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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลความสามารถ

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานและศึกษา  

เจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

คร้ังน้ีเป็นนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 ของวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา นิวเมติกสแ์ละไฮโดรลิกส์เบ้ืองต้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดย

วิธกีารสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 1 ห้องเรียน ได้จ านวน 17 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้วิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบ้ืองต้นที่จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น

ฐาน แบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแบบ

วัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยใช้เวลาในการทดลอง 

24 คาบเรียนใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานและการ

ทดสอบค่าสถิติท ี

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ

ใช้โครงงานเป็นฐานสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับ

มากและสูงกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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Abstract 

 The objective of the study on the effect of  learning  in Pneumatic and 

Hydraulics basic  by using of project- based learning affecting on critical thinking abilities 

were to compare the pre and post treatments  of project- based learning affecting  and to 

investigate the students attitudes towards the project-based learning model. The sampling 

group of this study consisted of the 17 students studying 2
nd
 year Diploma and enrolled in 

the basic Pneumatics and Hydraulics course at the Phanomsarakham Industrial and 

community college. The research instruments consisted of project-based Pneumatics and 

Hydraulics teaching plan, students achievements evaluation paper, critical thinking abilities. 

evaluation paper, and the students attitude towards the project-based learning model 

evaluation papers. The experiment was conducted 24 sessions. The experiment model 

chosen was an one group pretest-posttest design. Statistics used to analyze data were basic 

statistics, t-test dependent and  one sample t-test.   

 The results of found that  

1. The learning achievement result of the students after the project-based learning 

was undertaken were higher at the statistical significant at .01 level. 

2. The critical thinking ability result of the students after the project-based learning 

was undertaken were higher at the statistical significant at .01 level. 

3. The attitude of the student to the project-based learning was much and higher 

than standard at the statistical significant at .01 level. 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 เจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2542, ฉบับที่ 2. แก้ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2545)ระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวด  4 

มาตรา22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สดุ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2546) 

 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 24 ข้อที่ 2 ระบุว่า

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการฝึกทักษะ

กระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ
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แก้ไขปัญหาข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏบัิติให้ท าได้คิด

เป็นท าเป็นรักการอ่านและเกดิการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการหรือโครงงานเป็นฐานเป็นแนวทางเลือกหน่ึงที่

นักการศึกษาหลายท่านยอมรับว่าจ าเป็นอย่างย่ิงที่ครู ผู้สอนทุกระดับการศึกษาทั้งระดับ

ประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาควรน าไปใช้เป็นกิจกรรมการเ รียนการสอนเพ่ือพัฒนา

ความสามารถของผู้เรียนโดยการค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการท าโครงงานดังน้ันนับว่าเป็นสิ่ง

ส าคัญที่ครูมืออาชีพทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กจิกรรมโครงงานในการพัฒนาผู้เรียน (Life-Long Education) (ลัดดา ศิลาน้อย&อังคณา ตุงคะ

สมิต, 2553) 

 ในปัจจุบันระบบนิวเมติกส์ได้แพร่หลายในอุตสาหกรรมอย่างมากเน่ืองจากระบบที่ใช้

อุปกรณ์นิวเมติกส์น้ันมีข้อดีคือ  ง่ายต่อการใช้งานและซ่อมบ ารุงนิยมน ามาใช้ในเคร่ืองจักร

อตัโนมัติและเคร่ืองจักรกลที่ทนัสมัยมากมายอย่างเช่น  การใช้งานนิวแมติกส์ในอุตสาหกรรมการ

ผลิตเคร่ืองมือวัดงานก่อสร้างงานขนถ่ายอุตสาหกรรมและยังใช้งานในสาขาอื่น เช่น อุปกรณ์

ภายในรถยนต์และรถไฟ งานแพทย์ ของเล่น กีฬา เป็นต้นส่วนข้อเสียของระบบนิวเมติกส์คือ

อุปกรณ์มีราคาค่อนข้างสงู 

 รายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกเบ้ืองต้น เป็นรายวิชากลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราชที่ 2556 ซ่ึงช่างอุตสาหกรรมต้องมีความรู้เกี่ยวกับ

วิชา นิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบ้ืองต้นเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นพ้ืนฐานน าไปใช้ในสาขาวิชาชีพต่อไป 

ดังน้ันในการจัดการเรียนรู้น้ีควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจาก

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็น

แก้ปัญหาเป็นได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและได้ท ากิจกรรมการ

เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญา

ความรู้คุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นและด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 

