมือปฏิบัติ จนค้นพบค าตอบด้วย 
ตนเอง ตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ผู้เรียนก าหนดปัญหาที่จะศึกษา 
2. ผู้เรียนตั้งสมมติฐานเบื้องต้น 
3. ผู้เรียนตรวจสอบสมมติฐานเบื้องต้น 
4. สรุปข้อความรู้จากผลการตรวจสอบสมมติฐาน 
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ในกรณีที่ผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  ผู้สอนควรให้ก าลังใจผู้เรียน  เพื่อให้
ผู้เรียนไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  สิ่งที่ไม่ควรกระท าคือการต าหนิหรือกล่าวโทษ  ผู้สอนควรกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีก าลังใจจนสามารถตั้งสมมติฐานใหม่ได้  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเป็นไปตามสมมติฐาน  
ให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้จากการค้นพบด้วยการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนเองเม่ือได้องค์ความรู้ใหม่
แล้ว ผู้เรียนจะน าองค์ความรู้น้ันไปใช้ในการท ากิจกรรมตามความสนใจต่อไปได้  ผู้เรียนอาจใช้
ความรู้ท่ีค้นพบเป็นพื้นฐานของการก าหนดประเด็น  ปัญหาข้ึนมาใหม่เพื่อก าหนดเป็ นโครงงานย่อย  
ศึกษารายละเอียดในเร่ืองนั้นต่อไปอีก 

ระยะที่ 3 ขั้นสรุป 
เป็นระยะสุดท้ายของโครงงาน ที่ผู้เรียนค้นพบค าตอบของปัญหาแล้ว  และได้แสดงให้ผู้สอน 

เห็นว่าได้สิ้นสุดความสนใจในหัวข้อโครงงานเดิม  และเริ่มหันเหความสนใจไปสู่เรื่องใหม่  ระยะนี้เป็น
ระยะที่ผู้สอนและผู้เรียนจะได้แบ่งปันประสบการณ์การท างานและแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของ
การท างานตลอดโครงงานแก่คนอื่นๆ มีกิจกรรมที่ผู้สอนให้ผู้เรียนด าเนินการในขั้นตอนน้ี ดังนี ้

1. ผู้เรียนเขียนรายงานเป็นรูปแบบงานวิจัยเล็กๆ 
2. ผู้เรียนน าเสนอผลงาน (แสดงเป็นแผงโครงงาน) ให้ผู้สนใจรับรู้ สรุปและน าไปใช้ใน 

ชีวิตประจ าวัน 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  

ส าหรับขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน   ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2550:4) ได้เสนอแนะไว้ตามล าดับ ดังนี้ 

1. ขั้นน าเสนอ หมายถึงขั้นท่ีผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้  ก าหนดสถานการณ์  ศึกษา
สถานการณ์  เกมรูปภาพ  หรือการใช้เทคนิคการตั้งค าถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นข้ันตอน
ของโครงงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ 
   2. ขั้นวางแผน หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผน  โดยการระดมความคิด  อภิปรายหารือ
ข้อสรุปของกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

3. ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม  เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการ
วางแผนร่วมกัน 

4. ขั้นประเมินผล หมายถึง ขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีครู ผู้เรียนและเพื่อนร่วมกันประเมิน 

ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลค า( 2551: 
86) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไว้ดังนี้ 

 1. การเลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา 
     2. การวางแผน ประกอบด้วย 
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              2.1 การก าหนดจุดประสงค์ 
 2.2 การตั้งสมมติฐาน 
 2.3 การก าหนดวิธีการศึกษา 

     3. การลงมือปฏิบัติ 
     4. การเขียนรายงาน 
        5. การน าเสนอผลงาน 

 
บทบาทของผู้สอน 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานน้ัน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 8) 
ได้เสนอแนะในเร่ืองบทบาทของผู้สอนไว้ ดังนี ้

1. จัดให้มีการปฐมนิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อให้รู้ถึงหลักการ วัตถุประสงค์   
ประโยชน์ ตัวแปร ปัจจัยส าคัญในการท าโครงงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆอันอาจจะเกิดขึ้น 

2. ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานของผู้เรียนทุกขั้นตอน 
3. ติดตาม สอบถามความก้าวหน้า ดูแลการท าโครงงานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
4. สังเกต และประเมินการท ากิจกรรมของผู้เรียน 
5. สรุปการท างาน และเสนอแนะการท างานของผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดยรวม 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542:1017) ได้เสนอแนวทางในเรื่อง

บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไว้ ดังนี้  
1. ขั้นการเลือกเรื่อง/ปัญหาท่ีจะศึกษา ขั้นการเลือกปัญหามีรายละเอียดดังน้ีคือ 

  1.1 ก าหนดให้มีกิจกรรมส ารวจความสนใจของตนเอง เพื่อ 
  1.2 ชี้ชวน ชักชวนให้จัดกิจกรรมให้มีการศึกษาสภาพแวดล้อมรอบตัวหรือชุมชน เพื่อ

จุด     ประกายความสงสัยใคร่รู้ให้กับนักเรียนไปสู่แรงจูงใจที่อยากจะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิง
ลึก 

  1.3 ใช้ค าถามเชื่อมโยงจากข่าว เหตุการณ์หรือปัญหาจากชุมชน กระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความอยากติดตาม 

  1.4 ใช้ค าถามเชื่อมโยงจากบทเรียนปกติ เช่น “มีเรื่องอะไรอีกที่นักเรียนต้องการรู้” 
  1.5  ใช้สื่ออื่นๆ เช่น ภาพนิ่ง ป้ายนิเทศ วีดิทัศน์ฯลฯ และสื่อที่ใช้ควรจะท้ิงปัญหาให้

นักเรียนคิดที่จะศึกษาต่อ 
  1.6 ช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเลือกเรื่อง/ปัญหา/ประเด็นท่ีตนเองสนใจที่จะรู้เพิ่มขึ้น 

ได้มากขึ้นเพื่อจัดท าเป็นโครงงาน 
  1.7 ร่วมกับนักเรียนวางแผนก าหนดเรื่องตามรูปแบบของ web หรือ  mind  map 

2. ขั้นการวางแผน ขั้นวางแผนมีรายละเอียดดังน้ีคือ 
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  2.1 ใช้ค าถามให้นักเรียนคิดถึงความต้องการหรือประเด็นท่ีต้องการศึกษาจากเรื่องที่
เลือกได้แล้ว 

  2.2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้จากจุดประสงค์ของนักเรียนและให้ความคิดเห็น เสนอแนะ
ให้คิดอย่างรอบคอบ 

  2.3 ให้ก าลังใจ 
  2.4 ใช้ค าถามกระตุ้นให้คาดเดาค าตอบล่วงหน้า “นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นอย่างไร”  
  2.5 วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคิดเห็น 
  2.6 ถามย้ าเพื่อให้นักเรียนคิดอย่างรอบคอบและม่ันใจในค าตอบที่คาดคะเน  
  2.7  กระตุ้น/ส่งเสริม/ให้ค าปรึกษาในการคิดวิธีการศึกษาที่หลากหลาย เลือกวิธีการ

ศึกษา เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม และจัดท าโครงของโครงงาน 
  2.8 ประสานงานเพื่ออ านวยความสะดวกตลอดจนดูแลความปลอดภัยในการศึกษาตาม 

ขั้นตอนของโครงงาน 
3. ขั้นการลงมือปฏิบัติ ขั้นลงมือปฏิบัติมีรายละเอียดดังน้ีคือ 

  3.1 สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
  3.2 ให้ความช่วยเหลือหรือช่วยแก้ปัญหาเม่ือต้องการ 
  3.3 ให้ค าแนะน าในกรณีต้องการให้นักเรียนมีการศึกษาที่กว้างขวางขึ้น เช่นอาจแนะน า

