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ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานทีมีต่อ 

การสร้างนวัตกรรมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

                        
                                                                                  อาจารย์ภาวิณี  โฆมานะสิน 

                                                         คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

การศึกษาเรืองผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานทีมีต่อการสร้าง

นวัตกรรมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี   มีว ัตถุประสงค์เพือเพือสร้างแผนการ

จัดการเรียนรู้ว ิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวยั ระดับปริญญาตรี  โดยใช้โครงงานเพือศึกษา

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา กลุ่มประชากรทีใช้ศึกษาครั งนี คือ นักศึกษา

แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั นปีที 3 ทีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  ปี

การศึกษาที 1/2553 จํานวน 33 คน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เครืองมือ

ทีใช้ในการวิจ ัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน และแบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม

ของสํานักงานคณะกรรมการขั นพืนฐาน   สถิติทีใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือการหาค่าสถิติพืนฐาน 

ได้แก่คะแนนเฉลียและการเปรียบเทียบคะแนนทีได้กับเกณฑป์ระเมินคุณภาพนวัตกรรม และ

จากผลการศึกษาพบว่าจากคะแนนของนวัตกรรมทั ง 7 ชินทีนักศึกษาสร้างขึน มีผลคะแนนของ

นวัตกรรม ดังน ีFun Storyและ บ้านมหัศจรรย์ได้ร ับคะแนนสูงสุดคือ 72.5 คะแนน   Wonderful 

box หมอนแปลงกาย และ Wonderful car   ได้คะแนนเป็นลําดับรองลงมา คอื 66         

Imagine Book และกระเป๋ าน้อยแสนสนุก ได้คะแนน 65 และ 64 ตามลําดับ   ซึงเมือเทียบกับ

เกณฑ์ประเมินของ การประเมินคุณภาพนวัตกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น

พืนฐานแล้ว     นวัตกรรม Fun Storyและ บ้านมหัศจรรย์ได้ 72.5 คะแนน ได้ร ับการประเมิน

คุณภาพอยู่ในระดับ ดี   Wonderful box หมอนแปลงกาย และ Wonderful car ได้ 66   คะแนน  

Imagine Book และกระเป๋ าน้อยแสนสนุก ได้คะแนน 65 และ 64 ตามลําดับ  ได้ร ับการประเมิน

คุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตั งไว้ ทีว่าผู้เรียนทีได้ร ับการทดลองใช้

การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน มีความสามารถคิด ออกแบบ และสร้างนวัตกรรมสําหรับเด็ก

ปฐมวัยได้คะแนนไม่ตํากว่า 60 คะแนนของเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ชุดวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยเป็นชุดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต  พุทธศักราช 2546 (5 ปี) ของนักศึกษาชั นปีที 3 แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึงมี

จุดประสงค์เพือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ใน 3  ด้าน  คือ  ด้านสาระ  ด้านการถ่าย

โยง  และด้านความสามารถและคุณลักษณะ  ในส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้กําหนดไว้  3  
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ลักษณะ  คือ  กิจกรรมด้านทฤษฎี  กิจกรรมด้านการปฏิบัติ  และกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง 

ซึงมีแนวทาง      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  (Student  -  

centered) และอาศัยหลักการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  การผสมผสานภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน  การระดมความคิด  การทํางานเป็นกลุ่ม  การแก้ป ั ญหา  และการสร้าง

องค์ความรู้  ตลอดจนการปลูกฝ ั ง ความรับผิดชอบ  ความมีคุณค่าในตนเองและในวิชาชีพครู

ปฐมวัย   

การจัดการเรียนการสอนทีผ่านมา พบว่าในส่วนภาคปฏิบัติเรืองการออกแบบ สร้างและ

ใช้นว ัตกรรมใหม่ เพือการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนัน  นวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยทีผู้เรียน

ออกแบบและประดิษฐ์ขึน ไม่ว่าจะเป็นสือการเรียนการสอน  ของเล่น และเกมต่างๆ มักเป็นรูป

แบบเดิมๆ  ไม่มีความแปลกใหม่ อีกทั งนวัตกรรมยังขาดการนําไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง 

ซึงทําให้ผู้เรยีนไม่สามารถรู้ถึงป ั ญหาทีเกิดขึนเมือนํานวัตกรรมไปใช้ในสถานการณ์จริง   

            จากการศึกษาเอกสารและงานวิจ ัย พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการ

สอนทีสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จ ักการคิด  ซึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

ศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติตามความสนใจ โดยเฉพาะโครงงานประเภทสิงประดิษฐ์ ซึงเป็น            

การประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการมาสร้างหรือประดิษฐ์ สือการสอน ของเล่น เครืองมือเครืองใช้

ต่างๆ หรืออาจจะเป็นการปรับปรุงเปลียนแปลงของเดิมทีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดียิงขึน (สุ

วิทย์ มูลคํา.2551)       อีกทั งการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานยังสามารถช่วยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจะ

สนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้และปรับปรุงความรู้ทีได้ให้สมบูรณ์ 

สมศักดิ  สินธุรเวชญ์ (2542: 18) กล่าวว่า “โครงงานเป็นการเรียนรู้อย่างหนึงทีต้องการให้ผู้เรียน

ศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึงมากยิงขึนในหัวข้อทีกําลังเรียน การศึกษาค้นคว้านีอาจทําเป็นรายบุคคล

หรือเป็นทีมก็ได้” 

   จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ ิจ ัยจึงสนใจทีจะทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน 

เพือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยของภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553

ได้ศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติตามความสนใจและความสามารถของตน ซึงน่าจะส่งผลดีต่อ     

กาออกแบบและสร้างนวัตกรรมใหม่ทีเกียวกับการศึกษาปฐมวัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที

จะเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจ ัย 

            1.   เพือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ว ิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี   

                 โดยใช้โครงงาน 

             2.   เพือศึกษาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

               ผู้ว ิจ ัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั นตอน  ดังนี 

         1. ผู้ว ิจ ัยทําการทดลองด้วยตนเองโดยการศึกษาข้อมูลจากตํารา เอกสาร งานวิจ ัย 

ทีเกียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงการ  นวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 

         2. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เรืองการสร้างนวัตกรรมสําหรับเด็ก

ปฐมวัย ไปใช้สอนกลุ่มประชากรเป็นเวลา   8  ส ัปดาห์  

               3. ผู้ว ิจ ัยจัดสถานทีให้ผู้เรียนนํานวัตกรรม สําหรับเด็กปฐมวัยทีสร้างขึนมานําเสนอ 

และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพโดยใช้แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน (2550: 3)  

         4. นําคะแนนทีได้จากการประเมินไปทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
สรุปผลการวิจ ัย 

                     ผลการวิจ ัยพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาตรีทีเป็นนักศึกษาแขนงวิชาการศึกษา

ปฐมวัย ชั นปีที 3 ทีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษาที 1/2553 

จํานวน 33 คน ได้แบ่งกลุ่มสร้างนวัตกรรม กลุ่มละ 1 นวัตกรรม มีทั งหมดจํานวน 7 นวัตกรรม 

คือ  Wonderful box    หมอนแปลงกาย    Fun Story   Imagine Book   กระเป๋ าน้อยแสนสนุก   

บ้านมหัศจรรย ์และ Wonderful และทุกนวัตกรรมได้ร ับการประเมินนวัตกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน 

ซึงมีลําดับคะแนน 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 

       กระเป๋ าน้อยแสนสนุก      ได้คะแนน    64       คะแนน 

 
จากคะแนนของนวัตกรรมทั ง 7 ชิน จะเห็นว่านวัตกรรม Fun Storyและ บ้าน

มหัศจรรย์ได้ร ับคะแนนสูงสุดคือ 72.5 คะแนน   Wonderful box หมอนแปลงกาย และ 

Wonderful car   ได้คะแนนเป็นลําดับรองลงมา คือ 66         Imagine Book และกระเป๋ าน้อย

แสนสนุก ได้คะแนน 65 และ 64 ตามลําดับ   ซึงเมือเทียบกับเกณฑ์ประเมินของ การประเมิน

คุณภาพนวัตกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานแล้ว     นวัตกรรม Fun 

Storyและ บ้านมหัศจรรย์ได้ 72.5 คะแนน ได้ร ับการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดี   Wonderful 

box หมอนแปลงกาย และ Wonderful car ได้ 66   คะแนน  Imagine Book และกระเป๋ าน้อย
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แสนสนุก ได้คะแนน 65 และ 64 ตามลําดับ  ได้ร ับการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้  ซึง

เป็นไปตามสมมติฐานทีตั งไว้ ทีว่าผู้เรียนทีได้ร ับการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน มี

ความสามารถคิด ออกแบบ และสร้างนวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยได้คะแนนไม่ตํากว่า 60 

คะแนนของเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น

พืนฐาน 

 

อภิปรายผล        

จากเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมในภาพรวมของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานโดยพิจารณาจากคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ของคณะกรรมการ  

มีเกณฑ์ ดังน ี

     คะแนนเฉลีย   79 – 99 คะแนน = ดีเยียม  

  คะแนนเฉลีย   69 – 78 คะแนน = ด ี         

  คะแนนเฉลีย   59 – 68 คะแนน = พอใช ้

  คะแนนเฉลีย   49 – 58 คะแนน = ผ่านเกณฑ ์

                     เมือเทียบคะแนนของนวัตกรรมทีนักศึกษาสร้างขึนทั ง 7 ชินกับเกณฑ์การ

ตัดสินผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรม  พบว่า  นวัตกรรมทั งหมดมีคะแนนสูงกว่า 60 คะแนน

ทุกชินงาน  และมีระดับคุณภาพตั งแต่ พอใช้ จนถึงระดับ ดี ซึงเป็นระดับคะแนนทีน่าพอใจมาก 

เนืองจากนวัตกรรมทีผ่านเกณฑ์จะต้องได้ร ับคะแนนสูงกว่า 49 คะแนนเท่านั น จะเห็นว่าผลงาน

ทีนักศึกษาสร้างขึนได้ร ับคะแนนสูงกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์มาอยู่ในระดับพอใช้ซึงเกือบจะถึง

ระดับด ีและในระดับ ดี และทีสําคัญเกณฑ์ทีใช้นีเป็นเกณฑ์การตัดสินของการประกวดนวัตกรรม

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน  และจากผลการวิจ ัยนีจะเห็นว่าการจัดการ

เรียนรู้ด้วยโครงการเป็นวิธีการหนึงทีสามารถเพิมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของ

นักศึกษาได้ เนืองจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัด

ของตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอืนทีเป็นระบบ ภายใต้

คําแนะนํา ความช่วยเหลือจากผู้สอนหรือผู้เชียวชาญ เริมตั งแต่เลือกเรืองทีจะศึกษา การ

วางแผน การดําเนินงานตามขั นตอนตลอดจนการนําเสนอผลงาน ซึงในการจัดทําโครงงานนัน

สามารถทําได้ทุกระดับชั น อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม จะในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็

ได(้สุวิทย์ มูลคํา 2551:84) นอกจากนีย ังสอดคล้องกบังานวิจ ัยของสุระศักดิ  อักษร  (2551)เรือง 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรืองผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมลายขิด  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ชั นมัธยมศึกษาปีที 5    โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา ร ัชมังคลา

ภิเษก  อ.อุทุมพรพิส ัย จ.ศรีสะเกษ   ซึงพบวา่ การเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถทําให้ผู้เรียนมี

ความรู้เพิมขึนร้อยละ 76  และนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 5  ทีเรียนด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
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แบบโครงงานมีความพึงพอใจ   อยู่ในระดับมากทีสุดโดยมีคะแนนเฉลีย  4.61 และสอดคล้องกับ

การวิจ ัยขอพัชรี  ตระกูลแก้ว ( 2542 ) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ผลการการวิจ ัยพบว่า  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์สามารถพัฒนาสูงขึนไปได้เมือใช้เทคนิคการสอนด้วยโครงการ  และจากการ

สอบถามนักศึกษาทีเป็นกลุ่มประชากรในด้านความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย

โครงการ พบว่า นักศึกษาทั งหมดเห็นว่าการเรียนรู้ด้วยโครงการนันดี เพราะทําให้ตนรู้จ ัก

กระบวนการทํางานทีมีข ั นตอน เริมตั งแต่การวางแผน การศึกษาข้อมูล การลงมือปฏิบัติ และ

การสรุปผล  พร้อมกันนีย ังได้เรียนรู้การทํางานกลุ่ม การยอมรับความคิดเห็น และความสามารถ

ของเพือน พร้อมทั งมีความมั นใจในการแสดงความคิดเห็นและความสามารถของตนเองมากขึน 

และรู้สึกภูมิใจในผลงานทีทําร่วมกับเพือนจนสําเร็จ และสิงสําคัญอีกประการหนึงก็คือ การ

ช่วยกันแก้ป ั ญหาทีเป็นอุปสรรคในการทํางานให้ผ่านพ้นไป อันนําไปสู่ส ัมพันธภาพอันดีระหว่าง

เพือนอีกด้วย 

 

บรรณานุกรม 

กิดานันท์  มลิทอง. 2540  เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพ : อรุณการพิมพ์  

กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ2540 การสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.กรุงเทพมหานคร:     

                      โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 

 กรมวชิาการ. 2545 เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั นพืนฐาน พุทธศักราช 2544.  

