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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานและศึกษา
เจตคติของผู้เรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็ นนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ของวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา นิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบื้องต้ นในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โดย
วิธกี ารสุ่มแบบกลุ่ม จานวน 1 ห้ องเรียน ได้ จานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย
แผนการจัดการเรี ยนรู้วิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบื้องต้ นที่จัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ น
ฐาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแบบ
วัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานโดยใช้ เวลาในการทดลอง
24 คาบเรียนใช้ แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพ้ ืนฐานและการ
ทดสอบค่าสถิติที
ผลการวิจัยพบว่า
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ โครงงานเป็ นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานอยู่ในระดับ
มากและสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01

1

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

891

2

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 2nd 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.

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
เจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2542, ฉบับที่ 2. แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545)ระบุไว้ ว่าการจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุ ษย์ท่ี
สมบูรณ์ท้งั ร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ ืนได้ อย่างมีความสุขและได้ กาหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ ในหมวด 4
มาตรา22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สดุ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ไ ด้ ก าหนดแนวทางการจั ด การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 24 ข้ อที่ 2 ระบุว่า
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ในสถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ งให้ ด าเนิ น การฝึ กทั ก ษะ
กระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่ อป้ องกันและ
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แก้ ไขปัญหาข้ อ 3 จัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึ กการปฏิบัติให้ ทาได้ คิด
เป็ นทาเป็ นรักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง
การจั ด การเรี ยนรู้ โ ดยใช้ โ ครงการหรื อ โครงงานเป็ นฐานเป็ นแนวทางเลื อ กหนึ่ ง ที่
นั ก การศึ ก ษาหลายท่ า นยอมรั บ ว่ า จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ ค รู ผ้ ู ส อนทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาทั้ ง ระดั บ
ประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาควรนาไปใช้ เป็ นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนโดยการค้ นหาความรู้ด้วยตนเองด้ วยการทาโครงงานดังนั้นนับว่าเป็ นสิ่ง
สาคัญที่ครูมืออาชีพทุกคนจะต้ องมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
กิจกรรมโครงงานในการพัฒนาผู้เรียน (Life-Long Education) (ลัดดา ศิลาน้ อย&อังคณา ตุงคะ
สมิต, 2553)
ในปัจจุ บันระบบนิวเมติกส์ได้ แพร่ หลายในอุตสาหกรรมอย่างมากเนื่องจากระบบที่ใช้
อุ ป กรณ์ นิ ว เมติก ส์น้ั น มี ข้อ ดีคื อ ง่ า ยต่ อการใช้ งานและซ่ อ มบ ารุ ง นิ ย มน ามาใช้ ใ นเครื่ องจั ก ร
อัตโนมัติและเครื่องจักรกลที่ทนั สมัยมากมายอย่างเช่น การใช้ งานนิวแมติกส์ในอุตสาหกรรมการ
ผลิ ตเครื่ องมือ วัดงานก่ อสร้ า งงานขนถ่า ยอุตสาหกรรมและยังใช้ งานในสาขาอื่น เช่ น อุปกรณ์
ภายในรถยนต์และรถไฟ งานแพทย์ ของเล่ น กีฬา เป็ นต้ น ส่วนข้ อเสียของระบบนิวเมติกส์คือ
อุปกรณ์มีราคาค่อนข้ างสูง
รายวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกเบื้องต้ น เป็ นรายวิช ากลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราชที่ 2556 ซึ่งช่างอุตสาหกรรมต้ องมีความรู้เกี่ยวกับ
วิชา นิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบื้องต้ นเป็ นอย่างดี เพื่อเป็ นพื้นฐานนาไปใช้ ในสาขาวิชาชีพต่อไป
ดังนั้นในการจัดการเรี ยนรู้น้ ีควรเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ศึกษาค้ นคว้ าจาก
แหล่ งเรี ยนรู้ ท่ีหลากหลายได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์จริ งฝึ กการปฏิบั ติให้ ทาได้ คิดเป็ นทาเป็ น
แก้ ปัญหาเป็ นได้ ทากิจกรรมการเรี ยนรู้และสร้ า งองค์ความรู้ด้วยตนเองและได้ ทากิจกรรมการ
เรียนรู้ท้งั ในและนอกห้ องเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ เป็ นมนุษย์ท่สี มบูรณ์ท้งั ร่างกายจิตใจสติปัญญา
ความรู้คุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข
จากเหตุผลที่กล่าวมาผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชานิวเมติกส์และ
ไฮโดรลิ กส์เบื้องต้ นแบบใช้ โครงงานเป็ นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเป็ นการเรียนรู้ท่เี ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้ ทา
กิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยตนเองเรี ยนรู้จากแหล่ งเรี ยนรู้ท่หี ลากหลายส่งเสริ มให้ สามารถสร้ างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็ นการพัฒนาผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพและนาผลการวิจัยที่ได้ ไปใช้ ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.เพื่ อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่ อนและหลั งการจั ดการเรี ยนรู้ แบบใช้
โครงงานเป็ นฐาน
2. เพื่ อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน

สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรียนที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
2. นักเรียนที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
3. นักเรียนที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานมีเจตคติต่อการจัดการ
เรียนรู้สงู กว่าเกณฑ์ท่กี าหนดไว้

วิธีการดาเนินการวิจยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิ จัยในครั้ งนี้ ได้ แก่ นั กเรี ยนหลักสูตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พ
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามชั้นปี ที่ 2 จานวน 3 ห้ องเรียน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปี ที่ 2 ของวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์
เบื้องต้ นในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โดยวิธกี ารสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) จานวน 1 ห้ องเรียน ได้ จานวน 17 คน
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้ น คือ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
ตัวแปรตามคือ
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
เนื้ อหาทีใ่ ช้ในการวิจยั
เนื้ อ หาที่ใช้ ในการจั ดการเรี ยนรู้ ในครั้ งนี้ คือ เรื่ องนิ ว เมติ กส์ไฟฟ้ า ที่เ ป็ นหั วข้ อใน
รายวิ ช า นิ ว เมติ ก ส์ แ ละไฮโดรลิ ก ส์ เ บื้ องต้ น 1
รหั ส วิ ช า 2100-1009 ของหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม มีจานวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
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ระยะเวลาดาเนินการวิจยั การวิจัยในครั้งนี้ใช้ เวลา 4 สัปดาห์ รวม 28 คาบเรียน
โดยทาการทดสอบก่อนเรียน 2 คาบเรียน ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 24 คาบเรียนและ
ทดสอบหลังเรียน 2 คาบเรียน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้และการสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้โครงงานเป็ นฐาน มีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
2. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. วิเคราะห์และเลือกเนื้อหาสาระสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงาน
เป็ นฐาน จานวน 2 แผนการจัดการเรียนรู้
4. น าแผนการจั ดการเรี ยนรู้ ให้ อ าจารย์ ท่ีปรึ ก ษาวิ ทยานิ พนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้ อง
5. ผู้ วิจั ยนาแผนการจั ดการเรี ยนรู้ท้ัง 2 แผนการจั ดการเรี ยนรู้ เสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่ อประเมินค่าดัชนี ความสอดคล้ อง (IOC) ได้ ค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และ
นาไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง นิวเมติกส์ไฟฟ้ า มีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
— 1. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
— 2. วิเคราะห์เนื้อหาสาระ วิเคราะห์ข้อสอบที่วัดพฤติกรรมการเรียน
— 3. สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ซึ่งวัด 5 ด้ านได้ แก่ 1) ความจา 2) เข้ าใจ 3) ประยุกต์ใช้ 4) วิเคราะห์และ 5)ประเมินค่า
4. นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้ อง
— 5. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)ได้ ค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00
— 6.นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไปทดลองใช้ (Try-out) เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือกับนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 ซึ่งเป็ นแผนกเดียวกับ
กลุ่มตัวอย่าง ที่เคยเรียน วิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบื้องต้ น จานวน 12 คน
— 7. หาความยากง่ายและค่าอานาจจาแนก(p) ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอานาจ
จาแนก (r) 0.20 ขึ้นไปได้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่มี ีคุณภาพจานวน 21 ข้ อ และนาไปหา ค่า
ความเชื่อมั่น ของแบบวัดทั้งฉบั บ (Reliability) โดยใช้ วีธีการของ คูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน จากสูตร
(KR-20)
(ล้ วน สายยศ ; และอังคณา สายยศ. 2536: 197-198) ได้ ค่าความเชื่อมั่น 0.82
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3. แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษา เอกสาร ที่เกี่ยวข้ องกับแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างวิจารณญาณ ใน
การวิจัยนี้ผ้ ูวิจัยปรับปรุงมาจาก อารีย์ วาสุเทพ (2549) เป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ซึ่งวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จานวน 30 ข้ อ 5 ด้ านได้ แก่ 1) ความสามารถ
ในการระบุประเด็นปัญหา 2) ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูลและ
การสังเกต 3) ความสามารถในการอุปนัย 4) ความสามารถในการนิรนัย และ5) ความสามารถ
ในการระบุข้อตกลงเบื้องต้ น
2.นาแบบวัดเสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
3. นาแบบวัดความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณเสนอต่อให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญเพื่อ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้ องได้ ค่าอยู่ระหว่าง 0.60 -1.00
4. นาแบบวัดไปทดลองใช้ (Try-out) เพื่ อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือกับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 ซึ่งเป็ นแผนกเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง ที่เคยเรียนวิชา
นิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบื้องต้ นจานวน 12 คน
5. หาความยากง่ายและค่าอานาจจาแนก (p) ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอานาจจาแนก
(r) 0.20 ขึ้นไปได้ แบบวัดที่มีคุณภาพจานวน 20 ข้ อ และนาไปหา ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้ง
ฉบับ (Reliability) โดยใช้ วีธีการของ คูเดอร์ -ริชาร์ดสัน จากสูตร (KR-20) (ล้ วน สายยศ;
และอัง คณาสายยศ. 2536: 197-198) ได้ ค่าความเชื่อมั่น 0.76
4. แบบวัดเจตคติของนักเรียนทีม่ ีต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้โครงงานเป็ นฐานโดยมีลาดับ
ขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาเทคนิคการสร้ างแบบสอบถามการวัดเจตคติจากเอกสารต่างๆ
2.สร้ างแบบสอบถามวัดเจตคติ โดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับให้ สอดคล้ อง
กับกรอบแนวคิดของงานวิจัย
3. นาแบบวัดเสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
4. นาแบบวัดเจตคติเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินค่าดัชนีความสอดคล้ องได้ ค่าอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00
5. นาแบบวัดไปทดลองใช้ (Try-out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือกับ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 ซึ่งเป็ นแผนกเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง ที่เคยเรี ยน
วิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบื้องต้ น จานวน 12 คน นาผลที่ได้ ไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดย
ใช้ สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach) (ล้ วน สายยศ
และ อังคณา สายยศ. 2538 : 200-201)ได้ ค่าความเชื่อมั่น 0.86
5.การสร้างแบบประเมินคุณภาพโครงงาน
1. ศึกษาแนวคิด วิธกี ารสร้ างแบบประเมินจากตารา เอกสารที่เกี่ยวข้ องและสร้ างแบบ
ประเมินคุณภาพโครงงานให้ สอดคล้ องกับกรอบแนวคิดของงานวิจัย
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2. กาหนดเกณฑ์ของแบบประเมินคุณภาพโครงงาน แบบรูบริกส์ (Rubrics) โดยใช้
มาตราประเมินค่า 3 ระดับ
3. นาแบบประเมินคุณ ภาพโครงงานเสนอต่ ออาจารย์ท่ีปรึ ก ษาวิ ทยานิ พนธ์เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้ อง
4. นาแบบประเมินคุณภาพโครงงานเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินค่าดัชนีความ
สอดคล้ องได้ ค่าอยู่ระหว่าง 0.75-1.00

