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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ก่อนและหลังการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้โครงงาน  2) ศึกษา

ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียน  3) ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมกลุ่มวิชาฟิสิกส์ของ

นักเรียนโดยใช้โครงงาน  4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนโดยใช้

โครงงาน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   เคร่ืองมือใน

การวิจัย ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้วิชาฟิสกิส ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง การเคล่ือนที่แนว

ตรงโดยใช้โครงงาน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์   แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

ส าหรับการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน  สมุดบันทึก

กิจกรรมโครงงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน   สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Pair t-test   

ผลการวิจัยพบว่า  

1)  การทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน มีนักเรียนจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

ที่ผ่านเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็   

2)  นักเรียนมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้โครงงาน หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 
1
 นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย         

   ธุรกจิบัณฑติย์ 
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3)  นักเรียนมีความสามารถในการท าโครงงาน โดยภาพรวมในทุกด้านอยู่ในระดับดี ( x  

= 3.49, S.D. = 0.50)   

4)  การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียน

เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะการท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง และสร้างบรรยากาศที่ดี

ในการเรียนรู้ 

5)  พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงาน โดยภาพรวมอยู่ใน

เกณฑด์ีมาก ( x  = 3.60, S.D. = 0.31)   

6)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิชาฟิสิกส์ โดยรวมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.58, S.D. = 0.62) 

 

ค าส าคญั: การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาฟิสกิส,์ การใช้โครงงาน 

 

Abstract 

 This experimental research aims to  1) compare the Matthayomsuksa 4 students’ 

learning outcome on Physic subject before and after the implementation of Project-Based 

Learning;  2) investigate the students’ abilities to do a project work;  3) observe and study the 

students’ development of collaborative skill in their group; and  4) explore the students’ 

satisfactory level towards learning  Physics through Project-based Learning. The participants 

selected by a purposive sampling of this study were 40 students in Matthayomsuksa 4 (Science 

and Mathematics program) at Mattayom Wat Nongjok School.  Tools and equipment used to 

collect the data were 1) lesson plans on Linear Motion with Project-Based Learning for the   

Matthayomsuksa 4 students,  2) learning achievement tests  3) group work - observation 

sheet,  4) project evaluation sheet,  5) students’ project report, and  6) a questionnaire on 

students’ satisfaction towards the learning activities using  Project-Based Learning. The 

collected data were analyzed to arithmetic mean, percentage, standard deviation, and T-test.   

 The research findings found that: 

 1)  Twenty students from 40 or 50% of the group received higher score than 70% 

of the standard score.  

 2)  The average score of the learning achievement post-test was statistically 

significant higher than that of the pretest with p = .000 (p<0.05).    
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 3)  The students’ abilities on doing a project work was in a high level ( x  = 3.49, 

S.D. = 0.50)   

 4)  Using Project based learning could better learning and teaching management and 

enhance relaxing leaning atmosphere. It also promoted science process thinking, collaborative 

skill, and self efficacy to the students  

 5)  The students’ collaborative skill when doing a group work was in a very high 

level ( x  = 3.60, S.D. = 0.31).   

 6)  The students showed a high level of satisfaction towards the learning activities 

based on Project -Based Learning ( x  = 3.58, S.D. = 0.62). 

 

Key word: Development of Physic Learning, Project-Based Learning   

 

ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญย่ิง เพราะวิทยาศาสตร์

เกี่ยวข้องกบัชีวิตของทุกคน ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพต่าง ๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันและในการท างาน  ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์

ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิด

เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะส าคัญ ในการค้นคว้าหาความรู้ มี

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์

พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

(Knowledge Based Society) ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ 

(Scientific literacy for all) เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์

สร้างสรรค์ขึ้นสามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2551 : 1)   

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คือการมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองเตม็ตามศักยภาพ 

และครูผู้สอนต้องประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนควบคู่ไปการเรียนการสอน โดยพิจารณาจาก

พัฒนาการของผู้เรียนเป็นหลัก (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2552 : 29) 

การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนหน่ึงที่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานที่มุ่งเน้นให้นักเรียนผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยมี
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รูปแบบสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative learning) ซ่ึงมีข้ันตอนการเรียนรู้ที่เร่ิมจากการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด และ