                       กรุงเทพฯ : คุรุสภา 

คุรุสภา. 2550 หนึงโรงเรียน หนึงนวัตกรรมของคุรุสภา. กรุงเทพฯ : พ.ีเอ. ลิฟวิง. 

ชม ภูมิภาค.2549 (มีนาคม – มิถุนายน) การแพร่ของนวัตกรรม.วารสารเทคโนโลยีการสือสาร. 

                       13 (1): 109 -128. 

สุวิทย์ มูลคําและอรทัย มูลคํา. 2551   20 วิธีการจัดการเรียนรู้.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  

                         ภาพพิมพ์     

สํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาต.ิ 2543 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน.       

                        กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2550 แนวทางการจัดการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การ   

จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน.กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทยจํากัด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน. 2550 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพนวัตกรรม 

                       หลักสูตรการศึกษาทีเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมหลักสูตรการศึกษา :[อิน

โนเวชั น] Innovation 2007. (เอกสารประกอบการประชุม).สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษา ข ั นพืนฐาน.(อัดสําเนา). 
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ทิศนา แขมณี. 2551  ศาสตร์การสอน  องค์ความรู้เพือการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีมี

ประสิทธิภาพ.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ธีระชัย  ปูรณโชติ. 2531 การสอนกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร.์กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์   

                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วสันต์  อติศัพท์. 2544 ทิศทางใหม่ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา : “กระบวนทัศน์ใหม ่

                       ของนักเทคโนโลยีการศึกษาและการเตรียมครูแห่งอนาคต” เอกสาร

ประกอบการสัมมนาโสตฯ-เทคโนสัมพันธ์ ครั งที 16: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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บทที 1 

บทนํา 
 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ชุดวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยเป็นชุดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

พุทธศักราช 2546 (5 ปี) ของนักศึกษาชั นปีที 3 แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึงมีจุดประสงค์เพือ

พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ใน 3  ด้าน  คือ  ด้านสาระ  ด้านการถ่ายโยง  และด้าน

ความสามารถและคุณลักษณะ  ในส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้กําหนดไว้  3  ลักษณะ  คือ  

กิจกรรมด้านทฤษฎี  กิจกรรมด้านการปฏิบัติ  และกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง ซึงมแีนวทาง      

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  (Student  -  centered) และอาศัย

หลักการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  การผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน  การ

ระดมความคิด  การทํางานเป็นกลุ่ม  การแก้ป ั ญหา  และการสร้างองค์ความรู้  ตลอดจนการปลูกฝ ั ง 

ความรับผิดชอบ  ความมีคุณค่าในตนเองและในวิชาชีพครปูฐมวัย   

การจัดการเรียนการสอนทีผ่านมา พบว่าในส่วนภาคปฏิบัติเรืองการออกแบบ สร้างและใช้

นว ัตกรรมใหม่ เพือการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนัน  นวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยทผีู้เรียนออกแบบ

และประดิษฐ์ขึน ไม่ว่าจะเป็นสือการเรียนการสอน  ของเล่น และเกมต่างๆ มักเป็นรปูแบบเดิม  ๆ ไม่

มีความแปลกใหม่ อีกทั งนวัตกรรมยังขาดการนําไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง ซึงทําให้ผู้เรียนไม่

สามารถรู้ถึงป ั ญหาทีเกิดขึนเมือนํานวัตกรรมไปใช้ในสถานการณ์จริง   

            จากการศึกษาเอกสารและงานวิจ ัย พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการสอน

ทสีามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จ ักการคิด  ซึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา

ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติตามความสนใจ โดยเฉพาะโครงงานประเภทสิงประดิษฐ์ ซึงเป็น            

การประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการมาสร้างหรือประดิษฐ์ สือการสอน ของเล่น เครืองมือเครืองใช้

ต่างๆ หรืออาจจะเป็นการปรับปรุงเปลียนแปลงของเดิมทีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดียิงขึน (สุวิทย์ 

มูลคํา.2551)       อีกทั งการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานยังสามารถช่วยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู ้  ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ผูส้อนจะสนับสนุน

ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้และปรับปรุงความรู้ทีได้ให้สมบูรณ์ สมศักดิ  

สินธุรเวชญ ์ (2542: 18) กล่าวว่า “โครงงานเป็นการเรียนรู้อย่างหนึงทีต้องการให้ผู้เรียนศึกษา

ค้นคว้าให้ลึกซึงมากยิงขึนในหัวข้อทีกําลังเรียน การศึกษาค้นคว้านีอาจทําเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม

ก็ได”้ 

   จากข้อมูลดังกล่าวผู้ว ิจ ัยจึงสนใจทีจะทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน 

เพือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยของภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553ได้

ศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัตติามความสนใจและความสามารถของตน ซึงน่าจะส่งผลดต่ีอ     กา
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ออกแบบและสร้างนวัตกรรมใหม่ทีเกียวกับการศึกษาปฐมวัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทีจะเป็น

ครูปฐมวัยมืออาชีพในอนาคต 

 

ว ัตถุประสงค์ของการวิจ ัย 

            1.   เพือสร้างแผนการจัดการเรียนรูว้ ิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี   

                 โดยใช้โครงงาน 

             2.   เพือศึกษาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา 

 

สมมติฐานการวิจ ัย 

               ผู้เรียนทีได้ร ับการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน มีความสามารถคิด 

ออกแบบ และสร้างนวัตกรรมสําหรับเดก็ปฐมวัยได้คะแนนไม่ตํากว่า 60 คะแนนตามเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพนวัตกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน 

 

ขอบเขตของการวิจ ัย 

 

ประชากร          

                    ประชากรทีใช้ในการวิจ ัยได้แก่ นักศึกษาแขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั นปีที 3 ที

ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษาที 1/2553 จํานวน 33 คน คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

 

เนือหา  

                    ขอบเขตของเนือหาทีเกียวข้องกับการสร้างนวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย คือ 

คุณภาพของนวัตกรรมควรมคุีณสมบตัิตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน (2550: 3)  

 

ระยะเวลาทีใช้ในการทดลอง 

                ผู้ว ิจ ัยทําการทดลอง ในภาคเรียนที  1  ปีการศึกษา 2553  ทําการทดลองเป็น

ระยะเวลา8 สัปดาห ์

        

ตัวแปรทีศึกษา 

             ตัวแปรต้น   ได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

             ตัวแปรตาม  ได้แก่   ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทีเหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย 
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ร ับ 

 1. นักศึกษาไดเ้รียนรู้กระบวนการทํางานด้วยการทําโครงงาน ซึงเป็นวิธีการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ และมขี ั นตอนต่อเนือง  มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียดแล้วลงมือปฏิบัติ

ตามแผนงานทีวางไว้จนได้ข้อสรุปเป็นองค์ความรู้หรือความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง 

 2. ครูผู้สอนสามารถนําแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานไปปรับใช้จ ัดการเรียนรู้  

ให้แก่นักศึกษาในวิชาทีฝึกปฏิบัติ 

 3. ผลงานนวัตกรรมทีนักศึกษาสร้างขึน จะเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปได้ปรับปรุง 

และพัฒนาให้ดียิงขึน 

 

นิยามศัพท ์

1.  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน    หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

รวมกลุ่มกันศึกษา ค้นคว้าและลงมือสร้างนวัตกรรมตามความสนใจร่วมกันของกลุ่ม       

2.  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   หมายถึง การผลิตสือการเรียนการสอน ของเล่น     

หรือเกมต่างๆให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน 

       3.  เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น 

              พืนฐาน   หมายถึง คุณสมบัติของนวัตกรรมทีจะพิจารณาคุณสมบัต ิ            ดังนี  

1) ความเป็นนวัตกรรม โดยพิจารณาจากการเป็นผลงาน วิธีการ กระบวนการ 

หรือองค์ความรู้ทีส่งผลต่อเป้ าหมายอย่างมีคุณภาพ 

2) กระบวนการพฒันานวัตกรรม แบ่งเป็นหัวข้อย่อย คือ 

2.1  ว ัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการพัฒนานวัตกรรม 

2.2  การใช้หลักการ  แนวคิด   ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม 

2.3  การออกแบบพัฒนานวัตกรรม 

2.4  กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

2.5  การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 

        2.6  ความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม 

                       3)   ความมีคุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม แบ่งเป็นหัวข้อย่อย คือ 

3.1  การแก้ป ั ญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2  การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม 

3.3  การเรียนรู้ร่วมกัน 

3.4  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาความรู ้

3.5  การยอมรับ 

3.6  การนําไปใช ้
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บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 
ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยทีเกียวข้องดังนี 

1. ความรู้เกียวกับโครงงาน 

-  ความหมายของโครงงาน 

-  ประเภทของโครงงาน 

-  การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

2. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 

-  ความหมายของนวัตกรรม 

-  นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 

-  การออกแบบนวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 

3.  การประเมินนวัตกรรม 

-   ความหมายของการประเมินนวัตกรรม 

-   เกณฑ์การประเมินนวัตกรรม 

4.  งานวิจ ัยทีเกียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ 

                    
ความหมายและลักษณะทั วไปของโครงงาน 

นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของโครงงานตามบริบทและประสบการณ์ของแต่

ละท่าน  แต่ละความหมายมีความสมบูรณ์เฉพาะในสายงานทีนักการศึกษาแต่ละท่านเกียวข้อง ใน

การทีจะได้ความหมายทีครอบคลุมมากทีสุดจะต้องมีการสังเคราะห์แต่ละความหมายเข้าด้วยกัน  

ดังเชน่ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 2531 : 1 - 2 )   ได้ให้ความหมายว่า 

“โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าตามความสามารถของผู้เรียนเอง  ภายใต้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  เพือให้ได้มาซึงคําตอบหรือผลงานซึงมีความสมบูรณ์ในตัว  โดยนักเรียนเป็นผู้

วางแผนการศึกษาค้นคว้า  ดําเนินการด้วยตนเอง  เพือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  มีเจตคติทีดีต่อ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ครูเป็นเพียงผู้ให้คําปรึกษาเท่านั น “ 

 ธีระชัย  ปูรณโชติ (2531: 1) กล่าวว่า “โครงงานเป็นการศึกษาทีเน้นกิจกรรมโดย       

ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้คํา 

แนะนําปรึกษาและการดูแลของครูหรือผู้เชียวชาญ” 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2536: 5) ให้ความหมายว่า “โครงงานเป็นการทํากิจกรรมทีเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้คําปรึกษาของ
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ครู ตั งแต่การคิดสร้างโครงงาน การวางแผนดําเนินการ การออกแบบลงมือปฏิบัติ รวมทั งร่วม

กําหนดแนวทางในการวัดและประเมินผล “ 

 จิราภรณ์  ศิริทวี ( 2542 : 34 ) กล่าวว่า  “ โครงงานเป็นการสอนให้นักเรียนรู้จ ักทํา

โครงการวิจ ัยเล็ก ๆ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพือพัฒนาความรู้ ท ักษะและสร้างผลผลิตทีมีคุณภาพ  

ระเบียบวิธีดําเนินการเป็นระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  จุดประสงค์หลักของการสอนแบบ

โครงงานต้องกระตุ้นให้นักเรียนรู้จ ักส ังเกต  รู้จ ักการตั งคําถาม  รู้จ ักการตั งสมมติฐาน  รู้จ ักวิธี

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพือตอบคําถามทีตนอยากรูรู้้จ ักสรุปและทําความเข้าใจกับสิงทีค้นพบ “ 

 สมศักดิ   สินธุรเวชญ์ ( 2542 : 18 )  กล่าวว่า “ โครงงานเป็นการเรียนรู้อย่างหนึงทีต้องการ

ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าให้ลึกซืงมากยิงขึนในหัวข้อทีกําลังเรียน  การศึกษาค้นคว้านีอาจทําเป็น

รายบุคคลหรือเป็นทีม  ลักษณะทีสําคัญของโครงงานคือการศึกษาทีมุ่งเพือหาคําตอบให้กับข้อสงสัย

ในเรืองนั น ๆ  ทีผู้เรียนหรือกลุ่มเพือนตั งข้อสงสัยขึนมา  เป้ าหมายของโครงงานคือให้ได้เรียนรู้มาก

ขึนในเรืองนั น ๆ  มากกว่าทีจะค้นหาคําตอบทีถูกต้องเพือตอบคําถามของผู้สอน”  

ลัดดา ภู่เกียรต ิ(2544: 19) ได้ให้ความหมายของโครงงานว่าโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ที

เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนทีอยากจะศึกษาค้นคว้าเกียวกับสิงใดสิงหนึงหรือหลายๆสิงที

สงสัยและอยากรู้คําตอบให้ลึกซึงจัดเจน หรือต้องการเรียนรู้ในเรืองนันๆให้มากขึนกว่าเดิม โดยใช้