 จากเหตุผลที่กล่าวมาผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชานิวเมติกส์และ

ไฮโดรลิกส์เบ้ืองต้นแบบใช้โครงงานเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท า 

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมให้สามารถสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เตม็ตามศักยภาพและน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสทิธภิาพต่อไป 
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้

โครงงานเป็นฐาน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการ

จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

 3. เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน   

สมมติฐานการวิจยั 

  1.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

หลังเรียนสงูกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

  2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  มีความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณสงูกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

 3.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานมีเจตคติต่อการจัดการ

เรียนรู้สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 

 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามช้ันปีที่ 2 จ านวน  3  ห้องเรียน 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี  คือ  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันปีที่ 2 ของวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานิวเมติกสแ์ละไฮโดรลิกส์

เบ้ืองต้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยวิธกีารสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน ได้จ านวน 17 คน 

 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศึกษา 

 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

 ตัวแปรตามคือ 

  1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  3.เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

 เนื้ อหาทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เน้ือหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในคร้ังน้ี คือ เร่ืองนิวเมติกส์ไฟฟ้า ที่เป็นหัวข้อใน

รายวิชา นิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบ้ืองต้น 1 รหัสวิชา 2100-1009 ของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม มีจ านวนหน่วยกติ 2 หน่วยกติ 
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 ระยะเวลาด าเนินการวิจยั  การวิจัยในคร้ังน้ีใช้เวลา 4 สัปดาห์ รวม 28 คาบเรียน 

โดยท าการทดสอบก่อนเรียน 2 คาบเรียน ด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน 24 คาบเรียนและ

ทดสอบหลังเรียน 2 คาบเรียน 

เครือ่งมือทีใ่ชแ้ละการสรา้งเครือ่งมือในการวิจยั 

1. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบใชโ้ครงงานเป็นฐาน  มีขั้นตอนการสรา้งดงันี้  

  1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

  2. ศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

  3. วิเคราะห์และเลือกเน้ือหาสาระสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน

เป็นฐาน จ านวน 2 แผนการจัดการเรียนรู้  

  4. น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ

ถูกต้อง 

  5. ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 แผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อ

ผู้เช่ียวชาญเพ่ือประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และ

น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรือ่ง นวิเมติกสไ์ฟฟ้า มีขั้นตอนการสรา้งดงันี้  

—  1. ศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) 

—  2. วิเคราะห์เน้ือหาสาระ วิเคราะห์ข้อสอบที่วัดพฤติกรรมการเรียน 

—  3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

ซ่ึงวัด 5 ด้านได้แก่ 1) ความจ า 2) เข้าใจ  3) ประยุกต์ใช้  4) วิเคราะห์และ 5)ประเมินค่า  

   4. น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง 

—  5. น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือประเมินค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

—  6.น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้ (Try-out)  เพ่ือตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 ซ่ึงเป็นแผนกเดียวกับ

กลุ่มตัวอย่าง  ที่เคยเรียน วิชานิวเมติกสแ์ละไฮโดรลิกสเ์บ้ืองต้น จ านวน 12 คน 

—  7. หาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก(p) ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจ

จ าแนก (r) 0.20 ขึ้นไปได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพจ านวน 21 ข้อ และน าไปหา ค่า

ความเช่ือมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ (Reliability) โดยใช้วีธีการของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน จากสูตร 

(KR-20)  

(ล้วน สายยศ ; และองัคณา สายยศ. 2536: 197-198) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.82 
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3. แบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีขั้นตอนการสรา้งดงันี้  

 1. ศึกษา เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกบัแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างวิจารณญาณ ใน

การวิจัยน้ีผู้วิจัยปรับปรุงมาจาก อารีย์  วาสุเทพ (2549) เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 

ซ่ึงวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน  30 ข้อ  5 ด้านได้แก่ 1) ความสามารถ

ในการระบุประเดน็ปัญหา 2) ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลและ

การสังเกต 3) ความสามารถในการอุปนัย 4) ความสามารถในการนิรนัย และ5) ความสามารถ

ในการระบุข้อตกลงเบ้ืองต้น 

 2.น าแบบวัดเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์พ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

 3. น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนอต่อให้ผู้เช่ียวชาญเพ่ือ

ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.60 -1.00 

 4. น าแบบวัดไปทดลองใช้ (Try-out) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 ซ่ึงเป็นแผนกเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง ที่เคยเรียนวิชา