แหล่งความรู้เพิ่มเติม 
  3.4 จัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะ 
  3.5 ให้การเสริมแรงหรือให้ก าลังใจ 
  3.6 อ านวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้เรียน 

4. ขั้นการเขียนรายงาน มีรายละเอียดดังน้ีคือ 
  4.1 ให้ค าปรึกษาในการเลือกรูปแบบหรือวิธีในการเขียนรายงาน  
  4.2 แนะน าและให้ข้อติชมในการเขียนรายงาน 

5. ขั้นน าเสนอผลงาน มีรายละเอียดดังน้ีคือ 
  5.1 ให้ค าปรึกษาในการเลือกวิธีการน าเสนอ 
  5.2 จัดบรรยากาศเวทีการน าเสนอ 
  5.3 ประเมินผลการน าเสนอโครงงานของผู้เรียน 
  5.4 ส่งผลงานของผู้เรียนเข้าร่วมแสดงหรือประกวด 

 
นวัตกรรมการศึกษา 
        นวัตกรรมการศึกษา มีความหมายและ หลักส าคัญในการพิจารณาว่าเป็นนวัตกรรม  การ
ประเมินนวัตกรรม มีรายละเอียดดังน้ี 

1.  ความหมายของนวัตกรรมและนวัตกรรมการศึกษา  
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      นวตกรรม หรือ นวกรรม  มาจากค าว่า 
                “นว” หมายถึง   ใหม่ 
                “กรรม” หมายถึง   การกระท า 

 ดังนั้น เมื่อน าสองค าน้ีมารวมกัน เป็น นวตกรรม หรือ  นวกรรม จึงหมายถึง  การกระท า  
ใหม่ ๆ ซึ่งในท่ีนี้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของค านี้ไว้ดังนี้ 

วสันต์  อติศัพท์ (2523 : 15) กล่าวไว้ว่า นวกรรม เป็นค าสมาสระหว่าง “นว” และ “กรรม”  
ซึ่งมีความหมายว่า ความคิดและการกระท าใหม่ ๆ ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 
เช่น นวกรรมทางการแพทย์ หมายถึง ความคิดและการกระท าใหม่ ๆ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับ 
ปรุง ตลอดจนแก้ปัญหาทางการแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน นวกรรมการศึกษาก็หมายถึง ความคิดและ
การกระท าใหม่ ๆ ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบการศึกษา 
 กิดานันท์  มลิทอง (2540 : 245)  ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ 
หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้
ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 
 โดยสรุปแล้ว นวัตกรรมหมายถึง ความคิดและการกระท าใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการ
พัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้น และเม่ือน ามาใช้งานก็ท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อน า 
นวัตกรรมมาใช้ในการศึกษาเราก็เรียกว่านวัตกรรมการศึกษา 
   

2. หลักส าคัญในการพิจารณาว่าเป็นนวัตกรรม 
     จากความหมายของค าว่านวัตกรรมจะเห็นว่านักการศึกษาแต่ละท่านได้ให้ความหมายไว้
แตกต่างกันแต่พอจะมีเกณฑ์ให้เราพิจารณาได้ว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมหรือไม่โดย ชัยยงค์ พรหมวงศ์  
ได้ให้เกณฑ์ในการพิจารณาสิ่งที่จะถือว่าเป็น นวัตกรรมไว้ดังนี้  

1. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
2. มีการน าวิธีการจัดระบบมาใช้ โดยพิจารณาองค์ประกอบทั้งส่วนข้อมูลที่ใส่เข้าไป    

กระบวนการ และผลลัพธ์ ให้เหมาะสมก่อนท่ีจะท าการเปลี่ยนแปลง 
3. มีการพิสูจน์ด้วยการวิจัย หรืออยู่ระหว่างการวิจัยว้า จะช่วยให้การด าเนินงาน

บางอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
4. ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน หากกลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบงานท่ี

ด าเนินอยู่ในขณะน้ี ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม 
     

3. การประเมินนวัตกรรม 
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นวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ  หมายถึง  สิ่งที่ท าขึ้นใหม่ ซึ่งได้แก่ สื่อการเรียน
การสอน  ของเล่นและเกมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีคุณสมบัติ 4 ประการ ในการ
ประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ของกรมวิชาการ (2545: 43)   
 กรมวิชาการ (2545: 43) กล่าวถึงการประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ ว่าควร
พิจารณาจากคุณสมบัติ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยพิจารณาจากการที่ผู้เรียนมีพฤติกรรม 
การเรียนรู้ตรงตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรก าหนดไว้อย่างชัดเจน ภายหลังจากน านวัตกรรมฯ มาใช้
สอนแล้ว 

2. ความมีประสิทธิผล ( Productivity) โดยพิจารณาจากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การเรียนการสอน โดยผู้เรียนจ านวนมากหรือทุกคน 
เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

3. ความประหยัด (Economy) โดยพิจารณาว่าเมื่อน านวัตกรรมฯ ไปใช้สอนแล้วเกิดความ
คุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งด้านทุนทรัพย์ แรงงาน และระยะเวลาที่เสียไป ตลอดจนมีความคงทนถาวร  

4. คุณลักษณะที่ดี หมายความว่า นวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เนื้อหาวิชา และสถานการณ์การเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดี โดยวัดได้จากแบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม 
 
เกณฑ์การพิจารณาหรือประเมินคุณภาพของนวัตกรรม  

ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาหรือประเมินคุณภาพของนวัตกรรมดังกล่าว มีหน่วยงานและ
นักการศึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ กรมวิชาการ คุรุสภา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และชม ภูมิภาค ได้เสนอแนะเกณฑ์และแนวคิดที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 

คุรุสภา ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้พิจารณา
คุณภาพของนวัตกรรมหลักสูตรของโรงเรียนต่าง ๆ ภายใต้โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ประจ าปี 2547-2549 ของคุรุสภา ดังนี้ 

1. คุณค่าทางวิชาการ ได้แก่ กระบวนการคิดที่เชื่อมโยง และสัมพันธ์เป็นระบบ  สมเหตุ  
สมผล แสดงถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี หรือจุดเน้นของนวัตกรรมที่พัฒนา มีความคิดรวบยอดและ
ความถูกต้องของสาระความรู้ท่ีน าเสนอ ตลอดจนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่น าสู่ผลปฏิบัติที่ส าเร็จและ
เกิดผลต่อกลุ่มเป้าหมาย 

2. ประโยชน์ของนวัตกรรม เป็นผลงานที่น าสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ท าให้ผู้เรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้ ทั้งในระดับโรงเรียนและส่งผลถึงชุมชน 

3. การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ 
ประเมิน และช่ืนชมในผลงานที่เกิดขึ้น 
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ในขณะท่ี ชม ภูมิภาค ( 2549: 110) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความ
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับว่าต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีประโยชน์มากกว่า เช่น ช่วยเพิ่มความมีศักดิ์ศรีทางสังคม ให้ความสะดวกในการ
น าไปใช้ หรือให้ความพึงพอใจมากกว่า 

2. ตรงกับความต้องการ เช่น ตรงกับประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงกับค่านิยมของผู้เรียน  
3. เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 
4. ทดลองปฏิบัติได้ เป็นการทดลองเล็กๆ ประหยัด ไม่สิ้นเปลือง 
5. สังเกตเห็นได้ โดยเฉพาะเกิดผลแก่เป้าหมายอย่างเห็นได้ชัดเจน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 3) ได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
คุณภาพของนวัตกรรมการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการศึกษา Innovation 2007 : จาก
ท้องถิ่นสู่สากล ดังนี้  
 