ทกัษะกระบวนการและป ั ญหาหลายๆด้าน มีวิธีการศึกษาทีเป็นระบบและมีข ั นตอนอย่างต่อเนือง มี

การวางแผนอย่างละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติ จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือคําตอบเกียวกับเรือง

นั น  ๆ

สุวิทย์   มูลคํา (2551:84) ได้ให้ความหมายของโครงการว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ทเีปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความสามารถ และความ

ถนัดของตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอืนทีเป็นระบบ ภายใต้

คําแนะนํา ความช่วยเหลือจากผู้สอนหรือผู้เชียวชาญ เริมตั งแต่เลือกเรืองทีจะศึกษา การวางแผน 

การดําเนินงานตามขั นตอนตลอดจนการนําเสนอผลงาน ชึงในการจัดทําโครงงานนันสามารถทําได้

ทุกระดับชั น อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม จะในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 

 จากความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานทีนักการศึกษาหลายท่านได้

กล่าวนันสามารถ สรุปได้ว่า  “โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ทีเกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนที

อยากจะศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติเกียวกับสิงใดสิงหนึงหรือหลาย ๆ    โดยใช้ทักษะ

กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีข ั นตอนต่อเนือง มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด

แล้วลงมือปฏิบัติตามแผนงานทวีางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือคําตอบเกียวกับเรืองนั น ๆ   

ซึงสามารถเรียนรู้ได้เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได ้ 

 
ประเภทของโครงงาน 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ( 2545: 4-5 ) ได้กล่าวถึงประเภทของโครงงาน ซึง

สอดคล้องกับความคิดเห็นของสุวิทย์ มูลคคํา(2551: 85) ซึงแบ่งประเภทของโครงงานตามลักษณะ 
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ของกิจกรรม ได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ 

 

1. โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมข้อมูล  

2. โครงงานประเภททดลอง  

3. โครงงานประเภทสิงประดิษฐ ์ 

4. โครงงานประเภททฤษฎ ี 

 

1. โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมข้อมูล        โครงงานประเภทนี ผู้ทําโครงงานเพียง 

ต้องการสํารวจและรวบรวมข้อมูล แล้วนําข้อมูลเหล่านันมาจําแนกหมวดหมู่และนําเสนอในรูปแบบ

ต่างๆ เพือให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรืองทีต้องการศึกษาให้ช ัดเจน  การสํารวจและ

รวบรวมข้อมูลอาจทําได้หลายรูปแบบแล้วแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้นั น  ๆเช่น  

                -  สํารวจคําราชาศัพท์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

                -  สํารวจชือพืชเศรษฐกิจของจังหวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนา และ 

ว ัฒนธรรม  

            -  สํารวจคําศัพท์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

             -  สํารวจชนิดของกีฬาท้องถินในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

             -  สํารวจวิธีบวกเลขทีชาวบ้านนิยมใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

               ในการทําโครงงานประเภทสํารวจข้อมูลไม่จําเป็นต้องมีตัวแปรเข้ามาเกียวข้องนักเรียน

เพียงแต่สํารวจรวบรวมข้อมูลทไีด ้แล้วนําข้อมูลทีได้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่และนําเสนอ ก็ถือว่าเป็น

การสํารวจรวบรวมข้อมูลแล้ว  

        2. โครงงานประเภททดลอง  โครงงานประเภททดลอง ต้องมีการจัดการกับตัวแปรทีจะมีผล

ต่อการทดลอง ซึงมี 4 ชนิด คือ 

              1. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ หมายถึงเหตุ ของการทดลองนั น  ๆ 

              2. ตัวแปรตาม ซึงจะเป็นผลทีเกิดจากการเปลียนแปลงตัวแปรต้น  

              3. ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิงทีต้องควบคุมใหเ้หมือนๆ กัน มิฉะนั นจะมีผลทําให้ 

ตัวแปรตามเปลียนไป  

              4. ตัวแปรแทรกซ้อน ซึงจริงๆ แล้วก็คือ ตัวแปรควบคุมนั นเอง แต่บางครั งเราจะควบคุม

ไม่ได้ ซึงจะมีผลแทรกซ้อน ทําให้ผการทดลองผิดไป แต่ก็แก้ไขได้โดยการตัดข้อมูลทีผิดพลาดทิงไป   

ตัวอย่างเช่น นักเรียนต้องการศึกษาว่า กระดาษชนิดใดสามารถพับเครืองร่อนและปาได้ไกลทีสุด  

ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ  คือ  ชนิดของกระดาษ  

ตัวแปรตาม                     คือ  ระยะทางทีกระดาษเคลือนทีได ้ 

ตัวแปรควบคุม                 คือ  แรงทีใช้ปากระดาษ ความสูงของระยะทีปา  

ตัวแปรแทรกซ้อน              คือ  บางครั งในขณะปามีลมพัดเข้ามา ซึงจะทําให้ข้อมูลผิดพลาด  
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       3. โครงงานประเภทสิงประดิษฐ ์ 

             โครงงานประเภทสิงประดิษฐ ์เป็นการนําความรู้ทีมีอยู่มาประดิษฐ์หรือสร้างสิงใหม่ๆ 

ขึนมา ซงึจะเป็นประโยชน์อย่างมากมาย ผูเ้ขียนจะรวมถึงการเขียนหนังสือ แต่งเพลง สร้างบทละคร

และอืนๆ ไว้ในโครงงานประเภทสิงประดิษฐ์ด้วย เช่น  การประดิษฐ์ไม้ปิงปองแบบใหม่  การหาวัสดุ

มาติดไม้ปิงปองแล้วตีได้ดีขึน การแต่งบทประพันธ ์ การเขียนหนังสือประกอบการเรียนแทนหนังสือ

เรียนทีใช้กันอยู่ การออกข้อสอบเพือให้เพือนๆ ใช้สอบแทนข้อสอบทีครูออกข้อสอบ เป็นต้น  

      4. โครงงานประเภททฤษฎี โครงงานประเภททฤษฎี เป็นการใช้จินตนาการของตนเองมา

อธิบายหลักการหรือแนวความคิดใหม่  ๆซึงอาจอธิบายในรูปของสูตรหรือสมการ หรืออธิบาย 

ปรากฏการณ์ทีเกิดขึนและไม่สามารถอธิบายได้โดยหลักการเดิม ๆ

              การทําโครงงานประเภทนี ผู้ทําโครงงานจะต้องมีความรู้ในเรืองนั นๆ เป็นอย่างดี จึง

สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผลและน่าเชือถือ จึงไม่เหมาะทีจะทําในระดับนักเรียนมากนัก  

 

กระบวนการสําคัญของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550:2) ได้กล่าวถึงกระบวนการสําคัญของการจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงานโดยแบ่งเป็น 3 ระยะใหญ่ๆ ดว้ยกันคือ 

  ระยะที 1 การเริมต้นโครงงาน 

เป็นระยะทีผู้สอนต้องสังเกต/สร้างความสนใจ ให้เกิดขึนในตัวผู้เรียน จากนันตกลงร่วมกัน

เลือกเรืองทีต้องการศึกษาอย่างละเอียด ผู้สอนสร้างความสนใจให้เกิดกับผู้เรียนซึงมีหลายวิธี โดย

อาจศึกษาเรืองจากการบอกเล่าของผู้ใหญ่หรือผู้รู ้จากประสบการณ์ของผู้เรียน/ผู้สอน จากเอกสาร

สิงพิมพ์หรือสือต่าง  ๆจากการเล่นของผู้เรียน จากความคิดทีเกิดขึน จากวัตถุสิงของทีผู้สอนนํามาใน

ห้องเรียนหรือจากตัวอย่างโครงงานทีผู้อืนทําไว้แล้ว เป็นต้น     เมือเกิดความสนใจแล้วก็จะถึงการ

กําหนดหัวข้อโครงงาน โดยนําเรืองทีผู้เรียนสนใจมาอภิปรายร่วมกัน แล้วกําหนดเรืองนันเป็นหัวข้อ

โครงงาน ทั งนีจะต้องคํานึงว่าการกําหนดหัวข้อโครงงานนันจะกระทําหลังจากการตรวจสอบ

สมมติฐานเสร็จสินแล้ว 

           ระยะที 2 ขั นพัฒนาโครงงาน 

เป็นขั นทีผู้เรียนกําหนดหัวข้อคําถาม หรือประเด็นป ั ญหา ทีผู้เรียนสนใจอยากรู ้แล้ว 

ตั งสมมติฐานมาตอบคําถามเหล่านั น ทดสอบสมมติฐานด้วยการลงมือปฏิบัติ จนค้นพบคําตอบด้วย 

ตนเอง ตามขั นตอนดังนี 

1. ผู้เรียนกําหนดป ั ญหาทีจะศึกษา 

2. ผู้เรียนตั งสมมติฐานเบืองต้น 

3. ผู้เรียนตรวจสอบสมมติฐานเบืองต้น 

4. สรุปขอ้ความรู้จากผลการตรวจสอบสมมติฐาน 
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ในกรณีทีผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้สอนควรให้กําลังใจผู้เรียน เพือให้

ผู้เรียนไปแสวงหาความรู้เพิมเติม สิงทีไม่ควรกระทําคือการตําหนิหรือกล่าวโทษ ผู้สอนควรกระตุ้น

ให้ผู้เรียนมีกําลังใจจนสามารถตั งสมมติฐานใหม่ได้ ในกรณีทผีลการตรวจสอบเป็นไปตามสมมติฐาน 

ให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้จากการค้นพบด้วยการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนเองเมือได้องค์ความรู้ใหม่

แล้ว ผู้เรียนจะนําองค์ความรู้นั นไปใช้ในการทํากิจกรรมตามความสนใจต่อไปได ้ ผู้เรียนอาจใช้

ความรู้ทีค้นพบเป็นพืนฐานของการกําหนดประเด็น ปญัหาขึนมาใหม่เพือกําหนดเป็นโครงงานย่อย 

ศึกษารายละเอียดในเรืองนั นต่อไปอีก 

ระยะที 3 ขั นสรุป 

เป็นระยะสุดท้ายของโครงงาน ทีผู้เรียนค้นพบคําตอบของป ั ญหาแล้ว  และได้แสดงใหผู้้สอน 

เห็นว่าได้สินสุดความสนใจในหัวข้อโครงงานเดิม และเริมหันเหความสนใจไปสู่เรืองใหม่ ระยะนีเป็น

ระยะทีผู้สอนและผู้เรียนจะได้แบ่งป ั นประสบการณ์การทํางานและแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของ

การทํางานตลอดโครงงานแก่คนอืน  ๆมีกิจกรรมทีผู้สอนให้ผู้เรียนดําเนินการในขั นตอนนี ดังน ี

1. ผู้เรียนเขียนรายงานเป็นรูปแบบงานวิจ ัยเล็ก ๆ

2. ผู้เรียนนําเสนอผลงาน (แสดงเป็นแผงโครงงาน) ให้ผู้สนใจรับรู ้สรุปและนําไปใช้ใน 

ชีวิตประจําว ัน 

 

ข ั นตอนการจัดการเรียนรูแ้บบโครงงาน 

สําหรับข ั นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน   สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา (2550:4) ได้เสนอแนะไว้ตามลําดับ ดังนี 

1. ข ั นนําเสนอ หมายถึงข ั นทีผู้สอนใหผู้้เรียนศึกษาใบความรู ้กําหนดสถานการณ์ ศึกษา

สถานการณ์ เกมรูปภาพ หรือการใช้เทคนิคการตั งคําถามเกียวกับสาระการเรียนรู้ทีกําหนดใน

แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ทีเป็นข ั นตอน

ของโครงงาน เพือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู ้

   2. ข ั นวางแผน หมายถึง ข ั นทีผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปรายหารือ

ข้อสรุปของกลุ่ม เพือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

3. ข ั นปฏิบัติ หมายถึง ข ั นทีผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลทีเกิดขึนจากการ

วางแผนร่วมกัน 

4. ข ั นประเมินผล หมายถึง ข ั นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุจุดประสงค์

การเรียนรู้ทีกําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีคร ูผู้เรียนและเพือนร่วมกันประเมิน 

สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลคํา(2551: 

86) ได้เสนอขั นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไว้ดังนี 

 1. การเลือกหัวข้อเรืองหรือป ั ญหาทีจะศึกษา 

     2. การวางแผน ประกอบด้วย 
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              2.1 การกําหนดจุดประสงค ์

 2.2 การตั งสมมติฐาน 

 2.3 การกําหนดวิธีการศึกษา 

     3. การลงมือปฏิบัต ิ

     4. การเขียนรายงาน 

        5. การนําเสนอผลงาน 

 

บทบาทของผู ้สอน 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานนั น สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 8) 

ได้เสนอแนะในเรืองบทบาทของผู้สอนไว ้ดังน ี

1. จัดให้มีการปฐมนิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพือให้รู้ถึงหลักการ ว ัตถุประสงค์   