ทกัษะในการแก้ปัญหาไว้ในรูปแบบการเรียนรู้ ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานน้ี ยึดหลักการของ 

Constructionism ซ่ึงพัฒนาต่อยอดจากทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ของ เพียเจต์ 

(Piaget) โดยศาสตราจารย์ เซมัวร์ เพพเพิร์ต (Seymour Papert, 1991) เป็นผู้น าเสนอการใช้สื่อทาง

เทคโนโลยี ช่วยในการสร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียนโดยอาศัยพลังความรู้ของตัวผู้เรียนเอง 

และเมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งหน่ึงสิ่งใดขึ้นมากจ็ะเสมือนเป็นการสร้างความรู้ขึ้นในตัวเองน่ันเอง  ความรู้ที่

สร้างขึ้ นเองน้ีมีความหมายต่อผู้เรียนมาก เพราะจะเป็นความรู้ที่อยู่คงทน ไม่ลืมง่าย ขณะเดียวกัน

สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตัวเองได้ดีนอกจากน้ันความรู้ที่สร้างข้ึนเองน้ี ยังจะเป็น

ฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (ทศินา แขมมณี, 2547) ส าหรับใน

ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นทกัษะที่ได้รับการ

สนับสนุนเป็นอย่างมากด้วยเหตุผลหลายประการที่เช่น มีความหลากหลายในเร่ืองที่ศึกษาค้นคว้าและ

ท าการวิจัย  มีการสื่อสารด้วยการน าเสนอ  มีกระบวนการที่เป็นผลดีในการเรียนรู้ของนักเรียน เม่ือ 

10 ปีผ่านมาแล้ว  มีการสอนด้วยยุทธวิธีสมัยใหม่ คือได้น าการท างานแบบความร่วมมือมาใช้กับการ

เรียนโครงงานซ่ึงเป็นได้ผลมาก  ต่อมาจึงเป็นแบบฉบับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-

Based Learning) และเป็นมีการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายแตกต่างตามสาระการ

เรียนรู้ของผู้สอน ( Bender, 2012) 

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นการรวมทักษะที่

หลากหลายรวมกันอยู่เป็นทักษะทีมีอยู่ในตัวของนักเรียน เช่น การตั้งค าถาม (Driving Question) 

กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ในเชิงลึกด้วยตนเอง ( In-Depth Inquiry) การเรียนรู้ที่ให้

ความส าคัญกับเน้ือหาสาระ (Significant Content) การฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ

เผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมท้าทายได้เรียนรู้

จากประสบการณ์จริง ได้แก่ ความร่วมมือในสถานที่ที่ท  างาน การท างานเป็นทมีและคณะกรรมการที่มี

ความเข้มแขง็ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

ทั้งหมดที่กล่าวมาจึงท าให้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) มี

ประสทิธภิาพมากกว่ารูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม (Bender, 2012) 

ดังน้ันการเรียนแบบโครงงานเป็นการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่เหมาะสมส าหรับการเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากเป็นกจิกรรมที่เน้นการปฏบัิติตามความสนใจของนักเรียน เร่ิมจากการเตรียม

ความพร้อมของครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ และโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียน จากน้ันนักเรียนเลือก

ปัญหาที่จะศึกษา โดยมีครูเป็นผู้จุดประกายและให้ค าปรึกษา นักเรียนและครูร่วมกันวางแผนการท า

โครงงานในรูปแบบของแผนปฏบัิติการหรือเค้าโครงโครงงาน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน
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ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา ศึกษาหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ลงมือปฏบัิติตามแผน โดยเกบ็

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม เขียนรายงาน เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ และ

ประเมินโครงงาน ซ่ึงในแต่ละข้ันตอนนักเรียนสามารถเลือกใช้สื่อการน าเสนอผลงานที่เหมาะสมมา

ประยุกต์ใช้เพ่ือให้สอดคล้องกบัลักษณะของความสนใจของนักเรียนในยุคใหม่การเรียนแบบโครงงาน

จะช่วยพัฒนาสมรรถนะและทกัษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1.  เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ก่อนและหลังการเรียนรู้  โดยใช้โครงงาน  