1. ความเป็นนวัตกรรม 
          ตัวบ่งชี้ :  ความเป็นนวัตกรรม    

   ระดับคุณภาพ 
ระดับ 3 - เป็นผลงาน วิธีการ กระบวนการใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีหรือ  
             ปรากฏมาก่อน 
ระดับ 2 - เป็นผลงาน วิธีการหรือกระบวนการที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุงหรือ     

พัฒนาและได้ผลดี 
      ระดับ 1 - เป็นผลงาน วิธีการหรือกระบวนการที่มีอยู่แล้วแต่น ามาปรับปรุงหรือ  

พัฒนาบางส่วนและได้ผลดี 
2.  กระบวนการพัฒนา 

              ตัวบ่งชี ้  2.1 วัตถุ ประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม 

              ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - วัตถุประสงค์และเป้าหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ    
            มีความเป็นไปได้และสามารถวัดได้ 

             ระดับ 2 - วัตถุประสงค์และเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ          
                                และสามารถวัดได้       
                    ระดับ 1 - วัตถุประสงค์และเป้าหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
             ตัวบ่งชี ้2.2 การใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 3 - มีการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องกับ   
            สภาพ ปัญหา  หรือความต้องการในการพัฒนานวัตกรรม  
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ระดับ 2 - ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีถูกต้อง ตามหลักวิชา และสอดคล้องกับสภาพ  
             ปัญหาหรือความต้องการพัฒนา 
ระดับ 1 - ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แต่ไม่สอดคล้อง 

    ตัวบ่งชี ้2.3 การออกแบบนวัตกรรม 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 – มีการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือ   
                     ความต้องการ บริบท หลักการ แนวคิด ทฤษฎีครอบคลุม 
                     กระบวนการพัฒนา และมีความเป็นไปได้ 

ระดับ 2 – มีการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา หรือ  
             ความต้องการ หรือบริบทหรือหลักการ หรือแนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุม  
             กระบวนการพัฒนา และมีความเป็นไปได้ 
ระดับ 1 – มีการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความ   
             ต้องการหรือ บริบท  หรือหลักการหรือแนวคิด ทฤษฎีบางส่วนครอบคลุม  

 กระบวนการพัฒนาแต่เป็นไปได้ยาก 
     ตัวบ่งชี ้2.4 กระบวน การพัฒนานวัตกรรม 
     ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมตามที่ออกแบบไว้ครบทุกขั้นตอน และ /หรือมี
การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 2 - ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมตามที่ออกแบบไว้ แต่ไม่ครบทุกขั้นตอน 
ระดับ 1 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรมไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้       

     ตัวบ่งชี ้2.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
     ระดับคุณภาพ 

 ระดับ 3 -ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนิน  
การประเมินและสรุปผล  

ระดับ 2- ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน หรืด าเนินการ 
หรือประเมินผล หรือสรุปรายงานการพัฒนานวัตกรรม 

ระดับ 1 - ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือ ด าเนินการหรือ 
ประเมินผลหรือสรุปผล 

     ตัวบ่งชี ้2.6 ความ ส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม 
     ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - การพัฒนานวัตกรรมได้ด าเนินการเสร็จสิ้น มีการเผยแพร่และสร้าง
เครือข่าย 

ระดับ 2 - การพัฒนานวัตกรรมด าเนินการเสร็จสิ้น มีการเผยแพร่ 
ระดับ 1 - การพัฒนานวัตกรรมด าเนินการเสร็จสิ้น   
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3. คุณค่าของนวัตกรรม 
    ตัวบ่งชี ้3.1 การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิด
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

ระดับ 2 - แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

ระดับ 1 - แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ แต่ไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี ้3.2 การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนานวัตกรรมได้เหมาะสม คุ้มค่า 
และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

ระดับ 2 - ใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมได้เหมาะสม คุ้มค่าและสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน 

ระดับ 1 - ใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมไม่คุ้มค่า 

ตัวบ่งชี ้3.3 การเรียนรู้ร่วมกัน 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้
ร่วมกันทั้งโรงเรียน 

ระดับ 2 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้
เฉพาะกลุ่ม 

ระดับ 1 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้
เฉพาะบุคคล 

ตัวบ่งชี ้3.4 ส่งเสริมให้เกิดกระบวน การแสวงหาความรู้ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - นวัตกรรม/ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม กระตุ้น ให้ผู้พัฒนา /
ผู้เกี่ยวข้องศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจนสามารถสร้าง
นวัตกรรมใหม่ได้ 
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ระดับ 2 - นวัตกรรม/ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม กระตุ้น ให้ผู้พัฒนา /
ผู้เกี่ยวข้องศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

ระดับ 1 - นวัตกรรม/ กระบวนการพัฒนาก่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้า แสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมเฉพาะผู้พัฒนา 

ตัวบ่งชี ้3.5 การยอมรับ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - เป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

ระดับ 2 - เป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้องในระดับโรงเรียน 

ระดับ 1 - เป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้องเฉพาะกลุ่ม   
ตัวบ่งชี ้3.6 การน าไปใช้ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - ใช้ง่าย สะดวกและมีขั้นตอนการใช้ไม่ซับซ้อน สามารถน าไปใช้ได้ดี  

ระดับ 2 - ใช้สะดวก แม้ข้ันตอนค่อนข้างซับซ้อน 

ระดับ 1 - มีขั้นตอนการน าไปใช้ซับซ้อน มีเงื่อนไข และข้อจ ากัด 
 

เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมในภาพรวม   
พิจารณาจากคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ของคณะกรรมการ  ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย   79 – 99 คะแนน = ดีเยี่ยม  
คะแนนเฉลี่ย   69 – 78 คะแนน = ดี          
คะแนนเฉลี่ย   59 – 68 คะแนน = พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย   49 – 58 คะแนน = ผ่านเกณฑ์ 

งานวิจัยภายในประเทศที่สัมพันธ์กับโครงงานน้ันพบว่ามีงานวิจัยของ  

                      พชัรี   ตระกูลแก้ว ( 2542 ) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการการวิจัยพบว่า  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาสูงขึ้นไปได้เมื่อใช้เทคนิคการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนแสดงออกและปล่อยให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระสอดคล้อง
กับการจัดกิจกรรมการเรียน  การสอนเน้นเน้ือหาให้นักเรียนแสดงออกและปล่อยให้ผู้เรียนได้คิด
อย่างอิสระสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน   โดยนักเรียนได้มีโอกาส
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนได้เรียนรู้หลายๆเนื้อหามา
สร้างสรรค์งานอย่างอิสระ 
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                เพชรรัตน์  สุริยา ( 2543 ) ได้พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางภาษาด้านการพูด  และการเขียนน าเสนอโครงงาน  ผลปรากฏว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้านการพูดและการเขียนน าเสนอโครงงานโดยสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อยู่ในระดับ
ค่อนข้างดีและผลจากการสอบถามวัดความภาคภูมิใจตนเองของผู้เรียน  ปรากฎว่าผู้เรียนมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเองอยู่ระดับมาก 

                ชาลีนี  ศุขมิลินท์ ( 2544 ) ได้พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโครงงานเพื่อส่งเสริมความรู้
ทางวัฒนธรรม   ผลปรากฏว่าผู้เรียนได้รับความรู้ทางวัฒนธรรมโดยสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในระดับดีมาก  และผลการประเมินความสามารถทางภาษาด้านทักษะการฟัง – พูด  และทักษะการ
อ่านเขียนของผู้เรียนภายหลังจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน  ปรากฏว่าผู้เรียนมี ความ 
สามารถทางด้านการฟัง – พูดอยู่ในระดับดี   และมีความสามารถทางด้านการอ่าน - เขียนอยู่ใน
ระดับดีมาก 

                พจน์  วงศ์ปัญญา ( 2544 ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ค 
011 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2535 ที่เน้นการสร้างโครงงาน   จากภาพรวมของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการท าโครงงาน
พบว่า  นักเรียนทุกกลุ่ม  มีความรู้ความเข้าใจในการท าโครงงานอยู่ในระดับดีมาก 