ประโยชน์ ตัวแปร ป ั จจัยสําคัญในการทําโครงงาน ป ั ญหาอุปสรรคต่างๆอันอาจจะเกิดขึน 

2. ให้คําปรึกษาในการดําเนินงานของผู้เรียนทุกข ั นตอน 

3. ติดตาม สอบถามความก้าวหน้า ดูแลการทําโครงงานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 

4. ส ังเกต และประเมินการทํากิจกรรมของผู้เรียน 

5. สรุปการทํางาน และเสนอแนะการทํางานของผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดยรวม 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต ิ(2542:1017) ได้เสนอแนวทางในเรือง

บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไว้ ดังน ี

1. ข ั นการเลือกเรือง/ป ั ญหาทีจะศึกษา ขั นการเลือกป ั ญหามีรายละเอียดดังนีคือ 

  1.1 กําหนดให้มีกิจกรรมสํารวจความสนใจของตนเอง เพือ 

  1.2 ชีชวน ชักชวนให้จ ัดกิจกรรมให้มีการศึกษาสภาพแวดล้อมรอบตัวหรือชุมชน เพือ

จุด     ประกายความสงสัยใคร่รู้ให้กับนักเรียนไปสู่แรงจูงใจทีอยากจะศึกษาเรืองใดเรืองหนึงในเชิง

ลึก 

  1.3 ใช้คําถามเชือมโยงจากข่าว เหตุการณ์หรือป ั ญหาจากชุมชน กระตุน้ให้นักเรียนเกิด

ความอยากติดตาม 

  1.4 ใช้คําถามเชือมโยงจากบทเรียนปกติ เช่น “มีเรืองอะไรอีกทีนักเรียนต้องการรู้” 

  1.5 ใช้สอือืนๆ เช่น ภาพนิง ป้ ายนิเทศ วดีิท ัศน์ฯลฯ และสือทีใช้ควรจะทิงป ั ญหาให้

นักเรียนคิดทีจะศึกษาต่อ 

  1.6 ช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเลือกเรือง/ป ั ญหา/ประเด็นทีตนเองสนใจทีจะรู้เพิมขึน 

ได้มากขึนเพือจัดทําเป็นโครงงาน 

  1.7 ร่วมกับนักเรียนวางแผนกําหนดเรืองตามรูปแบบของ web หรือ  mind  map 

2. ข ั นการวางแผน ข ั นวางแผนมีรายละเอียดดังนีคือ 
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  2.1 ใช้คําถามให้นักเรียนคิดถึงความต้องการหรือประเด็นทีต้องการศึกษาจากเรืองที

เลือกได้แล้ว 

  2.2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้จากจุดประสงค์ของนักเรียนและให้ความคิดเห็น เสนอแนะ

ให้คิดอย่างรอบคอบ 

  2.3 ให้กําลังใจ 

  2.4 ใช้คําถามกระตุ้นให้คาดเดาคําตอบล่วงหน้า “นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นอย่างไร” 

  2.5 วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคิดเห็น 

  2.6 ถามยําเพือให้นักเรียนคิดอย่างรอบคอบและมั นใจในคําตอบทีคาดคะเน 

  2.7 กระตุ้น/ส่งเสริม/ให้คําปรึกษาในการคิดวิธีการศึกษาทีหลากหลาย เลือกวิธีการ

ศึกษา เลือกแหล่งข้อมูลทีเหมาะสม และจัดทําโครงของโครงงาน 

  2.8 ประสานงานเพืออํานวยความสะดวกตลอดจนดูแลความปลอดภัยในการศึกษาตาม 

ข ั นตอนของโครงงาน 

3. ข ั นการลงมือปฏิบัติ ข ั นลงมือปฏิบัติมีรายละเอียดดังนีคือ 

  3.1 ส ังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

  3.2 ให้ความช่วยเหลือหรือช่วยแก้ป ั ญหาเมือต้องการ 

  3.3 ให้คําแนะนําในกรณีต้องการให้นักเรียนมีการศึกษาทกีว้างขวางขึน เช่นอาจแนะนํา

แหล่งความรู้เพิมเติม 

  3.4 จัดเวทีให้มีการแลกเปลียนเรียนรู้เป็นระยะ 

  3.5 ให้การเสริมแรงหรือให้กําลังใจ 

  3.6 อํานวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้เรียน 

4. ข ั นการเขียนรายงาน มีรายละเอียดดังนีคือ 

  4.1 ให้คําปรึกษาในการเลือกรูปแบบหรือวิธีในการเขียนรายงาน 

  4.2 แนะนําและให้ข้อติชมในการเขียนรายงาน 

5. ข ั นนําเสนอผลงาน มีรายละเอียดดังนีคือ 

  5.1 ให้คําปรึกษาในการเลือกวิธีการนําเสนอ 

  5.2 จัดบรรยากาศเวทีการนําเสนอ 

  5.3 ประเมินผลการนําเสนอโครงงานของผู้เรียน 

  5.4 ส่งผลงานของผู้เรียนเข้าร่วมแสดงหรือประกวด 

 

นวัตกรรมการศึกษา 

        นวัตกรรมการศึกษา มีความหมายและหลักสําคัญในการพิจารณาว่าเป็นนวัตกรรม การ

ประเมินนวัตกรรม มีรายละเอียดดังน ี

1.  ความหมายของนวัตกรรมและนวัตกรรมการศึกษา 
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      นวตกรรม หรือ นวกรรม  มาจากคําว่า 

                “นว” หมายถึง   ใหม ่

                “กรรม” หมายถึง   การกระทํา 

 ดังนันเมือนําสองคํานีมารวมกัน เป็น นวตกรรม หรือ นวกรรม จึงหมายถึง การกระทํา 

ใหม่ ๆ ซึงในทีนีมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของคํานีไว้ดังนี 

วสันต์  อติศัพท์ (2523 : 15) กล่าวไว้ว่า นวกรรม เป็นคําสมาสระหว่าง “นว” และ “กรรม”  

ซึงมีความหมายว่า ความคิดและการกระทําใหม่ ๆ ทีจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงไปสู่สิงทีดีกว่า 

เช่น นวกรรมทางการแพทย์ หมายถึง ความคิดและการกระทําใหม่ ๆ เพือทีจะเปลียนแปลง ปรับ 

ปรุง ตลอดจนแก้ป ั ญหาทางการแพทย์ทีมีอยู่ในป ั จจุบัน นวกรรมการศึกษาก็หมายถึง ความคิดและ

การกระทําใหม่ ๆ ทีจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงเพือจะแก้ป ั ญหาทีเกิดขึนในระบบการศึกษา 

 กิดานันท์  มลิทอง (2540 : 245)  ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ 

หรือสิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทีย ังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมทีมีอยู่แล้วให้

ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิงขึน เมือนํานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทํางานนันได้ผลดีมีประสิทธภิาพ

และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั งย ังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 

 โดยสรุปแล้ว นวัตกรรมหมายถึง ความคิดและการกระทําใหม่ ๆ ทีไม่เคยมีมาก่อนหรือการ

พัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึน และเมือนํามาใช้งานก็ทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขึน เมือนํา 

นวัตกรรมมาใช้ในการศึกษาเราก็เรียกว่านวัตกรรมการศึกษา 

   

2. หลักสําคัญในการพิจารณาว่าเป็นนวัตกรรม 

     จากความหมายของคําว่านวัตกรรมจะเห็นว่านักการศึกษาแต่ละท่านได้ให้ความหมายไว้

แตกต่างกันแต่พอจะมีเกณฑ์ให้เราพิจารณาได้ว่าสิงใดเป็นนวัตกรรมหรือไม่โดย ชัยยงค์ พรหมวงศ์  

ได้ให้เกณฑ์ในการพิจารณาสิงทีจะถือว่าเป็น นวัตกรรมไว้ดังนี  

1. จะต้องเป็นสิงใหม่ทั งหมดหรือบางส่วน 

2. มีการนําวิธีการจัดระบบมาใช้ โดยพิจารณาองค์ประกอบทั งส่วนข้อมูลทีใส่เข้าไป    

กระบวนการ และผลลัพธ์ ให้เหมาะสมก่อนทีจะทําการเปลียนแปลง 

3. มีการพิสูจน์ด้วยการวิจ ัย หรืออยู่ระหว่างการวิจ ัยว้า จะช่วยให้การดําเนินงาน

บางอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึน 

4. ย ังไม่เป็นส่วนหนึงของระบบงานในป ั จจุบัน หากกลายเป็นส่วนหนึงของระบบงานที

ดําเนินอยู่ในขณะนี ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม 

     

3. การประเมินนวัตกรรม 
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นวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยทีมีคุณภาพ  หมายถึง สิงทีทําขึนใหม่ ซึงได้แก่ สือการเรียน

การสอน  ของเล่นและเกมต่างๆ ทีเกียวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ซึงมีคุณสมบัติ 4 ประการ ในการ

ประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ของกรมวิชาการ (2545: 43)   

 กรมวิชาการ (2545: 43) กล่าวถึงการประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ ว่าควร

พิจารณาจากคุณสมบัติ 4 ประการ ดังต่อไปน ี

1. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยพิจารณาจากการทีผู้เรียนมีพฤติกรรม 

การเรียนรู้ตรงตามเป้ าหมายทีหลักสูตรกําหนดไว้อย่างชัดเจน ภายหลังจากนํานวัตกรรมฯ มาใช้

สอนแล้ว 

2. ความมีประสิทธิผล (Productivity) โดยพิจารณาจากนวัตกรรมทีพัฒนาขึนช่วยให้

ผู้เรียนบรรลุเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์การเรียนการสอน โดยผู้เรียนจํานวนมากหรือทุกคน 

เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ทกีําหนดไว ้

3. ความประหยัด (Economy) โดยพิจารณาว่าเมือนํานวัตกรรมฯ ไปใช้สอนแล้วเกิดความ

คุ้มค่ากับการลงทุน ทั งด้านทุนทรัพย์ แรงงาน และระยะเวลาทีเสียไป ตลอดจนมีความคงทนถาวร 

4. คุณลักษณะทีดี หมายความว่า นวัตกรรมการเรียนรู้ทีพัฒนาขึน มีความสอดคล้องกับ

ว ัตถุประสงค์การเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เนือหาวิชา และสถานการณ์การเรียนการสอนได้

เป็นอย่างด ีโดยวัดได้จากแบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม 

 

เกณฑ์การพิจารณาหรือประเมินคุณภาพของนวัตกรรม 

สําหรับเกณฑ์การพิจารณาหรือประเมินคุณภาพของนวัตกรรมดังกล่าว มีหน่วยงานและ

นักการศึกษาซึงเป็นผู้เชียวชาญ ได้แก่ กรมวิชาการ คุรุสภา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น

พืนฐาน และชม ภูมิภาค ได้เสนอแนะเกณฑ์และแนวคิดทีเกียวข้องไว้ดังนี 

คุรุสภา ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมทางการศึกษาเพือใช้พิจารณา

คุณภาพของนวัตกรรมหลักสูตรของโรงเรยีนต่าง ๆ ภายใต้โครงการหนึงโรงเรียน หนึงนวัตกรรม

ประจําปี 2547-2549 ของคุรุสภา ดังน ี

1. คุณค่าทางวิชาการ ได้แก่ กระบวนการคิดทีเชือมโยง และสัมพันธ์เป็นระบบ สมเหตุ 

สมผล แสดงถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี หรือจุดเน้นของนวัตกรรมทีพัฒนา มีความคิดรวบยอดและ

ความถูกต้องของสาระความรู้ทีนําเสนอ ตลอดจนมีข ั นตอนการปฏิบัติทีนําสู่ผลปฏิบัติทีสําเร็จและ

เกิดผลต่อกลุ่มเป้ าหมาย 

2. ประโยชน์ของนวัตกรรม เป็นผลงานทีนําสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ทําให้ผู้เรียนและ

ผู้เกียวข้องเกิดการเรียนรู้ ท ั งในระดับโรงเรียนและส่งผลถึงชุมชน 

3. การมีส่วนร่วม หมายถึง การทีผู้เกียวข้องได้ร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ 

ประเมิน และชืนชมในผลงานทีเกิดขึน 
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ในขณะที ชม ภูมิภาค (2549: 110) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมการศึกษาทีมีคุณภาพ มีความ

เหมาะสมและเป็นทียอมรับว่าต้องมีคุณสมบัติดังนี 

1. มีประโยชน์มากกว่า เช่น ช่วยเพิมความมีศักดิ ศรีทางสังคม ให้ความสะดวกในการ

นําไปใช้ หรือให้ความพึงพอใจมากกว่า 

2. ตรงกับความต้องการ เช่น ตรงกับประสบการณ์ทีผ่านมา ตรงกับค่านิยมของผู้เรียน  

3. เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 

4. ทดลองปฏิบัติได้ เป็นการทดลองเล็กๆ ประหยัด ไม่สินเปลือง 

5. ส ังเกตเห็นได้ โดยเฉพาะเกิดผลแก่เป้ าหมายอย่างเห็นได้ช ัดเจน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน (2550: 3) ได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณา

คุณภาพของนวัตกรรมการศึกษาทีเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการศึกษา Innovation 2007 : จาก

ท้องถินสู่สากล ดังนี  

 

1. ความเป็นนวัตกรรม 

          ตัวบ่งชี :  ความเป็นนวัตกรรม    

   ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - เป็นผลงาน วิธีการ กระบวนการใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่ทีไม่เคยมีหรือ  

             ปรากฏมาก่อน 

ระดับ 2 - เป็นผลงาน วิธีการหรือกระบวนการทีมีอยู่แล้ว แต่นํามาปรับปรุงหรือ    

พัฒนาและได้ผลด ี

      ระดับ 1 - เป็นผลงาน วิธีการหรือกระบวนการทีมีอยู่แล้วแต่นํามาปรับปรุงหรือ 

พัฒนาบางส่วนและได้ผลด ี

2.  กระบวนการพัฒนา 

              ตัวบ่งช ี  2.1 ว ัตถุ ประสงค์ และเป้ าหมายของการพัฒนานวัตกรรม 
              ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - ว ัตถุประสงค์และเป้ าหมายสอดคล้องกับสภาพป ั ญหาและความต้องการ    

            มีความเป็นไปได้และสามารถวัดได ้

             ระดับ 2 - ว ัตถุประสงค์และเป้ าหมาย สอดคล้องกับสภาพป ั ญหาและความต้องการ          

                                และสามารถวัดได ้      

                    ระดับ 1 - ว ัตถุประสงค์และเป้ าหมายสอดคล้องกับสภาพป ั ญหาและความต้องการ 
             ตัวบ่งช ี2.2 การใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - มีการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องกับ   

            สภาพ ป ั ญหา  หรือความต้องการในการพัฒนานวัตกรรม  
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ระดับ 2 - ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีถูกต้อง ตามหลักวิชา และสอดคล้องกับสภาพ  

             ป ั ญหาหรือความต้องการพัฒนา 

ระดับ 1 - ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แต่ไม่สอดคล้อง 

    ตัวบ่งช ี2.3 การออกแบบนวัตกรรม 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 – มีการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมทสีอดคล้องกับสภาพป ั ญหาหรือ   

                     ความต้องการ บรบิท หลักการ แนวคิด ทฤษฎีครอบคลมุ 

                     กระบวนการพัฒนา และมีความเป็นไปได ้

ระดับ 2 – มีการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมทีสอดคล้องกับสภาพป ั ญหา หรือ  

             ความต้องการ หรือบริบทหรอืหลักการ หรือแนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุม  

             กระบวนการพัฒนา และมีความเป็นไปได ้

ระดับ 1 – มีการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมสอดคล้องกับสภาพป ั ญหาหรือความ   

             ต้องการหรือ บริบท  หรือหลักการหรือแนวคิด ทฤษฎีบางส่วนครอบคลุม  

 กระบวนการพัฒนาแต่เป็นไปได้ยาก 

     ตัวบ่งช ี2.4 กระบวน การพัฒนานวัตกรรม 

     ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมตามทีออกแบบไว้ครบทุกข ั นตอน และ/หรือมี

การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือง 

ระดับ 2 - ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมตามทีออกแบบไว้ แต่ไม่ครบทุกข ั นตอน 

ระดับ 1 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรมไม่เป็นไปตามทีออกแบบไว้       

     ตัวบ่งช ี2.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 

     ระดับคุณภาพ 

 ระดับ 3 -ผู้เกียวข้องทั งในและนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การดําเนิน  

การประเมินและสรุปผล  

ระดับ 2- ผู้เกียวข้องทั งในและนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน หรดืําเนินการ 

หรือประเมินผล หรือสรุปรายงานการพัฒนานวัตกรรม 

ระดับ 1 - ผู้เกียวข้องในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือ ดําเนินการหรือ 

ประเมินผลหรือสรุปผล 

     ตัวบ่งช ี2.6 ความ สําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม 

     ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - การพัฒนานวัตกรรมได้ดําเนินการเสร็จสิน มีการเผยแพร่และสร้าง

เครือข่าย 

ระดับ 2 - การพัฒนานวัตกรรมดําเนินการเสร็จสิน มีการเผยแพร่ 

ระดับ 1 - การพัฒนานวัตกรรมดําเนินการเสร็จสิน   
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3. คุณค่าของนวัตกรรม 

    ตัวบ่งช ี3.1 การแก้ป ั ญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

    ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - แก้ป ั ญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย เกิด

ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

ระดับ 2 - แก้ป ั ญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย  

ระดับ 1 - แก้ป ั ญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ แต่ไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และ

เป้ าหมาย 

ตัวบ่งช ี3.2 การใช้ทรพัยากรในการพัฒนานวัตกรรม 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - ประยุกต์ใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ในการพัฒนานวัตกรรมได้เหมาะสม คุ้มค่า 

และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

ระดับ 2 - ใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมได้เหมาะสม คุ้มค่าและสอดคล้องกับ

บริบทของโรงเรียน 

ระดับ 1 - ใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมไม่คุ้มค่า 

ตัวบ่งช ี3.3 การเรียนรู้ร่วมกัน 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้

ร่วมกันทั งโรงเรียน 

ระดับ 2 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้

เฉพาะกลุ่ม 

ระดับ 1 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้

เฉพาะบุคคล 

ตัวบ่งช ี3.4 ส่งเสริมให้เกิดกระบวน การแสวงหาความรู ้

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - นวัตกรรม/ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม กระตุ้น ให้ผู้พัฒนา /

ผู้เกียวข้องศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิมเติมจนสามารถสร้าง

นวัตกรรมใหม่ได ้
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ระดับ 2 - นวัตกรรม/ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม กระตุ้น ให้ผู้พัฒนา /

ผู้เกียวข้องศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิมเติม 

ระดับ 1 - นวัตกรรม/ กระบวนการพัฒนาก่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้า แสวงหา

ความรู้เพิมเติมเฉพาะผู้พัฒนา 

ตัวบ่งช ี3.5 การยอมรบั 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - เป็นทียอมรับของผู้เกียวข้องทั งในและนอกโรงเรียน 

ระดับ 2 - เป็นทียอมรับของผู้เกียวข้องในระดับโรงเรียน 

ระดับ 1 - เป็นทียอมรับของผู้เกียวข้องเฉพาะกลุ่ม   

ตัวบ่งช ี3.6 การนําไปใช ้

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 - ใช้ง่าย สะดวกและมีข ั นตอนการใช้ไม่ซับซ้อน สามารถนําไปใช้ได้ดี 

ระดับ 2 - ใช้สะดวก แม้ข ั นตอนค่อนข้างซับซ้อน 

ระดับ 1 - มีข ั นตอนการนําไปใช้ซับซ้อน มีเงือนไข และข้อจํากัด 
 
เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมในภาพรวม   

พิจารณาจากคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ของคณะกรรมการ  ตามเกณฑ์ ดังนี 

 คะแนนเฉลีย   79 – 99 คะแนน = ดีเยียม  

คะแนนเฉลีย   69 – 78 คะแนน = ด ี         

คะแนนเฉลีย   59 – 68 คะแนน = พอใช ้

คะแนนเฉลีย   49 – 58 คะแนน = ผ่านเกณฑ ์

งานวิจัยภายในประเทศทีสัมพันธ์กับโครงงานนันพบว่ามีงานวิจ ัยของ 

                      พัชร ี ตระกูลแก้ว ( 2542 ) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ผลการการวิจ ัยพบว่า  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ทางคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาสูงขึนไปได้เมือใช้เทคนิคการสอนเหมาะสมกับเนือหาและการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนแสดงออกและปล่อยให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระสอดคล้อง

กับการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเน้นเนือหาให้นักเรียนแสดงออกและปล่อยให้ผู้เรียนได้คิด

อย่างอิสระสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  โดยนักเรียนได้มีโอกาส

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานการเรียนรู้ทางคณติศาสตร์ทีนักเรียนได้เรียนรู้หลายๆเนือหามา

สร้างสรรค์งานอย่างอิสระ 
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                เพชรรัตน์  สุริยา ( 2543 ) ได้พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโครงงานเพือส่งเสริมทักษะ

ทางภาษาด้านการพูด  และการเขียนนําเสนอโครงงาน  ผลปรากฏว่าผู้เรียนได้ร ับการพัฒนาทักษะ

ทางภาษาด้านการพูดและการเขียนนําเสนอโครงงานโดยสามารถผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไวอ้ยู่ในระดับ

ค่อนข้างดีและผลจากการสอบถามวัดความภาคภูมิใจตนเองของผู้เรียน ปรากฎว่าผู้เรียนมคีวามรู้สึก

ภาคภูมิใจในตนเองอยู่ระดับมาก 

                ชาลีน ี ศุขมิลินท์ ( 2544 ) ได้พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโครงงานเพือส่งเสริมความรู้

ทางว ัฒนธรรม  ผลปรากฏว่าผู้เรียนได้ร ับความรู้ทางว ัฒนธรรมโดยสามารถผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้

ในระดับดีมาก  และผลการประเมินความสามารถทางภาษาด้านทักษะการฟ ั ง – พูด  และทักษะการ

อ่านเขียนของผู้เรียนภายหลังจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน ปรากฏว่าผู้เรียนมคีวาม 

สามารถทางด้านการฟ ั ง – พูดอยู่ในระดับด ี และมีความสามารถทางด้านการอ่าน - เขียนอยู่ใน

ระดับดีมาก 

                พจน์  วงศ์ป ั ญญา ( 2544 ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ค 

011 ชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ตามหลักสูตรชั นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2535 ทีเน้นการสร้างโครงงาน  จากภาพรวมของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทําโครงงาน

พบว่า  นักเรียนทุกกลุ่ม  มีความรู้ความเข้าใจในการทําโครงงานอยู่ในระดับดีมาก 

                   นายสุระศักด ิ อักษร  (2551) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรืองผลิตภัณฑ์

จากผ้าไหมลายขิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชันมัธยมศึกษาปีที 

5    โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา ร ัชมังคลาภิเษก  อ.อุทุมพรพิส ัย จ.ศรีสะเกษ   ผลการวิจ ัยพบว่า 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.39 / 83.48   มีค่าดัชนี

ประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบโครงงาน เท่ากับ 0.76 หมายความว่าผู้เรียนมีความรู้เพิมขึนร้อยละ 

76  และนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 5  ทีเรียนด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความพึง

พอใจ   อยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีคะแนนเฉลีย  4.61 

                 บุศริน   ช่างสลัก ( 2549)  ได้ศึกษาเรือง ผลการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยการทํา

โครงงาน สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครพนม พบว่า  ครูการศึกษานอกโรงเรียน 

สามารถนําคู่มือการจัดการเรียนรู้โดยการทําโครงงาน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก

และ มีความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้   โดยการทําโครงงาน ทุกเรืองอยู่ในระดับ

มาก    นอกจากนีมีความคิดเห็นว่า คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยการทําโครงงาน  สําหรับครูการศึกษา

นอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม   มีประโยชน์โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ  ทําให้สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้โดยการทําโครงงานได ้  สามารถให้คําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในการจัดทํา

โครงงานได้   เป็นการสร้างเจตคติทีดีให้กับผู้เรียน  สามารถวัดผลงานของผู้เรียนได ้ สามารถนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและครอบครัวได้ นอกจากนีย ังได้ศึกษาความคิดเห็นของ
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นักศกึษา พบว่า นักศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจ เกียวกับกระบวนการจัดทําโครงงาน   ทุกเรืองอยู่

ในระดับมาก และสามารถนําความรู้ทีได้ร ับจากครูผู้สอนไปใช้ในการจัดทําโครงงานและประโยชน์ที

ได้ร ับจากการทําโครงงาน  ทุกเรืองอยู่ในระดับมาก   โดยสามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนา

ตนเอง  ครอบครัว  และการพัฒนาอาชีพได้และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน  ส ังคม 

                      วรรณา  ใจกว้าง   ได้ศึกษาเรื องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน  

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานสามารถทําให้นักเรียนมี

ความสามารถ เพิมขึน ดังนี 1)  นักเรียนสามารถทําโครงงานได้ถูกต้องทุกข ั นตอน 2) นักเรียนได้ฝึก

กระบวนการกลุ่ม และฝึกการแก้ป ั ญหา 3) นักเรียนได้นําประสบการณ์ ความรู้ในแต่ละกลุ่มกลุ่ม

สาระการเรียนรู้มาบูรณาการกับการทําโครงงานได ้4) นักเรียนรู้จ ักวิธีการศึกษาค้นคว้า และเกบ็

รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 5) นักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้ หรือให้คําแนะนําในการทํา

โครงงานกับนักเรียนคนอืนได้ 

                    จะเห็นว่าป ั จจุบันมีนักการศึกษาใช้โครงงานในการจัดการเรียนการสอนในหลาย

เนือหาสาระล้วนแล้วแต่ได้ร ับผลเป็นทีน่าพอใจของผู้สอน และผู้เรียน 
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บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