นิวเมติกสแ์ละไฮโดรลิกสเ์บ้ืองต้นจ านวน 12 คน 

 5. หาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก (p) ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 0.20 ขึ้นไปได้แบบวัดที่มีคุณภาพจ านวน 20 ข้อ และน าไปหา ค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดทั้ง

ฉบับ (Reliability) โดยใช้วีธีการของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน จากสูตร   (KR-20) (ล้วน สายยศ; 

และองั คณาสายยศ. 2536: 197-198) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.76  

4. แบบวดัเจตคติของนกัเรียนทีม่ีต่อการจดัการเรียนรูแ้บบใชโ้ครงงานเป็นฐานโดยมีล าดบั

ขั้นตอนการสรา้งดงันี้  

 1. ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามการวัดเจตคติจากเอกสารต่างๆ 

 2.สร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับให้สอดคล้อง

กบักรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 3. น าแบบวัดเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์พ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

 4. น าแบบวัดเจตคติเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่าอยู่

ระหว่าง 0.80-1.00 

    5. น าแบบวัดไปทดลองใช้ (Try-out) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 ซ่ึงเป็นแผนกเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง  ที่เคยเรียน 

วิชานิวเมติกสแ์ละไฮโดรลิกส์เบ้ืองต้น จ านวน 12 คน น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือม่ัน โดย

ใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach) (ล้วน สายยศ

และ องัคณา สายยศ. 2538 : 200-201)ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.86  

5.การสรา้งแบบประเมินคุณภาพโครงงาน 

 1. ศึกษาแนวคิด วิธกีารสร้างแบบประเมินจากต ารา เอกสารที่เกี่ยวข้องและสร้างแบบ

ประเมินคุณภาพโครงงานให้สอดคล้องกบักรอบแนวคิดของงานวิจัย  
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 2. ก าหนดเกณฑ์ของแบบประเมินคุณภาพโครงงาน แบบรูบริกส์ (Rubrics) โดยใช้

มาตราประเมินค่า 3 ระดับ 

 3. น าแบบประเมินคุณภาพโครงงานเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง 

 4. น าแบบประเมินคุณภาพโครงงานเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือประเมินค่าดัชนีความ

สอดคล้องได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.75-1.00 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1.  ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้วิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบ้ืองต้นโดยใช้

โครงงานเป็นฐานไปใช้กบันักเรียนช้ันปีที่ 2 จ านวน 2 คาบเรียน เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจร่วมกัน ใน

การปฏบัิติกจิกรรมตามแผนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  

 2.  ทดสอบนักเรียนก่อนเรียน(Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

และ แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณรวม 2 คาบเรียน  

 3.  ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการจัดการ

เรียนรู้ รวม 24 คาบเรียน 

 4. ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติในการ

จัดการเรียนรู้ รวม 2 คาบเรียน 

 5. ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน าไป

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและประเมินผลในขั้นต่อไป 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติได้แก่  

 1) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสถิติทดสอบท ี(t-test dependent) 

 2) เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและ

หลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสถิติทดสอบท ี(t-test dependent) 

 3) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

แบบใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสถิติทดสอบท ี(one sample t-test) 
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ผลการวิจยั 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการ

จัดการเรียนรู้ วิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกสเ์บ้ืองต้นแบบใช้โครงงานเป็นฐาน  

คะแนน N x  S.D. Df t   P 

ก่อนเรียน 17 6.71 2.29 16 9.11* .00 

หลังเรียน 17 13.30 1.61 

*p < .01  

 จากตารางที่ 1 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน

เป็นฐานนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ วิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกสเ์บ้ืองต้นแบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

คะแนน N x  S.D. Df t P 

ก่อนเรียน 17 5.94 2.30 16 9.26* .00 

หลังเรียน 17 14.76 2.77 

*p < .01   

 จากตารางที่ 2 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงง

งานเป็นฐานนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตารางที ่3 คะแนนแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชานิวเมติกสแ์ละไฮโดร

ลิกสเ์บ้ืองต้นแบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

องค์ประกอบของเจตคติต่อการ

จัดการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน 

x  S.D. ระดับ

ความเหน็ 

คะแนน

เกณฑ ์

t P 

1. ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  4.1

6 

0.1

7 

มาก 3.50 11.53

* 

.00 

2. ด้านการมีส่วนร่วมกจิกรรมการ

เรียนรู้ของนักเรียน 

4.2

5 

0.1

7 

มาก 3.50 7.79* .00 

3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.1

4 

0.1

5 

มาก 3.50 12.34

* 

.00 
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ภาพรวม 4.1

8 

0.0

6 

มาก 3.50 20.2

0* 

.00 

*p < .01  

 จากตารางที่ 3 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน นักเรียนมี

คะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

 