                   นายสุระศักดิ์  อักษร  (2551) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่องผลิตภัณฑ์
จากผ้าไหมลายขิด   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
5    โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา  รัชมังคลาภิเษก   อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ   ผลการวิจัยพบว่า 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  89.39 / 83.48   มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบโครงงาน เท่ากับ 0.76 หมายความว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
76  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ที่เรียนด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความพึง
พอใจ   อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย  4.61 

                 บุศริน   ช่างสลัก ( 2549)  ได้ศึกษาเรื่อง ผลการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยการท า
โครงงาน  ส าหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครพนม พบว่า  ครูการศึกษานอกโรงเรียน 
สามารถน าคู่มือการจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน  ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก
และ  มีความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้    โดยการท าโครงงาน  ทุกเรื่องอยู่ในระดับ
มาก    นอกจากนี้มีความคิดเห็นว่า คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน  ส าหรับครูการศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม   มีประโยชน์โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ   ท าให้สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยการท าโครงงานได้    สามารถให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาในการจัดท า
โครงงานได้   เป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้กับผู้เรียน   สามารถวัดผลงานของผู้เรียนได้   สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาความคิดเห็นของ
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นักศึกษา พบว่า นักศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าโครงงาน   ทุกเรื่องอยู่
ในระดับมาก และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากครูผู้สอนไปใช้ในการจัดท าโครงงานและประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการท าโครงงาน   ทุกเรื่องอยู่ในระดับมาก   โดยสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง  ครอบครัว  และการพัฒนาอาชีพได้และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน  สังคม 

                      วรรณา   ใจกว้าง   ได้ศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน   
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานสามารถท าให้นักเรียนมี
ความสามารถ เพิ่มขึ้น ดังนี้ 1)  นักเรียนสามารถท าโครงงานได้ถูกต้องทุกขั้นตอน  2) นักเรียนได้ฝึก
กระบวนการกลุ่ม และฝึกการแก้ปัญหา  3) นักเรียนได้น าประสบการณ์ ความรู้ในแต่ละกลุ่มกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มาบูรณาการกับการท าโครงงานได้  4) นักเรียนรู้จักวิธีการศึกษาค้นคว้า และเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  5) นักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้ หรือให้ค าแนะน าในการท า
โครงงานกับนักเรียนคนอื่นได้ 
                    จะเห็นว่าปัจจุบันมีนักการศึกษาใช้โครงงานในการจัดการเรียนการสอนในหลาย
เนื้อหาสาระล้วนแล้วแต่ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของผู้สอน และผู้เรียน 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัย   ดังนี้ 

1. ก าหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                                กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย คอื นักศกึษาแขนงวชิาการศกึษาปฐมวยั ช้ัน
ปีท่ี 3 ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษาที่ 1/2553 จ านวน 33 คน    
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 

1.1  ศึกษา ต ารา เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
1.2  เขียนแผนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงานโดยปรับรูปแบบจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2550: 41-10) และสุวิทย์ มูลค า (2551: 87) 
1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยตรวจ เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อน
น าไปใช้ 

2. แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยผู้วิจัยน าแบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม
ของส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน( 2550 )มาใช้ประเมิน 
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 

         1. ผู้วิจัยท าการทดลองด้วยตนเองโดยการศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสาร งานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงการ  นวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
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         2. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เรื่องการสร้างนวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  
ไปใช้สอนกลุ่มประชากรเป็นเวลา   8  สัปดาห์  
               3. ผู้วิจัยจัดสถานท่ีให้ผู้เรียนน านวัตกรรม ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีสร้างขึ้นมาน าเสนอ และ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพโดยใช้แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 3)  

         4. น าคะแนนที่ได้จากการประเมินไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

            1.  หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่คะแนนเฉลี่ย 
                2.  การเปรียบเทียบคะแนนที่ได้กับเกณฑ์ประเมินคุณภาพนวัตกรรมของส านักงาน   
                     คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (2550: 3)  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
                  งานวจัิยในช้ันเรียนเร่ือง ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานท่ีมีตอ่การ
สร้างนวัตกรรมการศึกษา  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาหลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน และศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  โดยมีนวัตกรรมที่สร้างขึ้นทั้งหมด 7 
นวัตกรรม ซึ่งปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพ
นวัตกรรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 3)  
                  ในการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมแต่ละชิ้นโดยใช้เกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงมีการคิดคะแนนจากผลการประเมินนวัตกรรมของ
คณะกรรมการ  ดังนี้ 
 

1 ความเป็นนวัตกรรม  ค่าน้ าหนัก เท่ากับ  9  แต่คะแนนการประเมินท่ีได้ มี 3 ระดับ คือ 
1,2 และ 3    ดังนั้น ถ้าผลการประเมินตัวบ่งชี้ ได้ระดับคุณภาพ  3 คะแนน  เท่ากับ  9 X 3  =  27  
คะแนน 

2 กระบวนการพัฒนา มีทั้งหมด 6 ตัวบ่งชี้  ให้ประเมินทุกตัวบ่งชี้   โดยมีค่าน้ าหนัก
เท่ากับ 2 ทุกตัวบ่งชี้  ดังนั้น ถ้าผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ย่อยได้ระดับคุณภาพ  2 คะแนน  ๆที่
ได้จึงเท่ากับ   
2 X 2 = 4 คะแนนผลรวมทุกตัวบ่งชี้ย่อย เท่ากับ 2 X 2 X 6 = 24 คะแนน   

3 คุณค่าของนวัตกรรม มีทั้งหมด 6 ตัวบ่งชี้  ให้ประเมินทุกตัวบ่งชี้   โดยมีค่าน้ าหนัก
เท่ากับ 2 ทุกตัวบ่งชี้  ดังนั้น ถ้าผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ย่อยได้ระดับคุณภาพ  2 คะแนน  ๆที่
ได้จึงเท่ากับ   
2 X 2 = 4 คะแนนผลรวมทุกตัวบ่งชี้ย่อย เท่ากับ 2 X 2 X 6 = 24 คะแนน   

4 คะแนนรวมท้ังสิ้น เท่ากับ 27 + 24 + 24 = 75 คะแนน ดังนั้นผลการประเมินคุณภาพ
นวัตกรรมในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  (คะแนนเฉลี่ย   69 – 78 คะแนน = ดี) 
 
เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมในภาพรวม   
 พิจารณาจากคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ของคณะกรรมการ  ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
     คะแนนเฉลี่ย   79 – 99 คะแนน = ดีเยี่ยม  

  คะแนนเฉลี่ย   69 – 78 คะแนน = ดี          
  คะแนนเฉลี่ย   59 – 68 คะแนน = พอใช้ 

                               คะแนนเฉลี่ย   49 – 58 คะแนน = ผ่านเกณฑ์ 
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                   จากการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมที่นักศึกษาสร้างขึ้นทั้ง 7 ชิ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และน าระดับคะแนนเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมของส านักงา น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ผลดังตารางต่อไปนี้ 
1.ความเป็นนวัตกรรม 
 
ตารางที่ 1   แสดงระดับคุณภาพของความเป็นนวัตกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 1       พบว่า  นวัตกรรมที่นักศึกษาสร้างขึ้นส่วนใหญ่   มีระดับคุณภาพของความเป็น
นวัตกรรมเท่ากับ 2 คือเป็นผลงาน วิธีการหรือกระบวนการที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุงหรือพัฒนา
และได้ผลดี และเม่ือค านวณคะแนนจะได้เท่ากับ 18 คะแนน และมี 2 นวัตกรรม คือ  Fun Storyและ
บ้านมหัศจรรย์ได้รับระดับคุณภาพของความเป็นนวัตกรรมเท่ากับ 3 และมีคะแนนจากการค านวณ
เท่ากับ 22.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อนวัตกรรม 