2.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

3.  เพ่ือศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมกลุ่มวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   

โดยใช้โครงงาน 

4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 โดยใช้โครงงาน 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1.  นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสกิส ์หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

2.  นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสกิส ์จ านวนร้อยละ 

70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

3.  นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิชาฟิสกิส ์มีความสามารถในการท าโครงงานอยู่ใน

ระดับดี 

4.  นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิชาฟิสกิสข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการ

พัฒนาพฤติกรรมกลุ่มอยู่ในระดับดี 

5.  นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิชาฟิสกิส ์มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่

ในระดับมาก 
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ขอบเขตการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่าง 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน 

จ านวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

ตวัแปรอิสระ 

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน 

ตวัแปรตาม 

1.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสกิส ์

2.  การพัฒนาความสามารถในการท าโครงงาน 

3.  การพัฒนาพฤติกรรมกลุ่มโดยใช้โครงงาน 

4.  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีประกอบด้วย 

1.  แผนจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง การเคล่ือนที่

แนวตรงโดยใช้โครงงาน จ านวน 3 แผน จ านวน 12 ช่ัวโมง  

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เร่ือง การเคล่ือนที่แนวตรง ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  

3.  สมุดบันทกึกจิกรรมโครงงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

4.  แบบประเมินโครงงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

5.  แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่มส าหรับการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 โดยใช้โครงงาน   

6.  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนรู้วิชา

ฟิสกิส ์โดยใช้โครงงาน 
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ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล 

วิธีด าเนินการวิจัยทดลองโดยใช้โครงงานวิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนที่แนวตรง ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 

40 คน มีวิธดี าเนินการวิจัยดังน้ี 

1.  ขั้นเตรียม 

1.1  ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ข้ันตอน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนแก่นักเรียน

เกี่ยวกับการเรียนโดยใช้โครงงานวิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนที่แนวตรงแก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4  

1.2  ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง การเคล่ือนที่แนวตรง บันทึกผลการทดสอบเพ่ือใช้ในการ

เปรียบเทยีบ และวิเคราะห์ 

2.  ข้ันทดลอง การวิจัยในคร้ังน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

โดยผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานวิชาฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนที่แนวตรง 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 แผนจัดการเรียนรู้ รวม 12 คาบ สังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรม

กลุ่มจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน และประเมินความสามารถในการท าโครงงานจากสมุด

บันทกึการด าเนินกจิกรรมโครงงานและช้ินงาน 

3.  ขั้นหลังการทดลอง หลังการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 3 แผนจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัย

ได้ด าเนินการดังน้ี 

3.1  ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาฟิสกิส ์เร่ือง การเคล่ือนที่แนวเส้นตรง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

3.2  นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิชาฟิสิกส ์

เร่ือง การเคล่ือนที่แนวตรง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

3.3  ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน าไปวิเคราะห์ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์

ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส าเรจ็รูป ดังน้ี 

  1.  วิเคราะห์เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน โดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( x ) และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัผลต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนน

ของ 2 ประชากรแบบจับคู่ (Paired t-test) 
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2.  วิเคราะห์ความสามารถในการท าโครงงานโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการท า

โครงงานของนักเรียน โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

3.  วิเคราะห์แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนจากการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน โดย

ใช้ ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากสมุดบันทกึกจิกรรมโครงงานโดยการพรรณนา 

5.  วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน วิชา

ฟิสิกส์ เร่ือง การเคล่ือนที่แนวเส้นตรง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

6.  สรุปผลและอภิปรายผลโดยใช้ตาราง และการพรรณนา 

 

ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังน้ี 

1.  จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนักเรียนจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 

50  ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ และได้คะแนนรวมเฉล่ียเท่ากับ 13.28 คิดเป็นร้อยละ 

66.38 ของคะแนนเตม็ 

2.  นักเรียนมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้โครงงาน หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังการเรียน

ลดลงเหลือ 1.55 จาก 2.25 แสดงว่า นักเรียนมีความสามารถเกาะกลุ่มกันมากขึ้น ลักษณะน้ีแสดงให้