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบื้องต้ นโดยใช้
โครงงานเป็ นฐานไปใช้ กบั นักเรียนชั้นปี ที่ 2 จานวน 2 คาบเรียน เพื่อให้ นักเรียนเข้ าใจร่วมกัน ใน
การปฏิบัติกจิ กรรมตามแผนการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
2. ทดสอบนักเรียนก่อนเรียน(Pre-test) โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
และ แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณรวม 2 คาบเรียน
3. ผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนรู้ ให้ กับนักเรียนกลุ่มตัว อย่างใช้ เวลาในการจัดการ
เรียนรู้ รวม 24 คาบเรียน
4. ผู้ วิ จั ย ทดสอบหลั ง เรี ย น (Post-test) กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ด้ ว ยแบบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติในการ
จัดการเรียนรู้รวม 2 คาบเรียน
5. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากการทาแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่างเพื่ อนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและประเมินผลในขั้นต่อไป

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติได้ แก่
1) เปรี ยบเทียบค่ า เฉลี่ ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่ อ นและหลั งการจั ดการ
เรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานด้ วยสถิติทดสอบที (t-test dependent)
2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานด้ วยสถิติทดสอบที (t-test dependent)
3) เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ ยคะแนนศึ กษาเจตคติของนั กเรี ยนที่มีต่อการจั ดการเรี ยนรู้
แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานด้ วยสถิติทดสอบที (one sample t-test)
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ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรียนและหลังเรียนด้ วยการ
จัดการเรียนรู้วิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบื้องต้ นแบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
คะแนน
N
S.D.
Df
t
P
x
ก่อนเรียน
หลังเรียน