 
ระดับคุณภาพ 

 
คะแนนที่ได้ 

จากการค านวณ กรรมการ 1 กรรมการ 2 
Wonderful box 2                                  2 18 
หมอนแปลงกาย 2                                 2 18 
Fun Story 2                                  3 22.5 
Imagine Book 1                                  3 18 
กระเป๋าน้อยแสนสนุก 2                                  2 18 
บ้านมหัศจรรย์ 2                                  3 22.5 
Wonderful car 2                                  2 18 
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2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม  ประกอบด้วย 
 

2.1 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม 
2.2 การใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม 
2.3 การออกแบบนวัตกรรม 
2.4 กระบวน การพัฒนานวัตกรรม 
2.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
2.6 ความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรม 

 

 
 
ตารางที่ 2     แสดงระดับคุณภาพของกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 6 ตัวบ่งชี ้

 
จากตารางที่ 2  พบว่า  นวัตกรรมส่วนใหญ่ได้รับระดับคุณภาพของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมใน
ระดับ 2 และ 3 ตามล าดับ และนวัตกรรมที่ได้คะแนนจากการค านวณมากที่สุดคือ  Fun Storyและ
บ้านมหัศจรรย์ ได้เท่ากับ 27 คะแนน รองลงมาคือ  Imagine Book ได้ 26 คะแนน ส่วนนวัตกรรมที่
ได้คะแนนน้อยสุดคือ Wonderful boxและกระเป๋าน้อยแสนสนุก ได้คะแนน 22และ23 ตามล าดับ 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือนวัตกรรม 

 

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
 

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

 

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 

คะแนนที่ได้
จากการ
ค านวณ 

 คนที1 คนที2 คนที1 คนที2 คนที1 คนที2 คนที1 คนที2 คนที1 คนที2 คนที1 คนที2 

Wonderful box 2 2 1                                          1 2 1 3 2 2 3 2 1 22 
หมอนแปลงกาย 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 25 
Fun Story 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 27 
Imagine Book 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 26 
กระเป๋าน้อยแสน
สนุก 

2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 3 23 

บ้านมหัศจรรย ์ 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 27 
Wonderful car 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 24 
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3.คุณค่าของนวัตกรรม   ประกอบด้วย 
3.1 การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.2 การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม 
3.3 การเรียนรู้ร่วมกัน 
3.4 ส่งเสริมให้เกิดกระบวน การแสวงหาความรู้ 
3.5 การยอมรับ 
3.6 การน าไปใช้ 

 
  ตารางที่ 3     แสดงระดับคุณภาพของคุณค่าของนวัตกรรม 6 ตัวบ่งชี ้

 
จากตารางที่ 3      พบว่านวัตกรรมส่วนใหญ่ได้รับระดับคุณภาพของคุณค่าของนวัตกรรมในระดับ 2 
และ 3 ตามล าดับ และนวัตกรรมที่ได้คะแนนคุณค่าของนวัตกรรมจากการค านวณมากที่สุดคือ 
Wonderful box และบ้านมหัศจรรย์ คือ 26 คะแนน และนวัตกรรมที่ได้คะแนนคุณค่าของนวัตกรรม
จากการค านวณน้อยที่สุดคือ Imagine Book คือ 21 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อนวัตกรรม 

 

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 

 

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 

 

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 

 

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 

 

ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 
 

คะแนนที่ได้
จากการ
ค านวณ 

 คนที1 คนที1 คนที1 คนที1 คนที1 คนที1 คนที1 คนที1 คนที1 คนที1 คนที1 คนที1 

Wonderful box 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 26 
หมอนแปลงกาย 2                                 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 23 
Fun Story  2                                 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 3 23 
Imagine Book 2                                  3 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 21 
กระเป๋าน้อยแสน
สนุก 

2                                 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 1 24 

บ้านมหัศจรรย ์ 3                                  2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 26 
Wonderful car   2                              2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
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ตารางที่ 4       คะแนนประเมินคุณภาพของนวัตกรรม 
 

ชื่อนวัตกรรม 

 

ความเป็น
นวัตกรรม 

กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 

คุณค่าของ
นวัตกรรม 

ผลคะแนนรวม 

Wonderful box 18 22 26 66 
หมอนแปลงกาย 18 25 23 66 
Fun Story 22.5 27 23 72.5 
Imagine Book 18 26 21 65 
กระเป๋าน้อยแสน
สนุก 

18 23 24 64 

บ้านมหัศจรรย ์ 22.5 27 26 75.5 
Wonderful car 18 24 24 66 
 
จากตารางที่ 4  พบว่า   นวัตกรรมที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ Fun Story และ บ้านมหัศจรรย์ ได้   
75.5   คะแนน    Wonderful box หมอนแปลงกาย และ Wonderful car ได้คะแนนเท่ากันคือ 66 
คะแนน ส่วน Imagine Book และกระเป๋าน้อยแสนสนุก ได้คะแนน 65 และ 64 ตามล าดับ             
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
                      การวจัิยในช้ันเรียนเร่ือง ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานท่ีมีตอ่การ
สร้างนวัตกรรมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเป็นนักศึกษาแขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ชั้นปีท่ี 3 ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษาที่ 1/2553 จ านวน 33 
คน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   โดยใช้เวลาในการวิจัยท้ังสิ้น 8 สัปดาห์     
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาหลังจากได้รับการ
จัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน  และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน   และในการวิจัยครั้งนี้มีนวัตกรรมที่กลุ่มประชากรสร้างขึ้นทั้งหมด   7   นวัตกรรม   ซึ่ง
นวัตกรรมเหล่านี้จะได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน แล้วน าผลการ
ประเมินไปคิดคะแนนตามเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพนวัตกรรมของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550: 3)  
 
สรุปผลการวิจัย 
                     ผลการวจัิยพบวา่นักศกึษาระดับปริญญาตรีท่ีเป็นนักศกึษาแขนงวชิาการศกึษา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษาที่ 1/2553 
จ านวน 33 คน  ได้แบ่งกลุ่มสร้างนวัตกรรม กลุ่มละ 1 นวัตกรรม มีทั้งหมดจ านวน 7 นวัตกรรม คือ  
Wonderful box    หมอนแปลงกาย     Fun Story   Imagine Book   กระเป๋าน้อยแสนสนุก    บ้าน
มหัศจรรย์ และ Wonderful และทุกนวัตกรรมได้รับการประเมินนวัตกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้
เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งมีล าดับ
คะแนน ดังนี ้ 

              Fun Story                 ได้คะแนน   72.5      คะแนน 
             บ้านมหัศจรรย์             ได้คะแนน   72.5      คะแนน  

        Wonderful box            ได้คะแนน    66       คะแนน  
        หมอนแปลงกาย           ได้คะแนน    66       คะแนน  
        Wonderful car             ได้คะแนน    66       คะแนน 
       Imagine Book              ได้คะแนน    65       คะแนน 
       กระเป๋าน้อยแสนสนุก      ได้คะแนน    64       คะแนน 