เหน็ว่าการสอนของครูสามารถพัฒนานักเรียนส่วนใหญ่ได้ 

3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการท าโครงงาน โดยภาพรวมในทุก

ด้านอยู่ในระดับดี ( x  = 3.49, S.D. = 0.50) 

4.  การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียน

เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะการท างานกลุ่ม การประเมินตนเอง สร้างบรรยากาศที่ดีใน

การเรียนรู้ 

5.  พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑด์ีมาก ( x  = 3.60, S.D. = 0.31) 

6.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

วิชาฟิสกิส ์โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.58, S.D. = 0.62)  
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อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เร่ืองการเคล่ือนที่แนวตรง ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โดยใช้โครงงาน สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1.  จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนักเรียนจ านวนร้อยละ 50 ที่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ที่นักเรียนจ านวนร้อยละ 70 ผ่าน

เกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ โดยการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนรวม

เฉล่ียที่ 13.28 คิดเป็นร้อยละ 66.38 ของคะแนนเตม็  

จากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน

มีคะแนนรวมเฉล่ียที่ 13.28 คิดเป็นร้อยละ 66.38 ของคะแนนเตม็ ซ่ึงไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ

คะแนนเตม็ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ประการแรก การวัดผลสัมฤทธิ์จะวัดตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ

หน่วยการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานจะเน้นกระบวนการท าโครงงาน  วิธีการ

สบืค้นหาความรู้โดยนักเรียนจะออกแบบการทดลอง หรือการส ารวจด้วยตนเอง จึงอาจท าให้นักเรียน

มุ่งสนใจช้ินงานโครงงานมากกว่าการสืบค้นหาความรู้ที่นอกเหนือจากหัวข้อของกลุ่มตนเอง จึงท าให้

วิธีการวัดผลการเรียนไม่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน ส่งผลให้คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนดที่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัย และข้อเสนอแนะของโนวัก และพลาคเกอร์ (Nowak & Plucker ,2007) ที่ว่า การวัดผล

แบบทดสอบเขียนตอบ (paper and pencil test) ที่ใช้ความจ าอาจไม่เหมาะกับการวัดผลที่ ใช้โครงงาน

เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน เพราะกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานไม่ได้เน้นการท่อง

จ าเป็นหลัก  

ประการที่สอง กิจกรรมโครงงานมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ทักษะกระบวนการ

ทางการคิด การวางแผน การลงมือปฏบัิติ การสร้างช้ินงาน น าเสนอผลงาน ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

โดยการสืบค้น รวบรวมและน าเสนอข้อมูล ความร่วมมือกันของสมาชิกเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน ในการ

ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนเน้นการประเมินคุณลักษณะทักษะต่าง ๆ ผลงาน และการน าไปใช้

ประโยชน์ ดังน้ัน ทักษะความรู้ที่ได้รับจากโครงงานอาจไม่ครอบคลุมกับเน้ือหาสาระ จุดประสงค์

รายวิชาได้ทั้งหมด สอดคล้องกับ สุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542) กล่าวว่า การปฏบัิติโครงงานถือว่าเป็น

การเรียนรู้ ด้วยการปฏบัิติจริงของนักเรียน แนวทางการประเมินผลการปฏบัิติโครงงานของนักเรียนจึง

ถือได้ว่าเป็นการประเมินตามสภาพจริง เป็นวิธีค้นหาความสามารถและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่

แท้จริงของนักเรียน 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้โครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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หลังการเรียนลดลงเหลือ 1.55 จาก 2.25 แสดงว่า นักเรียนมีความสามารถเกาะกลุ่มกันมากขึ้ น 

ลักษณะน้ีแสดงให้เหน็ว่าการสอนของครูสามารถพัฒนานักเรียนส่วนใหญ่ได้ 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้โครงงาน เน่ืองจากการ

เรียนรู้โดยใช้โครงงาน มีกระบวนการและข้ันตอนที่ฝึกให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหา รู้จักการวาง

แผนการท างาน มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก และเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมในการท างาน

ร่วมกับผู้อื่น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของจอห์น ดิวอี้  (John Dewey, 1976) ที่เช่ือว่า การเรียนรู้เกิด