สรุปผลการวิจยั 

 ผลของการจัดการเรียนรู้วิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบ้ืองต้นแบบใช้โครงงานเป็น

ฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันปีที่ 2 ของวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ปรากฏผลดังน้ี 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น

ฐานสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ

ใช้โครงงานเป็นฐานสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับ

มากและสูงกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

การอภิปรายผล 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น

ฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ต้ังไว้ แสดงว่าเม่ือนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงงานเป็นฐานช่วยให้

นักเรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ช่วยให้นักเรียนผลิตงานที่เป็นรูปธรรม ท าให้ผู้เรียนได้

แลกเปล่ียนความรู้กัน ส่งผลให้การเรียนรู้ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวัง เกิดทักษะและ

ประสบการณ์ และสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสร้างสรรค์

ผลงานตามความถนัดและความสนใจได้ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ จิราภรณ์  ศิริทวี (2541 : 

34 ) ได้กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักท าโครงการวิจัยเลก็ๆ 

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ศุภสิริ โสมาเกตุที่ (2544 : 92-95) ได้ท าการวิจัยเพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนรู้โดยโครงงานกับการเรียนรู้ตามคู่มือครูกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ ใน

การเรียนภาษาองักฤษสงูกว่านักเรียนที่เรียนรู้ตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  

 2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ

ใช้โครงงานเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไป
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ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานท าให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ขั้นสงูซ่ึงการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญส่งเสริมให้

คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นเพ่ือน าไปใช้ ในกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือคิดด้วยตนเอง

นอกจากน้ีโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ ที่เกิดจากความสนใจใคร่รู้ ของผู้เรียนที่อยากจะศึกษา

ค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือหลายๆ สิ่งที่สงสัยท าให้นักเรียนรู้จักสังเกต รู้จักการตั้งค าถาม 

กระตุ้นให้นักเรียนคิด ซ่ึง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิกา แก้วมาตย์ (2557) ที่ได้ศึกษาผล

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็ก

ปฐมวัยโรงเรียนสายอักษร กรุงเทพมหานคร พบว่า เดก็ปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้

โครงงานเป็นฐานมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  

 3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับมาก

และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้แสดงว่า

นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

จากการสอบถามของผู้วิจัยพบว่า นักเรียนมีความสขุในการท างานกลุ่มและมีความเข้าใจในเน้ือหา

ง่ายขึ้ นเมื่อได้ลงมือปฏบัิติจริง นอกจากน้ียังมีประสบการณ์จริงและสามารถประยุกต์ใช้งานได้ใน

ชีวิตประจ าวัน “การลงมือปฏบัิติท าให้เข้าใจง่ายกว่าเรียนในห้องเรียน” “มีความสุขในการท างาน

เป็นกลุ่ม” “น าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้”  ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย

ตนเอง ทศินา แขมมณี (2554 : 90) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท าในสิ่งที่สนใจ ซ่ึงจะท าให้

ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการคิด และ มีความสมัครใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง มิได้เกิดจากการบังคับ 

แต่มีเจตนาที่จะเรียนด้วยความอยากรู้ท าให้มีความสุขกับการเรียน และมีความสุขเมื่อค้นหา

ค าตอบได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ฟารีดา มาฮามัด (2552) ที่ได้ศึกษาการผลของการ

จัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสงัคมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวคิด

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคม  มีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากอีกทั้งยัง

สอดคล้องกับ พิชิต อ้วนไตร่ (2558) ได้ท าการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐานดาปัว ส าหรับการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความพึง

พอใจที่ผ่านการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

ขอ้เสนอแนะ 

 1. ควรน าวิธกีารสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานไปใช้กบัเน้ือหาอื่นเพ่ือศึกษาวิธกีาร

จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 2. ควรมีการสอดแทรกกจิกรรมที่ส่งผลแก่นักเรียนในด้านต่าง เช่น การเสริมสร้าง

ทกัษะด้านการคิดสร้างสรรค์  
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 3. ควรมีการเปรียบเทยีบวิธีการจัดการเรียนรู้กบันักเรียนที่มีความแตกต่างกนัในด้าน

อื่นๆ เช่น กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
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