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บฑคัดย่อ

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน รายวิชา 

การตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

โดยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น ุฐานในรายวิชาการตัดต่อวีด ิท ัศน ์และเส ียง (3) เพ ื่อประเม ิน 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน รายวิชาการตัดต่อวีดิทัศน์และเสียงของนิสิตระดับ 

ปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใซ้ในการวิจัยจำนวน 25 คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมซั่นและ 

มัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราซภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนเรียน 

รายวิชาการตัดต่อวิดิทัศน์และเสียง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 

การวิจัย คือ (1))แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (2)แบบวัดผลสัมฤทธิ้ทางการเรียนแบบปรนัย(3) 

แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 

พบว่า (1) ผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ได้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง 

แบบโครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วย7 ขั้นตอบส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเช้าใจและทักษะในกระบวบการ 

ผลิตสื่อวิดิทัศน์และเสียงอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังทราบถึงบีญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 

พร้อมทั้งแนวทางการแกิไฃบีญหา (2) ผลการเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า นิสิตได้ด้นคว้าข้อมูล 

ด้วยตนเอง ปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถอภิปรายร่วมกันในกลุ่มและนำเสนอผลงาน ส่งผลต่อการผึเกคิดของ 

ผู้เรียน ส่วนด้านผลสัมฤทธี้ทางการเรียนรู้นิสิตมีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 62.98 คะแนน นิสิตส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 80 มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย (3) ผลประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เปีนฐานของนิสิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ ะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ผลสัมฤทธิ้การเรียนรู้ นิสิตปริญญาตรี
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Abstract

The purposes of this research were: (1) to study the process of learning by project 

based learning in Sound and Video Editing course of undergraduate students, (2) to study the 

learning achievement by project based learning in Sound and Video Editing course, and (3) 

to assess student’s satisfaction upon learning activities by project based learning in Sound 

and Video Editing course of undergraduate students. The samples were 25 undergraduate 

students majoring in Animation and Multimedia, Faculty of Science and Technology, 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University who enrolled in the Sound and Video Editing course 

in the 1st semester of academic year 2016. These students were selected by purposive 

sampling. The research tools used in this study were : (1) teaming activities by using project 

base learning, (2) achievement test, and (3) a 5-point rating scale questionnaire to examine 

satisfaction. The collected data were analyzed by mean, standard division and percentage. 

The research findings revealed that: (1) learning management process by project based 

learning in Sound and Video Editing course of undergraduate students consisted of 7 steps 

enabling learners to have knowledge, understanding, and skills for systematically producing 

video and sound. Besides, they could also realize and identify the problems and obstacles 

in teaching management, including solutions, (2) learning outcomes of project based learning 

showed that the students had an opportunity to search for information and practice. They 

were also able to participate in group discussion and present their work, which resulted in
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students thinking effectively. For learning achievement, the results were at average score of 

62.98 and most of the students got higher scores than average and (3) the satisfaction of 

the students with the learning activities by project based learning was at a high level.
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