จากการปฏบัิติจริง  (Learning by doing) จะประกอบด้วย การรู้  (Knowing) และการลงมือกระท า  

(Doing) ความรู้และความสามารถในการใช้ความรู้น้ัน  ๆ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการเรียนรู้โดยใช้

โครงงาน ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่แล้วสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยผู้เรียน สามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหา  พัฒนาทกัษะ

ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลศรี 

สวุรรณรัตน์ (2550) นักเรียนที่เรียนด้วยการท าโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

แตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกหน่วยการเรียน และผลการวัด

ความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยการท าโครงงาน มีค่าเฉล่ียร้อย

ละ 80.0 สอดคล้องกบัการศึกษาของ กนิษฐา ตวงจิตต์ (2557) ได้ศึกษาการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างการจัดการ

เรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน และนักเรียนที่

ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐาน ทั้งน้ี นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากรูปแบบการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ

ทางการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ทักษะการสืบค้นหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ

ท างานกลุ่ม มีโอกาสศึกษาจากใบความรู้ ใบกิจกรรม มีสื่อการสอนและการวัดผลที่หลากหลายในแต่

ละแผนการจัดการเรียนรู้  จนสามารถสร้างช้ินงานของตนเองขึ้นมาได้  

3 .  ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   พบว่าโดย

ภาพรวมในทุกด้านอยู่ในระดับดี ( x  = 3.49, S.D. = 0.50) สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นกระบวนการที่นักเรียนมีโอกาสด าเนินการ

ศึกษา วางแผนการศึกษา ออกแบบการทดลองหรือวิธีการทดลอง ลงมือทดลองเพ่ือตรวจสอบ

สมมติฐานตลอดจนสรุปผลการศึกษาได้ด้วยตนเอง ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวนักเรียนได้ฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาตนเองในด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับฟังความ
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คิดเหน็และค าติชมของผู้อื่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสตัย์ มีความระเอียดรอบคอบในการ

ท างาน สร้างความเช่ือมั่น และความมั่นใจในตนเอง สอดคล้องกับส านักเลขาธิการสภาการศึกษา 

(2550 ) ที่กล่าวถึง การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่ ใช้เทคนิคที่หลากหลายรูปแบบมา

ผสมผสานกนั ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ  การสอนแบบ

ปริศนาความคิด การสอนแบบร่วมกันคิด ทั้งน้ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความ

สนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการและวิธีวิทยาศาสตร์ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือ

ปฏบัิติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากประสบการณ์ตรงกบัแหล่งความรู้เบ้ืองต้นผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเองซ่ึงความรู้ที่ผู้เรียน

ได้มาไม่จ าเป็นต้องตรงกับต าราแต่ผู้สอนจะสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม จากแหล่ง

เรียนรู้และปรับปรุงความรู้ให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับเชน็ (Chen , 2006) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียน

การสอนโดยโครงงานเป็นหลัก คือการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในบริบทของโครงงานที่ถูกกระตุ้น

ด้วยข้อสงสัยกับสิ่งที่เกิดข้ึนจริงหรือปัญหาที่เป็นจุดศูนย์กลางการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มี

ความสัมพันธ์กับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ของผู้เรียน และที่สุดของโครงงานคือการน าเสนอ

สิ่งประดิษฐ์ที่สร้าง หรือเอกสารรายงาน สอดคล้องกับ จรรยา เจริญรัตน์ (2555)  ที่กล่าวว่า 

กิจกรรมโครงงาน คือ นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้ ใบงาน และเอกสารที่ครู

จัดหาให้ ภายใต้วิธีการสอนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนได้เป็นผู้คิดและเลือกเร่ืองที่จะท า

โครงงาน การวางแผนในการท าโครงงาน การลงมือท าโครงงาน การเขียนรายงานโครงการ และการจัด

แสดงโครงงาน มีการใช้สื่อการเรียนรู้ ใกล้ตัว โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงความคิดเหน็ในสมุดบันทึกกิจกรรมโครงงานการ การ

เรียนรู้ โดยใช้โครงงาน มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้   

ประการแรก การท าโครงงานด้วยตนเองช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสมมติฐานของการศึกษา และ

กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาค าตอบว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้อง รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ ได้ดีกว่าการเรียนผ่านครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว   ซ่ึง

สอดคล้องกับความเหน็ของ โคลอดเนอร์ (Kolodner, et al., 2003) และ ชาชเวล และโลเอป 

(Sachwell & Loepp, 2002) ที่ว่า การใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้เรียนใน

สถานการณ์จริง และได้รู้หลักกระบวนการคิดหาค าตอบด้วยวิธกีารทางวิทยาศาสตร์ 

ประการที่สอง ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทกัษะการท างานกลุ่ม ได้แก่ การแบ่งหน้าที่และความ

รับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร การเป็นผู้น าและผู้ตาม เป็น ต้น สอดคล้องกับ  ไบร์ซัน (Bryson, 

1994) เวอร์นอนและเบลก็ (Vernon & Blake, 1993) และ รอยซินและมาเรียน (Roisin & 

Marian, 2005)  
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ประการที่สาม การท าโครงงานด้วยตนเองยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจรู้จักการประเมินตนเอง

ผ่านกระบวนการการท าโครงงาน สอดคล้องกบัแนวคิดของ ฟอร์ตัส และคณะ (Fortus, et al, 2005) 

ที่กล่าวว่า การท าโครงงานคือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท างานจริง แก้ปัญหาจริง การที่ต้องอยู่ใน

สถานการณ์จริงน้ี ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้  และประเมินวิธกีารท างาน การคิดของตนเองว่าสามารถ

แก้ปัญหาได้หรือไม่ และวิธกีารที่คิดจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 

ประการที่สี่ การท าโครงงานด้วยตนเองช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายสนุกสนาน กระตุ้น

ความอยากรู้อยากเหน็ อันท าให้ผู้เรียนมีทศันคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากข้ึน และสนใจที่จะ

เรียน ดังที่ แอลไคนด์ (Elkind, 1999) และ ชาชเวลและโลเอป (Sachwell & Loepp, 2002) ได้

กล่าวว่า การใช้โครงงานเป็นฐานเหมาะกบัวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ีเพราะเป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนรู้สึก

อยากรู้อยากเหน็และอยากน าความสามารถที่มีมาค้นหาค าตอบ สิ่งน้ีถึงเป็นวิธีการสอนที่จูงใจผู้เรียน

ได้เป็นอย่างดี  

5.  พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนรู้โดยใช้โครงงาน

โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑด์ีมาก ( x  = 3.60, S.D. = 0.31) สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้   

เน่ืองจากการกระบวนการกลุ่มก่อให้เกิดการมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการท ากิจกรรมการ

เรียนรู้โดยนักเรียนในกลุ่มแต่ละกลุ่มมีเป้าหมายที่งานส าเร็จไปด้วยกัน โดยจะมีการแบ่งหน้าที่และ

ความรับผิดชอบไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ ยอมรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น และด าเนินการท างานตรงตามแผนที่วางไว้ สอดคล้องกับ

แนวคิดของ ดัน (Dunn,1972) ที่กล่าวว่า การสร้างกลุ่มเลก็ ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน การท างาน

ร่วมกันต่างฝ่ายต่างรับฟังความคิดเหน็ของกันและกัน และช่วยกันรับผิดชอบในการเรียนด้วยความ

เช่ือมั่นในตนเอง นอกจากน้ีการเรียนโดยการท างานเป็นกลุ่มยังท าให้รู้สึกสนุกสนานและสร้างความ

สามัคคีภายในกลุ่ม ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้เกิดความส าเรจ็ของการท างาน สอดคล้องแนวคิดของ วราภรณ์  

ตระกูลสฤษด์ิ (2551) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงาน คือ การจัดให้นักศึกษารวมกลุ่มกันท า

กิจกรรมร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาหาความรู้หรือท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงตามความ

สนใจของนักศึกษาการเรียนรู้แบบโครงงานน้ี จึงมุ่งตอบสนองความสนใจความกระตือรือร้นและความ

ใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนเองในการแสวงหาข้อมูลความรู้ต่างๆเพ่ือท าโครงงานร่วมกันให้ประสบ

ความส าเรจ็ตามจุดมุ่งหมายของโครงงานการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  (Project 