ผู้ว ิจ ัยได้ดําเนินการตามขั นตอนการวิจ ัย   ดังนี 

1. กําหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

2. สร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจ ัย 

3. วิธีดําเนินการวิจ ัย 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

                                กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจ ัย คือ นักศึกษาแขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั น

ปีที 3 ทีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษาที 1/2553 จํานวน 33 คน    

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

เครืองมือทีใช้ในการวิจ ัย    

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน โดยมีข ั นตอนในการสร้าง ดังน ี

1.1  ศึกษา ตํารา เอกสาร งานวิจ ัย ทีเกียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

1.2  เขียนแผนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามขั นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วย

โครงงานโดยปรับรูปแบบจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของสํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา (2550: 41-10) และสุวิทย ์มูลคํา (2551: 87) 

1.3 นําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชียวชาญด้านปฐมวัยตรวจ เพือปรับปรุงแก้ไขก่อน

นําไปใช ้

2. แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้ว ิจ ัยนําแบบประเมินคุณภาพนวัตกรรม

ของสํานักงานคณะกรรมการขั นพืนฐาน( 2550 )มาใช้ประเมิน 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

               ผู้ว ิจ ัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั นตอน  ดังนี 

         1. ผู้ว ิจ ัยทําการทดลองด้วยตนเองโดยการศึกษาข้อมูลจากตํารา เอกสาร งานวิจ ัย ที

เกียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงการ  นวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
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         2. สร้างแผนการจัดการเรียนรูด้้วยโครงงาน เรืองการสร้างนวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 

ไปใช้สอนกลุ่มประชากรเป็นเวลา   8  ส ัปดาห์  

               3. ผู้ว ิจ ัยจัดสถานทีให้ผู้เรียนนํานวัตกรรม สําหรับเด็กปฐมวัยทีสร้างขึนมานําเสนอ และ

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพโดยใช้แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน (2550: 3)  

         4. นําคะแนนทีได้จากการประเมินไปทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

            1.  หาค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่คะแนนเฉลีย 

                2.  การเปรียบเทียบคะแนนทีได้กับเกณฑ์ประเมินคุณภาพนวัตกรรมของสํานักงาน   

                     คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน (2550: 3)  
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บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
                  งานวิจ ัยในชนัเรียนเรือง ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานทีมีต่อการ

สร้างนวัตกรรมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาความสามารถใน

การสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาหลังจากได้ร ับการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน และศึกษา

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  โดยมีนว ัตกรรมทีสร้างขึนทั งหมด 7 

นวัตกรรม ซึงปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพ

นวัตกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน (2550 : 3)  

                  ในการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมแต่ละชนิโดยใช้เกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานซึงมีการคิดคะแนนจากผลการประเมินนวัตกรรมของ

คณะกรรมการ  ดังน ี

 

1 ความเป็นนวัตกรรม  ค่านําหนัก เท่ากับ  9  แต่คะแนนการประเมินทีได้ มี 3 ระดับ คือ 

1,2 และ 3    ดังนั น ถ้าผลการประเมินตัวบ่งชี ได้ระดับคุณภาพ  3 คะแนน  เท่ากับ  9 X 3  =  27  

คะแนน 

2 กระบวนการพัฒนา มีทั งหมด 6 ตัวบ่งชี  ให้ประเมินทุกตัวบ่งชี   โดยมีค่านําหนัก

เท่ากับ 2 ทุกตัวบ่งชี  ดังนั น ถ้าผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชีย่อยได้ระดับคุณภาพ  2 คะแนน  ๆที

ได้จึงเท่ากับ   

2 X 2 = 4 คะแนนผลรวมทุกตัวบ่งชีย่อย เท่ากับ 2 X 2 X 6 = 24 คะแนน   

3 คุณค่าของนวัตกรรม มีทั งหมด 6 ตัวบ่งชี  ให้ประเมินทุกตัวบ่งชี   โดยมีค่านําหนัก

เท่ากับ 2 ทุกตัวบ่งชี  ดังนั น ถ้าผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชีย่อยได้ระดับคุณภาพ  2 คะแนน  ๆที

ได้จึงเท่ากับ   

2 X 2 = 4 คะแนนผลรวมทุกตัวบ่งชีย่อย เท่ากับ 2 X 2 X 6 = 24 คะแนน   

4 คะแนนรวมทั งสิน เท่ากับ 27 + 24 + 24 = 75 คะแนน ดังนั นผลการประเมินคุณภาพ

นวัตกรรมในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเยียม  (คะแนนเฉลีย   69 – 78 คะแนน = ด)ี 

 

เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมในภาพรวม   

 พิจารณาจากคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ของคณะกรรมการ  ตามเกณฑ์ ดังนี 

     คะแนนเฉลีย   79 – 99 คะแนน = ดีเยียม  

  คะแนนเฉลีย   69 – 78 คะแนน = ด ี         

  คะแนนเฉลีย   59 – 68 คะแนน = พอใช ้

                               คะแนนเฉลีย   49 – 58 คะแนน = ผ่านเกณฑ ์
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                   จากการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมทีนักศึกษาสร้างขึนทั ง 7 ชิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

และนําระดับคะแนนเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานได้ผลดังตารางต่อไปนี 

1.ความเป็นนวัตกรรม 

 

ตารางที 1   แสดงระดับคุณภาพของความเป็นนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที 1       พบว่า  นวัตกรรมทีนักศึกษาสร้างขึนส่วนใหญ่   มีระดับคุณภาพของความเป็น

นวัตกรรมเท่ากับ 2 คือเป็นผลงาน วิธีการหรือกระบวนการทีมีอยู่แล้ว แต่นํามาปรับปรุงหรือพัฒนา

และได้ผลดี และเมือคํานวณคะแนนจะได้เท่ากับ 18 คะแนน และมี 2 นวัตกรรม คือ Fun Storyและ

บ้านมหัศจรรย์ได้ร ับระดับคุณภาพของความเป็นนวัตกรรมเท่ากับ 3 และมีคะแนนจากการคํานวณ

เท่ากับ 22.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือนวัตกรรม 

 

ระดับคุณภาพ 

 

คะแนนทีได ้

จากการคํานวณ กรรมการ 1 กรรมการ 2 

Wonderful box 2                                 2 18 

หมอนแปลงกาย 2                                2 18 

Fun Story 2                              3 22.5 

Imagine Book 1                                 3 18 

กระเป๋ าน้อยแสนสนุก 2                                 2 18 

บ้านมหัศจรรย ์ 2                                 3 22.5 

Wonderful car 2                                 2 18 
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2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม  ประกอบด้วย 

 
2.1 ว ัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม 

2.2 การใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม 

2.3 การออกแบบนวัตกรรม 

2.4 กระบวน การพัฒนานวัตกรรม 

2.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 

2.6 ความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม 
 
 

 
ตารางที 2     แสดงระดับคุณภาพของกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 6 ตัวบ่งช ี

 

จากตารางที 2  พบว่า  นวัตกรรมส่วนใหญ่ได้ร ับระดับคุณภาพของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมใน

ระดับ 2 และ 3 ตามลําดับ และนวัตกรรมทีได้คะแนนจากการคํานวณมากทีสุดคือ Fun Storyและ

บ้านมหัศจรรย์ ได้เท่ากับ 27 คะแนน รองลงมาคือ Imagine Book ได้ 26 คะแนน ส่วนนวัตกรรมที

ได้คะแนนน้อยสุดคือ Wonderful boxและกระเป๋ าน้อยแสนสนุก ได้คะแนน 22และ23 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 

 
 
ชือนวัตกรรม 
 

ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี ที 2.1 
 

ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี ที 2.2 
 

ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี ที 2.3 
ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี ที 2.4 
ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี ที 2.5 
ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี ที 2.6 

คะแนนทีได้

จากการ

คํานวณ 
 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 การแก้ป ั ญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2 การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม 

3.3 การเรียนรู้ร่วมกัน 

3.4 ส่งเสริมให้เกิดกระบวน การแสวงหาความรู ้

3.5 การยอมรับ 

3.6 การนําไปใช ้

 
  ตารางที 3     แสดงระดับคุณภาพของคุณค่าของนวัตกรรม 6 ตัวบ่งช ี

 
จากตารางที 3      พบว่านวัตกรรมส่วนใหญ่ได้ร ับระดับคุณภาพของคุณค่าของนวัตกรรมในระดับ 2 

และ 3 ตามลําดับ และนวัตกรรมทีได้คะแนนคุณค่าของนวัตกรรมจากการคํานวณมากทีสุดคือ 

Wonderful box และบ้านมหัศจรรย์ คือ 26 คะแนน และนวัตกรรมทีได้คะแนนคุณค่าของนวัตกรรม

จากการคํานวณน้อยทีสุดคือ Imagine Book คือ 21 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

ชือนวัตกรรม 
 

ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี ที 1 
 

ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี ที 2 
 

ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี ที 3 
 

ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี ที 4 
ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี ที 5 
 

ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งชี ที 6 
 

คะแนนทีได้

จากการ

คํานวณ 
 

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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ตารางที 4       คะแนนประเมินคุณภาพของนวัตกรรม 

 
ชือนวัตกรรม 
 

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 
 

จากตารางที 4  พบว่า   นวัตกรรมทีได้ร ับคะแนนมากทีสุดคือ Fun Story และ บ้านมหัศจรรย์ ได ้  

75.5   คะแนน    Wonderful box หมอนแปลงกาย และ Wonderful car ได้คะแนนเท่ากันคือ 66 

คะแนน ส่วน Imagine Book และกระเป๋ าน้อยแสนสนุก ได้คะแนน 65 และ 64 ตามลําดับ             
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บทที 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
                      การวิจ ัยในชั นเรียนเรือง ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานทีมีต่อการ

สร้างนวัตกรรมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีเป็นนักศึกษาแขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ชั นปีที 3 ทีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษาที 1/2553 จํานวน 33 

คน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   โดยใช้เวลาในการวิจ ัยทั งสิน 8 ส ัปดาห์     

ซึงมีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาหลังจากได้ร ับการ

จัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน  และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

โครงงาน   และในการวิจ ัยครั งนีมีนว ัตกรรมทีกลุ่มประชากรสร้างขึนทั งหมด   7   นวัตกรรม   ซึง

นวัตกรรมเหล่านีจะได้ร ับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ท่าน แล้วนําผลการ

ประเมินไปคิดคะแนนตามเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพนวัตกรรมของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั นพืนฐาน (2550: 3)  

 

สรุปผลการวิจ ัย 

                     ผลการวิจ ัยพบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีทีเป็นนักศึกษาแขนงวิชาการศึกษา

ปฐมวัย ชั นปีที 3 ทีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษาที 1/2553 

จํานวน 33 คน ได้แบ่งกลุ่มสร้างนวัตกรรม กลุ่มละ 1 นวัตกรรม มีทั งหมดจํานวน 7 นวัตกรรม คือ  

Wonderful box    หมอนแปลงกาย    Fun Story   Imagine Book   กระเป๋ าน้อยแสนสนุก   บ้าน

มหัศจรรย ์และ Wonderful และทุกนวัตกรรมได้ร ับการประเมินนวัตกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้

เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน ซึงมีลําดับ

คะแนน ดังน ี 

              Fun Story                 ได้คะแนน   72.5      คะแนน 

             บ้านมหัศจรรย ์            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 

 
จากคะแนนของนวัตกรรมทั ง 7 ชิน จะเห็นว่านวัตกรรม Fun Storyและ บ้านมหัศจรรย์

ได้ร ับคะแนนสูงสุดคือ 72.5 คะแนน   Wonderful box หมอนแปลงกาย และ Wonderful car   ได้

คะแนนเป็นลําดับรองลงมา คือ 66         Imagine Book และกระเป๋ าน้อยแสนสนุก ได้คะแนน 65 
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และ 64 ตามลําดับ   ซึงเมือเทียบกับเกณฑ์ประเมินของ การประเมินคุณภาพนวัตกรรมของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานแล้ว     นวัตกรรม Fun Storyและ บ้านมหัศจรรย์ได้ 

72.5 คะแนน ได้ร ับการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ด ี  Wonderful box หมอนแปลงกาย และ 

Wonderful car ได้ 66   คะแนน  Imagine Book และกระเป๋ าน้อยแสนสนุก ได้คะแนน 65 และ 64 

ตามลําดับ  ได้ร ับการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ พอใช ้ ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตั งไว ้ทีว่า

ผู้เรียนทีได้ร ับการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน มีความสามารถคิด ออกแบบ และสร้าง

นวัตกรรมสําหรับเดก็ปฐมวัยได้คะแนนไม่ตํากว่า 60 คะแนนของเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

นวัตกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน 

 

อภิปรายผล        

จากเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมในภาพรวมของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานโดยพิจารณาจากคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ของคณะกรรมการ  มี