 
จากคะแนนของนวัตกรรมทั้ง 7 ชิ้น จะเห็นว่านวัตกรรม  Fun Storyและ บ้านมหัศจรรย์

ได้รับคะแนนสูงสุดคือ 72.5 คะแนน   Wonderful box หมอนแปลงกาย และ  Wonderful car   ได้
คะแนนเป็นล าดับรองลงมา คือ 66         Imagine Book และกระเป๋าน้อยแสนสนุก  ได้คะแนน 65 
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และ 64 ตามล าดับ    ซึ่งเม่ือเทียบกับเกณฑ์ประเมินของ  การประเมินคุณภาพนวัตกรรมของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว      นวัตกรรม  Fun Storyและ บ้านมหัศจรรย์ได้ 
72.5 คะแนน ได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดี   Wonderful box หมอนแปลงกาย และ  
Wonderful car ได้ 66   คะแนน  Imagine Book และกระเป๋าน้อยแสนสนุก  ได้คะแนน 65 และ 64 
ตามล าดับ  ได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ที่ว่า
ผู้เรียนท่ีได้รับการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน มีความสามารถคิด ออกแบบ และสร้าง
นวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 60 คะแนนของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
นวัตกรรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
อภิปรายผล        

จากเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมในภาพรวมของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยพิจารณาจากคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ของคณะกรรมการ  มี
เกณฑ์ ดังนี้ 
     คะแนนเฉลี่ย   79 – 99 คะแนน = ดีเยี่ยม  

  คะแนนเฉลี่ย   69 – 78 คะแนน = ดี          
  คะแนนเฉลี่ย   59 – 68 คะแนน = พอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย   49 – 58 คะแนน = ผ่านเกณฑ์ 

                     เม่ือเทียบคะแนนของนวตักรรมท่ีนักศกึษาสร้างข้ึนท้ัง 7 ชิ้นกับเกณฑ์การตัดสินผล
การประเมินคุณภาพนวัตกรรม  พบว่า  นวัตกรรมทั้งหมดมีคะแนนสูงกว่า 60  คะแนนทุกชิ้นงาน  
และมีระดับคุณภาพตั้งแต่ พอใช้ จนถึงระดับ ดี ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่น่าพอใจ มาก เนื่องจาก
นวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้รับคะแนนสูงกว่า 49 คะแนนเท่าน้ัน จะเห็นว่าผลงานที่นักศึกษา
สร้างขึ้นได้รับคะแนนสูงกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์มาอยู่ในระดับพอใช้ซ่ึงเกือบจะถึงระดับดี และใน
ระดับ ดี และท่ีส าคัญเกณฑ์ที่ใช้นี้เป็นเกณฑ์การตัดสินของการประกวดนวัตกรรมของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และจากผลการวิจัยน้ีจะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ
เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเพิ่มความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาได้ เนื่องจาก การ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นท่ีเป็นระบบ ภายใต้ค าแนะน า ความช่วยเหลือจากผู้สอนหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ เริ่มตั้งแต่เลือกเรื่องที่จะศึกษา การวางแผน การด าเนินงานตามขั้นตอนตลอดจนการ
น าเสนอผลงาน ซึ่งในการจัดท าโครงงานนั้นสามารถท าได้ทุกระดับชั้น อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่ม จะในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้(สุวิทย์ มูลค า 2551:84) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุระศักดิ์   อักษร   (2551)เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมลายขิด   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปี
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ที่ 5    โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา  รัชมังคลาภิเษก   อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ   ซึ่งพบว่า การเรียนรู้
แบบโครงงาน สามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 76  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ที่
เรียนด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความพึงพอใจ    อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีคะแนน
เฉลี่ย  4.61 และสอดคล้องกับการวิจัยขอพัชรี   ตระกูลแก้ว ( 2542 ) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการการวิจัยพบว่า   การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาสูงขึ้นไปได้เมื่อใช้เทคนิคการสอน ด้วยโครงการ   
และจากการสอบถามนักศึกษาที่เป็นกลุ่มประชากรในด้านความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้วยโครงการ พบว่า นักศึกษาทั้งหมดเห็นว่าการเรียนรู้ด้วยโครงการน้ันดี เพราะท าให้ตนรู้จัก
กระบวนการท างานที่มีขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การวางแผน การศึกษาข้อมูล การลงมือปฏิบัติ และการ
สรุปผล  พร้อมกันน้ียังได้เรียนรู้การท างานกลุ่ม การยอมรับความคิดเห็น และความสามารถของ
เพื่อน พร้อมทั้งมีความม่ันใจในการแสดงความคิดเห็นและความสามารถของตนเองมากขึ้น และรู้สึก
ภูมิใจในผลงานท่ีท าร่วมกับเพื่อนจนส าเร็จ และสิ่งส าคัญอีกประการหน่ึงก็คือ การช่วยกันแก้ปัญหา
ที่เป็นอุปสรรคในการท างานให้ผ่านพ้นไป อันน าไปสู่สัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อนอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้สอนสามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับทุกกลุ่มสาระและผู้เรียนทุกช่วงชั้น  
2. ผู้สอนควรใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการสลับเปลี่ยนกับรูปแบบการเรียนรู้อื่น 

เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การวิจัยผลของการสอนด้วยโครงงานในวิชาอื่นๆ ในระดับอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก 

          
 

ภาคผนวก ก          แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน               
ภาคผนวก ข เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรม 
ภาคผนวก ค ภาพประกอบการท าวิจัย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ชุดวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  
หน่วยเรื่อง  การออกแบบและสร้างนวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  

 
 
สาระส าคัญ     การเรียนรู้ด้วยโครงการ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเปิด    
โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และลงมือสร้างนวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยตามความสนใจของตน
ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรมแล ะเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยและบริบทของ
สังคมไทย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยได้  ภายใต้
หลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมด้วยโครงงาน  
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
                การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีข้ันตอนดังตอ่ไปน้ี 

1. การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา 
2. การวางแผน 
3. การลงมือปฏิบัติ 
4. การเขียนรายงาน 
5. การน าเสนอผลงาน 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
 

 

 
 

ขั้นตอน 

 
 

กิจกรรมของผู้เรียน 

 
 

กิจกรรมสนับสนุนของผู้สอน 

 
 

ผลที่ได้รับ 
 
 
สัปดาห์ที่ 1-2 
 
1.การเลือก
เรื่อง / ปัญหา
ที่จะศึกษา 
 

 
 
-ศึกษาแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย 
-ศึกษาเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 -แลกเปล่ียนความรู้ที่ได้ศึกษาระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันพร้อมทั้งช่วยกันวิเคราะห์จุดเด่น จุด
ด้อยของ แต่ละแนวคิด 
-นักศึกษาอภิปรายร่วมกันในเร่ือง 
สภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมไทยที่
เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ
การอบรมเล้ียงดูเด็ก พร้อมทั้งแลกเปล่ียน
ความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเกี่ยวกับการน า
แนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยมาใช้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของ
สังคมไทย 
-วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการอบรมเล้ียงดู  
และมีผลต่อการเลือกซื้อของเล่น ของใช้
ส าหรับเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในปัจจุบัน 
 
-นักศึกษาอภิปรายร่วมกันในเร่ืองส่ือ และ
รูปแบบต่างๆของนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัยในปัจจุบันที่น ามาใช้ส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 
ให้นักศึกษาออกไปศึกษา หาข้อมูล และ
ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา
ปฐมวัย ตามแหล่งเรียนรู้ที ่
ตนเองสนใจ เช่นร้านขายของเล่น ของใช้เด็ก  
ห้างสรรพสินค้า   ตลาดนัด   หรือตาม
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ  รวมทั้งใช้อินเตอร์เน็ตในการ
หาข้อมูล 
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ขั้นตอน 
 

กิจกรรมของผู้เรียน กิจกรรมสนับสนุนของผู้สอน ผลที่ได้รับ 

  
 
-สนทนากับเพื่อนใน
กลุ่มแล้วตัดสินใจ
ร่วมกันว่าจะช่วยกัน
สร้างนวัตกรรม
รูปแบบใด เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับเด็กปฐมวัย 
 
-นักศึกษาช่วยกันหา
ข้อมูลที่จะช่วย
สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม ตามหลัก
วิชาการศึกษา
ปฐมวัย 
 