Centered Learning) ซ่ึงหมายถึง การกระท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน

ภายในกลุ่ม ด้วยวิธกีารปฏบัิติจริง เพ่ือการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา อันน าไปสู่ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์แสวงหาข้อมูลและแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้น สอดคล้องกับเฮอร์ลีย์ (Hurley, 1994) 

ได้กล่าวว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ถ้าเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้กว้างย่ิงขึ้น โดยไม่อาศัย

การลอกเลียนแบบผู้สอนตลอดเวลา จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด ทั้งน้ีเพราะวิชา
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วิทยาศาสตร์เป็นไปตามล าดับขั้นตอน ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีผู้เรียนได้ปรึกษาหารือกัน ได้แก้ปัญหาต่าง ๆ 

ร่วมกันกเ็ท่ากับว่ามีแนวโน้มที่จะเข้าสู่เป้าหมายได้เร็วย่ิงข้ึน จากสิ่งเหล่าน้ีท าให้เห็นได้ว่าทัศนคติ 

ค่านิยมของแต่ละบุคคลน้ันมีอยู่แล้ว แต่ถ้ามีโอกาสได้ศึกษา หรือแลกเปล่ียนกับบุคคลอื่นหลาย ๆ 

คน บุคคลผู้น้ันกจ็ะได้ประสบการณ์ที่ถูกต้องมากย่ิงข้ึน ด้วยเหตุน้ีในวิชาวิทยาศาสตร์ครูผู้สอนจึงควร

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มของผู้เรียนด้วยตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของของ ดวงพร 

อิ่มแสงจันทร์ (2554)  พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเน้นการน าระบบการท างานกลุ่มมาใช้

จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน สมาชิกภายในกลุ่มจะมีระดับความสามารถแตกต่างกัน ทุกคนร่วมมือกัน

ท างานอย่างมีล าดับขั้นตอน มีการช่วยเหลือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนัในกลุ่ม  

6.  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.58, S.D. = 0.62) เมื่อ

พิจารณาเรียงล าดับเป็นรายด้านต่างจากมากไปหาน้อย พบว่า ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่

ในระดับมากที่สดุ รองลงมาคือ ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ และด้านสื่อการเรียนรู้  เป็นล าดับสดุท้าย  

สอดคล้องกบัแนวคิดของส านักเลขาธกิารสภาการศึกษา (2548) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบ

โครงงานมุ่งหวังให้ผู้เรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือค้นหาค าตอบด้วย

ตนเอง เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกบัแหล่งความรู้เบ้ืองต้น ผู้เรียน

สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ซ่ึงความรู้ที่ ผู้เรียนได้มาไม่จ าเป็นต้องตรงกับต ารา แต่ผู้สอน

สนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม โดยจัดแหล่งการเรียนรู้ให้แล้วปรับปรุงความรู้ให้สมบูรณ์ 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้

หรือสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงพร อิ่มแสงจันทร์ 

(2554) เร่ือง พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานโดยภาพรวมในทุกด้านอยู่ในระดับเหน็ด้วยมากที่สุด ( x  = 4.63, S.D. = 0.13)   

 

ขอ้คน้พบ 

ในการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า 

1.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานท าให้นักเรียนเกดิการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง (Self –Efficacy) เหน็จากการพิจารณาสมุดบันทึกกิจกรรมโครงงาน และการสังเกตการ

ท างานของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินและตัดสินใจวิธีการหาค าตอบที่ตนเองและสมาชิกในกลุ่ม

คิดว่า มีความเป็นไปได้ที่จะได้ผลส าเร็จ กล่าวคือ นักเรียนร่วมกันศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล วาง

แผนการด าเนินงาน การเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับโครงงาน มีการทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทดลองเพ่ือให้ด าเนินการลุล่วงไปได้ นักเรียนกระตือรือร้นที่

จะด าเนินกจิกรรมโครงงานให้ประสบความส าเรจ็ และสร้างสรรค์ผลงานออกมาในระดับที่ดี  

2.  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทกัษะใน

การแก้ปัญหา เน่ืองจากการเรียนรู้โดยใช้โครงงานส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเผชิญกับ

ปัญหา คิดหาทางแก้ไขปัญหา แสวงหาสาเหตุ หาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้ น จากสมุดบันทึกกิจกรรมโครงงานของนักเรียน เมื่อนักเรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนการ

ด าเนินงานแล้ว นักเรียนกลุ่มหน่ึงท ากิจกรรมโครงงานการเปรียบเทียบการเคล่ือนที่ของรถเดก็เล่น

จากแรงลมของลูกโป่ง พบว่า ลูกโป่งขนาดใหญ่ที่น ามาติดต้ังกับตัวรถเดก็เล่นท าให้รถทรงตัวได้ไม่ดี 

โคลงเครง จึงแก้ไขปัญหาโดยน าไม้ 2 แผ่นประกอบเป็นรางเพ่ือบังคับทศิทางการเคล่ือนที่ของรถเดก็

เล่นให้เคล่ือนที่ได้ในแนวตรง และนักเรียนที่ท  ากิจกรรมโครงงานการเปรียบเทียบการเคล่ือนที่ของ

เรือจากแรงลม พบว่า  การใช้เสากระโดงเรืออนัเดียวท าให้ใบเรือจากกระดาษลู่ลม ไม่ปะทะลม เรือจึง

แล่นไม่ตรง จึงต้องท าการเพ่ิมเสากระโดงเรือเป็น 3 อัน หรือน าด้ายมายึดใบเรือเข้ากับตัวเรือ จะเหน็

ได้ว่านักเรียนมีการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ การค้นหาข้อมูล และความรู้มาใช้ในการค้นหาวิธีในการ

แก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึน  

3.  พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนที่ได้ท าการสังเกต พบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   ที่เรียนรู้โดยใช้โครงงาน โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากสมุด

บันทึกกิจกรรมโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมโครงงาน มีการ

ปฏสิมัพันธท์ี่ดีต่อกนัในการด าเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ นักเรียนมีเป้าหมายที่งานส าเรจ็ไปด้วยกัน มี

การเสนอและแลกเปล่ียนความคิดเหน็ซ่ึงกันและกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การท างานตามแผน

ที่วางไว้ มีการร่วมกนัแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เจอ สร้างสรรค์ช้ินงาน และร่วมกนัน าเสนอผลงาน  

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

1.  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน ครูจะต้องศึกษาท าความเข้าใจหลักการ  

ขั้นตอนการสอนในแต่ละขั้นเป็นอย่างดี จัดการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนการท ากิจกรรม

โครงงาน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ขั้นตอนการ

เรียนรู้  บทบาทของนักเรียนและครูในการท ากจิกรรม การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ทุกฝ่าย

เข้าใจกระบวนการเรียนรู้อย่างชัดเจน  

2.  ถึงแม้ว่าการใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึก

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการท าช้ินงาน แต่เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนเป็นไปตาม
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บทเรียน และวัตถุประสงค์ของสาระการเรียนรู้ ครูควรเพ่ิมบทบาทจากผู้อ านวยความสะดวก 

(Facilitator) เป็นผู้วิจารณ์ (Commentator) ด้วย โดยท าหน้าที่ประเมินวิธีการท างาน และผลงานของ

นักเรียน  

3.  ครูควรเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการศึกษา

ค้นคว้าและเป็นที่ปรึกษา คอยช้ีแนะและแก้ปัญหาที่อาจเกดิข้ึนได้  

4.  การประเมินผลงานโครงงานควรเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประเมินนอกเหนือจาก

ครูผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว เพ่ือความเที่ยงตรงของผลการประเมิน และลดความเป็นอัตวิสัยของ

ครูผู้สอนตามที่โนวัก และพลาคเกอร์ (Nowak & Plucker, 2002) ได้เสนอแนะไว้ว่าการประเมินผล

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่ผู้สอนเพ่ือร่วมประเมินผลงานของ

นักเรียนเพ่ือความเที่ยงตรงและท าให้ผลงานมีคุณค่า   

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานกับ

คุณลักษณะอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิด

สร้างสรรค์ทาง หรือปัจจัยภายในตัวผู้เรียนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาทกัษะการคิดข้ันสูง โดยใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นต้น 
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