เกณฑ์ ดังน ี

     คะแนนเฉลีย   79 – 99 คะแนน = ดีเยียม  

  คะแนนเฉลีย   69 – 78 คะแนน = ด ี         

  คะแนนเฉลีย   59 – 68 คะแนน = พอใช ้

  คะแนนเฉลีย   49 – 58 คะแนน = ผ่านเกณฑ ์

                     เมือเทียบคะแนนของนวัตกรรมทีนักศึกษาสร้างขึนทั ง 7 ชินกับเกณฑ์การตัดสินผล

การประเมินคุณภาพนวัตกรรม  พบว่า  นวัตกรรมทั งหมดมีคะแนนสูงกว่า 60 คะแนนทุกชินงาน  

และมีระดับคุณภาพตั งแต่ พอใช้ จนถึงระดับ ดี ซึงเป็นระดับคะแนนทีน่าพอใจมาก เนื องจาก

นวัตกรรมทีผา่นเกณฑ์จะต้องได้ร ับคะแนนสูงกว่า 49 คะแนนเท่านัน จะเห็นว่าผลงานทีนักศึกษา

สร้างขึนได้ร ับคะแนนสูงกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์มาอยู่ในระดับพอใช้ซึงเกือบจะถึงระดับดี และใน

ระดับ ดี และทีสําคัญเกณฑ์ทีใช้นีเป็นเกณฑ์การตัดสินของการประกวดนวัตกรรมของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน  และจากผลการวิจ ัยนีจะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ

เป็นวิธีการหนึงทีสามารถเพิมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาได้ เนืองจากการ

จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือ

ปฏิบตัิกิจกรรมตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอืนทีเป็นระบบ ภายใต้คําแนะนํา ความช่วยเหลือจากผู้สอนหรือ

ผู้เชียวชาญ เริมตั งแต่เลือกเรืองทีจะศึกษา การวางแผน การดําเนินงานตามขั นตอนตลอดจนการ

นําเสนอผลงาน ซงึในการจัดทําโครงงานนั นสามารถทําได้ทุกระดับชั น อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น

กลุ่ม จะในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได(้สุวิทย์ มูลคํา 2551:84) นอกจากนีย ังสอดคล้องกับ

งานวิจ ัยของสุระศักด ิ อักษร  (2551)เรือง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรือง

ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมลายขิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ชั นมัธยมศึกษาปี
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ที 5    โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา ร ัชมังคลาภิเษก  อ.อุทุมพรพิส ัย จ.ศรีสะเกษ   ซึงพบว่า การเรียนรู้

แบบโครงงาน สามารถทําให้ผู้เรียนมีความรู้เพิมขึนร้อยละ 76  และนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 5  ที

เรียนด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความพึงพอใจ   อยู่ในระดับมากทีสุดโดยมีคะแนน

เฉลีย  4.61 และสอดคล้องกับการวิจ ัยขอพัชรี  ตระกูลแก้ว ( 2542 ) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ผลการการวิจ ัยพบว่า  การพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาสูงขึนไปได้เมือใช้เทคนิคการสอนด้วยโครงการ  

และจากการสอบถามนักศึกษาทีเป็นกลุ่มประชากรในด้านความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน

ด้วยโครงการ พบว่า นักศึกษาทั งหมดเห็นว่าการเรียนรู้ด้วยโครงการนันดี เพราะทําให้ตนรู้จ ัก

กระบวนการทํางานทีมีข ั นตอน เริมตั งแต่การวางแผน การศึกษาข้อมูล การลงมือปฏิบัติ และการ

สรุปผล  พร้อมกันนีย ังได้เรียนรู้การทํางานกลุ่ม การยอมรับความคิดเห็น และความสามารถของ

เพือน พร้อมทั งมีความมั นใจในการแสดงความคิดเห็นและความสามารถของตนเองมากขึน และรู้สึก

ภูมิใจในผลงานทีทําร่วมกับเพือนจนสําเร็จ และสิงสําคัญอีกประการหนึงก็คือ การช่วยกันแก้ป ั ญหา

ทีเป็นอุปสรรคในการทํางานให้ผ่านพ้นไป อันนําไปสู่ส ัมพันธภาพอันดีระหว่างเพือนอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้สอนสามารถนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับทุกกลุ่มสาระและผู้เรยีนทุกช่วงชั น 

2. ผู้สอนควรใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการสลับเปลียนกับรูปแบบการเรียนรู้อืน 

เพือให้เกิดความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. การวิจ ัยผลของการสอนด้วยโครงงานในวิชาอืนๆ ในระดับอุดมศึกษา 
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                       Innovation 2007. (เอกสารประกอบการประชุม).สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษา  

                       ข ั นพืนฐาน.(อัดสําเนา). 

ทิศนา แขมณ.ี 2551  ศาสตร์การสอน  องค์ความรู้เพือการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ. 

                      กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ธีระชัย  ปูรณโชติ. 2531 การสอนกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร.์กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์   

                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วสันต์  อติศัพท์. 2544 ทิศทางใหม่ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา : “กระบวนทัศน์ใหม ่

                       ของนักเทคโนโลยีการศึกษาและการเตรียมครูแห่งอนาคต” เอกสารประกอบการ    

                       ส ัมมนาโสตฯ-เทคโนสัมพันธ์ ครั งที 16: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก 
          

 

ภาคผนวก ก          แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน               

ภาคผนวก ข เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรม 

ภาคผนวก ค ภาพประกอบการทําวิจ ัย 
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แผนการจัดการเรียนรูด้้วยโครงการ ชุดวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 

หน่วยเรือง  การออกแบบและสร้างนวัตกรรมสําหร ับเด็กปฐมวัย 

 

 

สาระสําคัญ     การเรียนรู้ด้วยโครงการ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยเปิด    

โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และลงมือสร้างนวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยตามความสนใจของตน

ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยและบริบทของ

สังคมไทย 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. เพือให้นักศึกษาสามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยได้  ภายใต้

หลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย 

2. เพือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมด้วยโครงงาน 

 

ขั นตอนการจัดการเรียนรู้ 

                การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีข ั นตอนดังต่อไปนี 

1. การเลือกหัวข้อเรืองทีจะศึกษา 

2. การวางแผน 

3. การลงมือปฏิบัต ิ

4. การเขียนรายงาน 

5. การนําเสนอผลงาน 
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ขั นตอนการจดัการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

 

 

 
 

ขั นตอน 

 

 

กิจกรรมของผู้เรียน 

 

 

กิจกรรมสนับสนุนของผู้สอน 

 

 

ผลทีได้ร ับ 

 

 

ส ัปดาห์ที 1-2 

 

1.การเลือก

เรือง / ป ั ญหา

ทีจะศึกษา 

 

 

 

-ศึกษาแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย 

-ศึกษาเกียวกับสือและนวัตกรรมการเรียนรู้

เพือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 -แลกเปลียนความรู้ทีได้ศึกษาระหว่างผู้เรียน

ด้วยกันพร้อมทั งช่วยกันวิเคราะห์จุดเด่น จุด

ด้อยของ แต่ละแนวคิด 

-นักศึกษาอภิปรายร่วมกันในเรือง 

สภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมไทยที

เกียวข้องกับเด็กปฐมวัย ป ั จจัยต่างๆทีมีผลต่อ

การอบรมเลียงดูเด็ก พร้อมทั งแลกเปลียน

ความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเกียวกับการนํา

แนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยมาใช้อย่าง

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของ

สังคมไทย 

-วิเคราะห์ถึงป ั จจัยทีมีผลต่อการอบรมเลียงดู  

และมีผลต่อการเลือกซือของเล่น ของใช้

สําหร ับเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในป ั จจุบ ัน 

 

-นักศึกษาอภิปรายร่วมกันในเรืองสือ และ

รูปแบบต่างๆของนวัตกรรมทางการศึกษา

ปฐมวัยในป ั จจุบ ันทีนํามาใช้ส่งเสริมการเรียนรู้

ของเด็กปฐมวัย 

ให้นักศึกษาออกไปศึกษา หาข้อมูล และ

ความรู้ต่างๆ เกียวกับนวัตกรรมการศึกษา

ปฐมวัย ตามแหล่งเรียนรู้ที 

ตนเองสนใจ เช่นร้านขายของเล่น ของใช้เด็ก  

ห้างสรรพสินค้า   ตลาดนัด   หรือตาม

สิงพิมพ์ต่างๆ  รวมทั งใช้อินเตอร์เน็ตในการ

หาข้อมูล 
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ขั นตอน 

 

กิจกรรมของผู้เรียน กิจกรรมสนับสนุนของผู้สอน ผลทีได้ร ับ 

  

 

-สนทนากับเพือนใน

กลุ่มแล้วตัดสินใจ

ร่วมกันว่าจะช่วยกัน

สร้างนวัตกรรม

รูปแบบใด เพือ

ส่งเสริมการเรียนรู้

ให้ก ับเด็กปฐมวัย 

 

-นักศึกษาช่วยกันหา

ข้อมูลทีจะช่วย

สนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรม ตามหลัก

วิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

-ส่งตัวแทนกลุ่ม

นําเสนอชือและ

รูปแบบของ

นวัตกรรมทีกลุ่มจะ

ช่วยกันสร้างขึน 

พร้อมทั งนําเสนอ

หลักการและเหตุผล

ของการสร้าง

นวัตกรรมนั น  ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มตอบ

คําถามว่านวัตกรรมทีคิดจะ

สร้างขึนมีประโยชน์ อย่างไร  

มีความสอดคล้องกับแนวคิด

ทางการศึกษาปฐมวัยอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาสามารถแสดง

หลักการและเหตุผลได้

สอดคล้องกับการสร้าง

นวัตกรรมของกลุ่มตน 
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ขั นตอน กิจกรรมของผู้เรียน กิจกรรมสนับสนุนของผู้สอน ผลทีได้ร ับ 

 

ส ัปดาห์ที 3 

 

2.การ

วางแผน/การ

กําหนด

จุดประสงค์ 

 

 

 

-ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม

ร่วมกันวางแผน และ

ข ั นตอนการดําเนินงาน

ของกลุ่มตนเอง  เช่น  

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที

เกียวข้อง     กําหนด

วิธีการทีจะศึกษาแหล่ง

เรียนรู้    กําหนด

ระยะเวลา      กําหนด

วิธีการนําเสนอผลงาน 

 

 

-ผู้สอนให้ความรู้ในเรืองของการทํา

โครงงาน  ซึงมีข ั นตอน ดังนี  1.  

กําหนดชือนวัตกรรม 

2. แนวคิด ทีมา และความสําคัญ 

3. ว ัตถุประสงค ์

4. หลักการและทฤษฏีทีสนับสนุน 

5. ข ั นตอนการดําเนินงาน 

6. ลงมือปฏิบัติ 

7. ทดลองนําไปใช ้

8. นํากลับมาปรบัปรุงแก้ไข 

9. นําเสนอผลงาน 

-กระตุ้น/ส่งเสริม/ให้คําปรึกษาในการคิด

วิธีการทีหลากหลาย  วิธีการทีสามารถ

ทําได้  และให้คําปรึกษาด้านต่าง  ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

-นักศึกษาทุกกลุ่ม

สามารถ วางแผน 

โดยการกําหนด

ขั นตอนการ

ดําเนินงานของ

กลุ่มตนได ้
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ขั นตอน กิจกรรมของผู้เรียน กิจกรรมสนับสนุนของ

ผู้สอน 

ผลทีได้ร ับ 

 

ส ัปดาห์ที 4-5 

 

3. การลงมือ

ปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาแต่ละกลุ่ม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที

เกียวข้องกับการสร้างนวัตกรรมของกลุ่ม

ตน เช่นเรืองรูปแบบ  ขนาด   ว ัสดุ  

อุปกรณ์ ทีต้องการใช้ในการสร้าง

นวัตกรรม 

-นักศึกษาร่วมกันสร้างนวัตกรรมตาม

ขั นตอนทีวางแผนไว้ 

-นําชินงานไปปรึกษาอาจารย์ หรือ

ผู้เชียวชาญ/ผู้รู ้  พร้อมปรับปรุงตาม

คําแนะนํา 

-นําชินงานไปทดลองใช้ และกลับมา

ปรับปรุงหลังการทดลอง 

-นักศึกษาภายในกลุ่มร่วมกันสรุปผลการ

ปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

 

ให้คําแนะนําและให้

กําลังใจแก่นักศึกษา 

 

-นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้

ลงมือช่วยกันสร้าง

นวัตกรรมของกลุ่มตน 

-นักศึกษาสามารถผ่าน

พ้นอุปสรรค และ

ป ั ญหาทีพบในระหว่าง

การสร้างนวัตกรรม  

-ทุกกลุ่มสามารถนํา

นวัตกรรมไปทดลองใช้

จริงและปรับปรุง

นวัตกรรมให้สมบูรณ์

ยิงขึน 
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ข ั นตอน 

 

กิจกรรมของผู้เรียน 

 

กิจกรรมสนับสนุนของ

ผู้สอน 

 

ผลทีได้ร ับ 

 

ส ัปดาห์ที 6 

4. การเขียน

รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-นักศึกษาทําความเข้าใจกับการ