-ส่งตัวแทนกลุ่ม
น าเสนอชื่อและ
รูปแบบของ
นวัตกรรมที่กลุ่มจะ
ช่วยกันสร้างขึ้น 
พร้อมทั้งน าเสนอ
หลักการและเหตุผล
ของการสร้าง
นวัตกรรมนั้นๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มตอบ
ค าถามว่านวัตกรรมที่คิดจะ
สร้างขึ้นมีประโยชน์ อย่างไร  
มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ทางการศึกษาปฐมวัยอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถแสดง
หลักการและเหตุผลได้
สอดคล้องกับการสร้าง
นวัตกรรมของกลุ่มตน 
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ขั้นตอน กิจกรรมของผู้เรียน กิจกรรมสนับสนุนของผู้สอน ผลที่ได้รับ 

 
สัปดาห์ที่ 3 
 
2.การ
วางแผน/การ
ก าหนด
จุดประสงค ์
 
 

 
-ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันวางแผน และ
ขั้นตอนการด าเนินงาน
ของกลุ่มตนเอง  เช่น  
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง     ก าหนด
วิธีการที่จะศึกษาแหล่ง
เรียนรู้    ก าหนด
ระยะเวลา      ก าหนด
วิธีการน าเสนอผลงาน 
 

 

-ผู้สอนให้ความรู้ในเรื่องของการท า
โครงงาน  ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้  1.  
ก าหนดชื่อนวัตกรรม 

2. แนวคิด ที่มา และความส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์

4. หลักการและทฤษฏีที่สนับสนุน 

5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

6. ลงมือปฏิบัต ิ

7. ทดลองน าไปใช ้

8. น ากลับมาปรับปรุงแก้ไข 

9. น าเสนอผลงาน 

-กระตุ้น/ส่งเสริม/ให้ค าปรึกษาในการคิด
วิธีการที่หลากหลาย  วิธีการที่สามารถ
ท าได้  และให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
-นักศึกษาทุกกลุ่ม
สามารถ วางแผน 
โดยการก าหนด
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานของ
กลุ่มตนได ้
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ขั้นตอน กิจกรรมของผู้เรียน กิจกรรมสนับสนุนของ
ผู้สอน 

ผลที่ได้รับ 

 
สัปดาห์ที่ 4-5 
 
3. การลงมือ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมของกลุ่ม
ตน เช่นเรื่องรูปแบบ  ขนาด   วัสดุ  
อุปกรณ์ ที่ต้องการใช้ในการสร้าง
นวัตกรรม 
-นักศึกษาร่วมกันสร้างนวัตกรรมตาม
ขั้นตอนที่วางแผนไว ้
-น าชิ้นงานไปปรึกษาอาจารย์ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รู้  พร้อมปรับปรุงตาม
ค าแนะน า 
-น าชิ้นงานไปทดลองใช้ และกลับมา
ปรับปรุงหลังการทดลอง 
-นักศึกษาภายในกลุ่มร่วมกันสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงงาน 
 

 
ให้ค าแนะน าและให้
ก าลังใจแก่นักศึกษา 

 
-นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้
ลงมือช่วยกันสร้าง
นวัตกรรมของกลุ่มตน 
-นักศึกษาสามารถผ่าน
พ้นอุปสรรค และ
ปัญหาที่พบในระหว่าง
การสร้างนวัตกรรม  
-ทุกกลุ่มสามารถน า
นวัตกรรมไปทดลองใช้
จริงและปรับปรุง
นวัตกรรมให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
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ขั้นตอน 

 
กิจกรรมของผู้เรียน 

 
กิจกรรมสนับสนุนของ
ผู้สอน 

 
ผลที่ได้รับ 

 
สัปดาห์ที่ 6 
4. การเขียน
รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-นักศึกษาท าความเข้าใจกับการ
เขียนรายงาน ซ่ึงจะต้อง
ประกอบด้วย 
1. ชื่อนวัตกรรม 

2. แนวคิด ที่มา และความส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์

4. หลักการและทฤษฏีที่สนับสนุน 

5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

6.  การทดลองน าไปใช ้

7. การน ากลับมาปรับปรุงแก้ไข 

8. การน าเสนอผลงาน 

9. การจัดท าเป็นเอกสารรูปเล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ให้ค าปรึกษารูปแบบและ
แนวการเขียนรายงาน 
 

 
 
-นักศึกษาทุกกลุ่ม
ช่วยกันสรุปและเขียน
รายงานการท า
โครงงานได้ครบถ้วน
ตามขั้นตอนที่ก าหนด  
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ขั้นตอน    กิจกรรมของผู้เรียน กิจกรรมสนับสนุนของผู้สอน ผลที่ได้รับ 

 
สัปดาห์ที่ 7-8 
 
5. การน าเสนอ
ผลงาน 

 
  
นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการ
น าเสนอโครงงาน 
เตรียมการน าเสนอในหัวข้อ 
. แนวคิด ที่มา และความส าคัญของ
การสร้างนวัตกรรม 

 วัตถุประสงค์ของการสร้างนวัตกรรม 

 ขั้นตอนและวิธีการสร้างนวัตกรรม 

วิธีการใช้นวัตกรรม 

การทดลองน านวัตกรรมไปใช ้

การน านวัตกรรมกลับมาปรับปรุง
แก้ไข 

ปัญหาที่พบ และการแก้ปัญหาในการ
สร้างนวัตกรรม 

 

 

 

 
 
-ให้ค าปรึกษาในเรื่องวิธีการ
น าเสนอผลงาน 
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม
ประเมินนวัตกรรมของ
นักศึกษา 
เตรียมแบบประเมินนวัตกรรม 
จัดบรรยากาศ/เวทีการน าเสนอ 
ด าเนินการจัด การน าเสนอ
นวัตกรรมของนักศึกษาแต่ละ
กลุ่ม 
รวบรวมผลการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
แจ้งผลการประเมินแก่
นักศึกษา 

 
 
-นักศึกษาทุกกลุ่ม
สามารถใช้วิธีการ
น าเสนอผลงานการสร้าง
นวัตกรรมได้น่าสนใจและ
ครบขั้นตอน พร้อมทั้งมี
ส่ือ เช่นภาพ/วีดีทัศน์หรือ
อื่นๆประกอบการ
น าเสนอ 
-ได้รับผลการประเมิน
นวัตกรรมของแต่ละกลุ่ม
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรม 

  
 
 
ชื่อนวัตกรรม…..................................................................................  
 
 
 
 
 
1 ความเป็นนวัตกรรม 
 

ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

ความเป็น
นวัตกรรม 

    ระดับ 3   เป็นผลงาน วิธีการ กระบวนการใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีหรือ
ปรากฏมาก่อน 

ระดับ 2  เป็นผลงาน วิธีการหรือกระบวนการที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุงหรือพัฒนา
และได้ผลด ี

ระดับ  1  เป็นผลงาน วิธีการหรือกระบวนการที่มีอยู่แล้วแต่น ามาปรับปรุงหรือพัฒนา
บางส่วนและได้ผลดี      

 

ระดับคุณภาพที่ได้  
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2 กระบวนการพัฒนา 
ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 

2.1 วัตถุ 
ประสงค์ และ
เป้าหมายของ
การพัฒนา
นวัตกรรม 

ระดับ 3  -   วัตถุประสงค์และเป้าหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ มี
ความเป็นไปได ้และสามารถวัดได้ 

ระดับ 2  -   วัตถุประสงค์และเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ 
และสามารถวัดได ้

ระดับ  1  -  วัตถุประสงค์และเป้าหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 

ระดับคุณภาพที่ได ้  

2.2 การใช้
หลักการ  
แนวคิด ทฤษฎี
ในการพัฒนา
นวัตกรรม 

ระดับ 3  -    มีการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา  หรือความต้องการในการพัฒนานวัตกรรม  

