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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเปน
ฐานในรายวิชาการปฏิบัติการฐานขอมูล 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษากอนและหลัง ที่
เรียนรูโดยใชโครงการเปนฐาน ในรายวิชาการปฏิบัติการฐานขอมูล และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นัก ศึ ก ษาที่ มี ต อ การจั ด การเรี ย นรูโ ดยใชโ ครงการเป น ฐาน ในรายวิ ช าการปฏิ บัติ ก ารฐานข อ มู ล
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการปฏิบัติการฐานขอมูล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ตอนเรียน
A1 จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาการ
ปฏิบัติการฐานขอมูล แบบประเมินผลการเรียนรูรายวิชาการปฏิบัติการฐานขอมูล และแบบประเมิน
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐาน รายวิชาการปฏิบัติการ
ฐานขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐานในรายวิชาการปฏิบัติการฐานขอมูล
ประกอบดวย การวางแผนและจัดทําโครงการ การศึกษาแนวคิดหลักการในการสรางและออกแบบ
ระบบฐานขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการเขียนรายงานผลโครงการจัดทําระบบฐานขอมูล
รวมทั้งการนําเสนอผลการจัดกิจกรรม
2. ผลการเรียนรูวิชาการปฏิบัติการฐานขอมูลโดยใชโครงการเปนฐาน ของนักศึกษาหลัง
เรียน (µ = 25.59, σ = 7.22) สูงกวากอนเรียน (µ = 2.25, σ = 7.22)
3. ความคิ ดเห็น ของนักศึ กษาที่มี ตอกระบวนการจัดการเรีย นรูโดยใชโครงการเปนฐาน
วิชาการปฏิบัติการฐานขอมูลโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
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The purpose of this research were to: 1) develop learning process by the
project-based learning for database workshop course; 2) study the students' learning
outcomes for database workshop course and 3) study students’ opinions towards the
project-based learning for database workshop course. The population consisted of 32
students of section A1, the second year students of the Information Technology
Program at Suan Dusit University who registered in database workshop course in the
first semester of the 2015 academic year.
The instruments research used for data gathering were lesson plans, learning
assessment and a questionnaire used for surveying students' opinions of towards the
project-based learning of database workshop course. The statistics used for the data
analyses were percentage, mean and standard deviation.
The results of the research were:
1. The project-based learning of database workshop course includes
planning and projects, studying the principles of creation and design database
systems, data collection, report writing the database systems result, and activities
presentation.
2. Students' learning outcome on the database workshop course after the
implementation of the project-based learning (µ = 25.59, σ = 7.22) was higher than
before the implementation (µ = 2.25, σ = 7.22).
3. The opinions of students towards the project-based learning were the
most agreeable in general.