เขียนรายงาน ซึงจะต้อง

ประกอบด้วย 

1. ชือนวัตกรรม 

2. แนวคิด ทีมา และความสําคัญ 

3. ว ัตถุประสงค ์

4. หลักการและทฤษฏีทีสนับสนุน 

5. ข ั นตอนการดําเนินงาน 

6.  การทดลองนําไปใช ้

7. การนํากลับมาปรับปรุงแก้ไข 

8. การนําเสนอผลงาน 

9. การจัดทําเป็นเอกสารรูปเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้คําปรึกษารูปแบบและ

แนวการเขียนรายงาน 

 

 

 

-นักศึกษาทุกกลุ่ม

ช่วยกันสรุปและเขียน

รายงานการทํา

โครงงานได้ครบถ้วน

ตามขั นตอนทีกําหนด  
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ขั นตอน    กิจกรรมของผูเ้รียน กิจกรรมสนับสนุนของผู้สอน ผลทีได้ร ับ 

 

ส ัปดาห์ที 7-8 

 

5. การนําเสนอ

ผลงาน 

 

  

นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการ

นําเสนอโครงงาน 

เตรียมการนําเสนอในหัวข้อ 

. แนวคิด ทีมา และความสําคัญของ

การสร้างนวัตกรรม 

 ว ัตถุประสงค์ของการสร้างนวัตกรรม 

 ข ั นตอนและวิธีการสร้างนวตักรรม 

วิธีการใช้นวัตกรรม 

การทดลองนํานวัตกรรมไปใช ้

การนํานวัตกรรมกลับมาปรับปรุง

แก้ไข 

ป ั ญหาทีพบ และการแก้ป ั ญหาในการ

สร้างนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

-ให้คําปรึกษาในเรืองวิธีการ

นําเสนอผลงาน 

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม

ประเมินนวัตกรรมของ

นักศึกษา 

เตรียมแบบประเมินนวัตกรรม 

จัดบรรยากาศ/เวทีการนําเสนอ 

ดําเนินการจัด การนําเสนอ

นวัตกรรมของนักศึกษาแต่ละ

กลุ่ม 

รวบรวมผลการประเมินจาก

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

แจ้งผลการประเมินแก่

นักศึกษา 

 

 

-นักศึกษาทุกกลุ่ม

สามารถใช้วิธีการ

นําเสนอผลงานการสร้าง

นวัตกรรมได้น่าสนใจและ

ครบขั นตอน พร้อมทั งมี

สือ เช่นภาพ/วีดีทัศน์หรือ

อนืๆประกอบการ

นําเสนอ 

-ได้ร ับผลการประเมิน

นวัตกรรมของแต่ละกลุ่ม

จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรม 

  

 

 

ชือนวัตกรรม….................................................................................. 

 

 

 

 

 

1 ความเป็นนวัตกรรม 
 

ตัวบ่งชี ระดับคุณภาพ 

ความเป็น

นวัตกรรม 

  ระดับ 3   เป็นผลงาน วิธีการ กระบวนการใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่ทีไม่เคยมีหรือ

ปรากฏมาก่อน 

ระดับ 2  เป็นผลงาน วิธีการหรือกระบวนการทีมีอยู่แล้ว แต่นํามาปรับปรุงหรือพัฒนา

และได้ผลด ี

ระดับ  1  เป็นผลงาน วิธีการหรือกระบวนการทีมีอยู่แล้วแตนํ่ามาปรับปรุงหรือพัฒนา

บางส่วนและได้ผลดี      

 

ระดับคุณภาพทีได ้  
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2 กระบวนการพัฒนา 

ตัวบ่งช ี ระดับคุณภาพ 

2.1 ว ัตถุ 

ประสงค์ และ

เป้ าหมายของ

การพัฒนา

นวัตกรรม 

ระดับ 3  -   ว ัตถุประสงค์และเป้ าหมายสอดคล้องกับสภาพป ั ญหาและความต้องการ มี

ความเป็นไปได ้และสามารถวัดได ้

ระดับ 2  -   ว ัตถุประสงค์และเป้ าหมาย สอดคล้องกับสภาพป ั ญหา และความต้องการ 

และสามารถวัดได ้

ระดับ  1  -  ว ัตถุประสงค์และเป้ าหมายสอดคล้องกับสภาพป ั ญหาและความต้องการ 

ระดับคุณภาพทีได ้  

2.2 การใช้

หลักการ  

แนวคิด ทฤษฎี

ในการพัฒนา

นวัตกรรม 

ระดับ 3  -    มีการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องกับ

สภาพป ั ญหา  หรือความต้องการในการพัฒนานวัตกรรม  

ระดับ 2  -   ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีถูกต้อง ตามหลักวิชา  และสอดคล้องกับสภาพ

ป ั ญหาหรือความต้องการพัฒนา 

ระดับ 1  -   ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แตไ่ม่สอดคล้อง 

ระดับคุณภาพทีได ้  

2.3  การ

ออกแบบ

นวัตกรรม 

ระดับ 3  -   มีการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมทีสอดคล้องกับสภาพป ั ญหาหรือความ

ต้องการ  บริบท หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุมกระบวนการพัฒนา 

และมีความเป็นไปได ้

ระดับ 2  -   มีการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมทีสอดคล้องกับสภาพป ั ญหาหรือความ

ต้องการ หรือบริบทหรือหลักการ หรือแนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุม

กระบวนการพัฒนา และมีความเป็นไปได ้

ระดับ 1  -   มีการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมสอดคล้องกับสภาพป ั ญหาหรือความ

ต้องการ หรือ บริบท  หรือหลักการหรือแนวคิด ทฤษฎีบางส่วน  ครอบคลุม

กระบวนการพัฒนาแตเ่ป็นไปได้ยาก 

ระดับคุณภาพทีได ้  

2.4 กระบวน 

การพัฒนา

นวัตกรรม 

ระดับ  3  -   ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมตามทีออกแบบไว้ครบทุกข ั นตอน และ/หรือมีการ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือง 

ระดับ  2  -   ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมตามทีออกแบบไว้ แต่ไม่ครบทุกข ั นตอน 

ระดับ  1  -   กระบวนการพัฒนานวัตกรรมไม่เป็นไปตามทีออกแบบไว้       

ระดับคุณภาพทีได ้  

2.5 การมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนา

ระดับ 3  -   ผู้เกียวข้องทั งในและนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การดําเนินการ    

                ประเมินและสรุปผล  
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นวัตกรรม ระดับ  2  -  ผู้เกียวข้องทงัในและนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน หรือดําเนินการ 

หรือประเมินผล หรือสรุปรายงานการพัฒนานวัตกรรม 

ระดับ  1  -  ผู้เกียวข้องในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือ ดําเนินการหรือ 

ประเมินผล หรือสรุปผล  

ระดับคุณภาพทีได ้  

2.6  ความ 

สําเร็จของการ

พัฒนา

นวัตกรรม 

ระดับ 3  -   การพัฒนานวัตกรรมได้ดําเนินการเสร็จสิน มีการเผยแพร่และสร้างเครือข่าย 

ระดับ  2 -   การพัฒนานวัตกรรมดําเนินการเสร็จสิน  มีการเผยแพร่ 

ระดับ  1 -   การพัฒนานวัตกรรมดําเนินการเสร็จสิน   

ระดับคุณภาพทีได ้  
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3 คุณค่าของนวัตกรรม 

ตัวบ่งช ี ระดับคุณภาพ 

3.1 การ

แก้ป ั ญหา

หรือพัฒนา

คุณภาพ

ผู้เรียน 

ระดับ  3  -  แก้ป ั ญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย เกิด

ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

ระดับ  2  -  แก้ป ั ญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย  

ระดับ 1  -   แก้ป ั ญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้  แต่ไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย 

ระดับคุณภาพที

ได ้
 

3.2 การใช้

ทร ัพยากรใน

การพัฒนา

นวัตกรรม 

 

ระดับ 3  -   ประยุกต์ใช้ทร ัพยากรทีมีอยู่ในการพัฒนานวัตกรรมได้เหมาะสม  คุ้มค่า และ

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

ระดับ  2  -  ใช้ทร ัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมได้เหมาะสม  คุ้มค่าและสอดคล้องกับบริบท

ของโรงเรียน 

ระดับ  1  -  ใช้ทร ัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมไม่คุ้มค่า  

ระดับคุณภาพที

ได ้

 

3.3  การเรียนรู้

ร่วมกัน 

ระดับ 3  -   กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันทั ง

โรงเรียน 

ระดับ 2  -   กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม  

ระดับ 1  -   กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้  เฉพาะ

บุคคล  

ระดับคุณภาพที

ได ้

 

3.4 ส่งเสริมให้

เกิดกระบวน การ

แสวงหาความรู ้

ระดับ 3  -   นวัตกรรม/ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม กระตุ้น ให้ผู้พัฒนา /

ผู้เกียวข้องศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิมเติมจนสามารถสร้างนวัตกรรม

ใหม่ได ้

ระดับ 2 -   นวัตกรรม/ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม กระตุ้น ให้ผู้พัฒนา /

ผู้เกียวข้องศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิมเติม 

ระดับ 1  -   นวัตกรรม/ กระบวนการพัฒนาก่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้
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เพิมเติมเฉพาะผู้พัฒนา 

ระดับคุณภาพที

ได ้

 

3.5  การยอมรับ ระดับ 3  -   เป็นทียอมรับของผู้เกียวข้องทั งในและนอกโรงเรียน 

ระดับ 2  -   เป็นทียอมรับของผู้เกียวข้องในระดับโรงเรียน 

ระดับ 1 -    เป็นทียอมรับของผู้เกียวข้องเฉพาะกลุ่ม   

ระดับคุณภาพ

ทีได ้

 

3.6 การนําไปใช ้ ระดับ 3  -   ใช้ง่าย สะดวกและมีข ั นตอนการใช้ไม่ซับซ้อน สามารถนําไปใช้ได้ดี 

ระดับ 2  -   ใช้สะดวก แม้ข ั นตอนค่อนข้างซับซ้อน 

ระดับ 1  -    มีข ั นตอนการนําไปใช้ซับซ้อน  มีเงือนไข และข้อจํากัด 

ระดับคุณภาพที

ได ้
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 การคิดคะแนนผลการประเมินนวัตกรรม 

1.1 ความเป็นนวัตกรรม  ค่านําหนัก เท่ากับ  9  แต่คะแนนการประเมินทีได้ มี 3 ระดับ คือ 

1,2 และ 3    ดังนัน ถ้าผลการประเมินตัวบ่งชี ได้ระดับคุณภาพ  3 คะแนน  เท่ากับ  9 X 3  =  27  

คะแนน 

1.2 กระบวนการพัฒนา มีทั งหมด 6 ตัวบ่งชี  ให้ประเมินทุกตัวบ่งชี   โดยมีค่านําหนัก

เท่ากับ 2 ทุกตัวบ่งชี  ดังนั น ถ้าผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชีย่อยได้ระดับคุณภาพ  2 คะแนน  ๆที

ได้จึงเท่ากับ   

2 X 2  =  4  คะแนนผลรวมทุกตัวบ่งชีย่อย เท่ากบั  2 X 2 X 6 =  24  คะแนน   

1.3 คุณค่าของนวัตกรรม มีทั งหมด 6 ตัวบ่งชี  ให้ประเมินทุกตัวบ่งชี   โดยมีค่านําหนัก

เท่ากับ 2 ทุกตัวบ่งชี  ดังนั น ถ้าผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชีย่อยได้ระดับคุณภาพ  2 คะแนน  ๆที

ได้จึงเท่ากับ   

2 X 2  =  4  คะแนนผลรวมทุกตัวบ่งชยี่อย เท่ากับ  2 X 2 X 6 =  24  คะแนน   

1.4 คะแนนรวมทั งสิน  เท่ากับ 27 + 24 + 24  =  75  คะแนน  ดังนันผลการประเมิน

คุณภาพนวัตกรรมในภาพรวม  อยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลีย   69 – 78 คะแนน  =  ดีเยียม ) 

 

เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรมในภาพรวม   

 พจิารณาจากคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ของคณะกรรมการ  ตามเกณฑ์ ดังนี 

     คะแนนเฉลีย   79 – 99 คะแนน  =  ดีเยียม  

  คะแนนเฉลีย   69 – 78 คะแนน  =  ด ี         

  คะแนนเฉลีย   59 – 68 คะแนน  =  พอใช ้

  คะแนนเฉลีย   49 – 58 คะแนน  =  ผ่านเกณฑ ์
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ภาพประกอบการนําเสนอนวัตกรรม 
 

 

 
 

 

บรรยากาศของการนําเสนองาน 
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ภาพนวัตกรรม 
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ประวัติผู ้ทํารายงานการวิจ ัย 

 

ชือ-สกุล                    นางภาวิณี             โฆมานะสิน 

วัน เดือน ปีเกิด            วันพฤหัสบดีที 4 มกราคม  2505 

สถานทีเกิด                  จ ังหวัดนครสวรรค์ 

การศึกษา                      ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สาขาการศึกษาปฐมวัย) 

                                ครุศาสตรมหาบัณฑิต    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

                               (สาขาการศึกษาปฐมวัย) 

สถานทีทํางาน               อาจารย์แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์            

                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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