ระดับ 2  -   ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีถูกต้อง ตามหลักวิชา  และสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาหรือความต้องการพัฒนา 

ระดับ 1  -   ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แต่ไม่สอดคล้อง 

ระดับคุณภาพที่ได ้  

2.3  การ
ออกแบบ
นวัตกรรม 

ระดับ 3  -   มีการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความ
ต้องการ  บริบท หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุมกระบวนการพัฒนา 
และมีความเป็นไปได้ 

ระดับ 2  -   มีการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความ
ต้องการ หรือบริบทหรือหลักการ หรือแนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุม
กระบวนการพัฒนา และมีความเป็นไปได้ 

ระดับ 1  -   มีการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความ
ต้องการ หรือ บริบท  หรือหลักการหรือแนวคิด ทฤษฎีบางส่วน  ครอบคลุม
กระบวนการพัฒนาแต่เป็นไปได้ยาก 

ระดับคุณภาพที่ได ้  

2.4 กระบวน 
การพัฒนา
นวัตกรรม 

ระดับ  3  -   ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมตามที่ออกแบบไว้ครบทุกขั้นตอน และ/หรือมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ  2  -   ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมตามที่ออกแบบไว้ แต่ไม่ครบทุกขั้นตอน 

ระดับ  1  -   กระบวนการพัฒนานวัตกรรมไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว ้      

ระดับคุณภาพที่ได ้  

2.5 การมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา

ระดับ 3  -   ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินการ    

                ประเมินและสรุปผล  
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นวัตกรรม ระดับ  2  -  ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน หรือด าเนินการ 
หรือประเมินผล หรือสรุปรายงานการพัฒนานวัตกรรม 

ระดับ  1  -  ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือ ด าเนินการหรือ 
ประเมินผล หรือสรุปผล  

ระดับคุณภาพที่ได ้  

2.6  ความ 
ส าเร็จของการ
พัฒนา
นวัตกรรม 

ระดับ 3  -   การพัฒนานวัตกรรมได้ด าเนินการเสร็จสิ้น มีการเผยแพร่และสร้างเครือข่าย 

ระดับ  2 -   การพัฒนานวัตกรรมด าเนินการเสร็จสิ้น  มีการเผยแพร่ 

ระดับ  1 -   การพัฒนานวัตกรรมด าเนินการเสร็จสิ้น   

ระดับคุณภาพที่ได ้  
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3 คุณค่าของนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

3.1 การ
แก้ปัญหา
หรือพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

ระดับ  3  -  แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิด
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

ระดับ  2  -  แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

ระดับ 1  -   แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้  แต่ไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพที่
ได ้

 

3.2 การใช้
ทรัพยากรใน
การพัฒนา
นวัตกรรม 

 

ระดับ 3  -   ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนานวัตกรรมได้เหมาะสม  คุ้มค่า และ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

ระดับ  2  -  ใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมได้เหมาะสม  คุ้มค่าและสอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน 

ระดับ  1  -  ใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมไม่คุ้มค่า  

ระดับคุณภาพที่
ได ้

 

3.3  การเรียนรู้
ร่วมกัน 

ระดับ 3  -   กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
โรงเรียน 

ระดับ 2  -   กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม  

ระดับ 1  -   กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้  เฉพาะ
บุคคล  

ระดับคุณภาพที่
ได ้

 

3.4 ส่งเสริมให้
เกิดกระบวน การ
แสวงหาความรู้ 

ระดับ 3  -   นวัตกรรม/ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม กระตุ้น ให้ผู้พัฒนา /
ผู้เกี่ยวข้องศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจนสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่ได ้

ระดับ 2 -   นวัตกรรม/ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม กระตุ้น ให้ผู้พัฒนา /
ผู้เกี่ยวข้องศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

ระดับ 1  -   นวัตกรรม/ กระบวนการพัฒนาก่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้
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เพิ่มเติมเฉพาะผู้พัฒนา 

ระดับคุณภาพที่
ได ้

 

3.5  การยอมรับ ระดับ 3  -   เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

ระดับ 2  -   เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องในระดับโรงเรียน 

ระดับ 1 -    เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องเฉพาะกลุ่ม   

ระดับคุณภาพ
ที่ได ้

 

3.6 การน าไปใช้ ระดับ 3  -   ใช้ง่าย สะดวกและมีขั้นตอนการใช้ไม่ซับซ้อน สามารถน าไปใช้ได้ดี 

ระดับ 2  -   ใช้สะดวก แม้ขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อน 

ระดับ 1  -    มีขั้นตอนการน าไปใช้ซับซ้อน  มีเงื่อนไข และข้อจ ากัด 

ระดับคุณภาพที่
ได ้
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 การคิดคะแนนผลการประเมินนวัตกรรม 
1.1 ความเป็นนวัตกรรม  ค่าน้ าหนัก เท่ากับ  9  แต่คะแนนการประเมินท่ีได้ มี 3 ระดับ คือ 

1,2 และ 3    ดังนั้น ถ้าผลการประเมินตัวบ่งชี้ ได้ระดับคุณภาพ  3 คะแนน  เท่ากับ  9 X 3  =  27  
คะแนน 

1.2 กระบวนการพัฒนา มีทั้งหมด 6 ตัวบ่งชี้  ให้ประเมินทุกตัวบ่งชี้   โดยมีค่าน้ าหนัก
เท่ากับ 2 ทุกตัวบ่งชี้  ดังนั้น ถ้าผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ย่อยได้ระดับคุณภาพ  2 คะแนน  ๆที่
ได้จึงเท่ากับ   
2 X 2  =  4  คะแนนผลรวมทุกตัวบ่งชี้ย่อย เท่ากับ  2 X 2 X 6 =  24  คะแนน   

1.3 คุณค่าของนวัตกรรม มีทั้งหมด 6 ตัวบ่งชี้  ให้ประเมินทุกตัวบ่งชี้   โดยมีค่าน้ าหนัก
เท่ากับ 2 ทุกตัวบ่งชี้  ดังนั้น ถ้าผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ย่อยได้ระดับคุณภาพ  2 คะแนน  ๆที่
ได้จึงเท่ากับ   
2 X 2  =  4  คะแนนผลรวมทุกตัวบ่งชี้ย่อย เท่ากับ  2 X 2 X 6 =  24  คะแนน   

1.4 คะแนนรวมท้ังสิ้น  เท่ากับ 27 + 24 + 24  =  75  คะแนน  ดังนั้นผลการประเมิน
คุณภาพนวัตกรรมในภาพรวม  อยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย   69 – 78 คะแนน  =  ดีเยี่ยม )  
 
เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมในภาพรวม   
 พิจารณาจากคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ของคณะกรรมการ  ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
     คะแนนเฉลี่ย   79 – 99 คะแนน  =  ดีเยี่ยม  

  คะแนนเฉลี่ย   69 – 78 คะแนน  =  ดี          
  คะแนนเฉลี่ย   59 – 68 คะแนน  =  พอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย   49 – 58 คะแนน  =  ผ่านเกณฑ์ 
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ภาพประกอบการน าเสนอนวัตกรรม 
 
 

 
 
 

บรรยากาศของการน าเสนองาน 
 

 

 
 

www.ssru.ac.th



ภาพนวัตกรรม 
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ประวัติผู้ท ารายงานการวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล                    นางภาวณิ ี            โฆมานะสนิ 
วัน เดือน ปีเกิด            วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม  2505 
สถานที่เกิด                  จังหวัดนครสวรรค์ 
การศึกษา                      ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สาขาการศึกษาปฐมวัย)  
                                ครุศาสตรมหาบัณฑิต    จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
                               (สาขาการศึกษาปฐมวัย) 
สถานที่ท างาน               อาจารย์แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์            
                                มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา 
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