17
17

6.71
13.30

2.29
1.61

16

9.11*

.00

*p < .01
จากตารางที่ 1 พบว่าหลังจากนักเรียนได้ เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงาน
เป็ นฐานนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .01
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้ วยการจัดการเรียนรู้วิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบื้องต้ นแบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
คะแนน
N
S.D.
Df
t
P
x
ก่อนเรียน
หลังเรียน

17
17

5.94
14.76

2.30
2.77

16

9.26*

.00

*p < .01
จากตารางที่ 2 พบว่าหลังจากนักเรียนได้ เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงง
งานเป็ นฐานนักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนสูงกว่ า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ตารางที่ 3 คะแนนแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชานิวเมติกส์และไฮโดร
ลิกส์เบื้องต้ นแบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
องค์ประกอบของเจตคติต่อการ
S.D. ระดับ คะแนน
t
P
x
จัดการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
ความเห็น เกณฑ์
1. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.1 0.1
มาก
3.50 11.53 .00
6
7
*
2. ด้ านการมีส่วนร่วมกิจกรรมการ 4.2 0.1
มาก
3.50 7.79* .00
เรียนรู้ของนักเรียน
5
7
3. ด้ านประโยชน์ท่ไี ด้ รับ
4.1 0.1
มาก
3.50 12.34 .00
4
5
*
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ภาพรวม

4.1
8

0.0
6

มาก

3.50

20.2 .00
0*

*p < .01
จากตารางที่ 3 พบว่าหลังจากนักเรียนได้ เรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ ยเจตคติต่อการเรี ยนรู้ อยู่ ในระดับมากและสูงกว่ าเกณฑ์อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01

สรุปผลการวิจยั
ผลของการจัดการเรียนรู้วิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบื้องต้ นแบบใช้ โครงงานเป็ น
ฐานที่มีต่อ ความสามารถในการคิ ดอย่ า งมี วิจ ารณญาณของนั ก เรี ยนหลั ก สูตรประกาศนี ยบั ตร
วิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ของวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ปรากฏผลดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ น
ฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ โครงงานเป็ นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานอยู่ในระดับ
มากและสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01

การอภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ น
ฐานสูงกว่ าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยเป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ แสดงว่ า เมื่อนั กเรี ยนได้ เ รี ยนรู้ ด้วยการจั ดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงงานเป็ นฐานช่ วยให้
นักเรี ยนสามารถสร้ างความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ นักเรียนผลิตงานที่เป็ นรูปธรรม ทาให้ ผ้ ูเรี ยนได้
แลกเปลี่ ยนความรู้ กัน ส่ ง ผลให้ ก ารเรี ยนรู้ ป ระสบความสาเร็จ ตามที่คาดหวั ง เกิดทัก ษะและ
ประสบการณ์ และสามารถทางานได้ อย่างเป็ นระบบ มีการทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ ดี และสร้ างสรรค์
ผลงานตามความถนัดและความสนใจได้ ซ่ึงสอดคล้ องกับแนวคิดของ จิราภรณ์ ศิริทวี (2541 :
34 ) ได้ กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน เป็ นการสอนให้ นักเรียนรู้จักทาโครงการวิจัยเล็กๆ
ผู้ เ รี ยนได้ ลงมื อปฏิบัติเพื่ อพั ฒนาความรู้ ทัก ษะและสร้ างผลผลิ ตที่มีคุณภาพซึ่ งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ ศุภสิริ โสมาเกตุท่ี (2544 : 92-95) ได้ ทาการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนรู้โดยโครงงานกับการเรียนรู้ตามคู่มือครูกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ ใน
การเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ตามคู่มือครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ.01
2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ โครงงานเป็ นฐานสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยเป็ นไป
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ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงว่ าการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานทาให้ นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ข้นั สูงซึ่งการเรียนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน เป็ นกิจกรรมที่เน้ นนักเรียนเป็ นสาคัญส่งเสริมให้
คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ ปัญหาเป็ นเพื่อนาไปใช้ ในกระบวนการแสวงหาความรู้ หรื อคิดด้ วยตนเอง
นอกจากนี้ โครงงานเป็ นวิ ธีการเรี ยนรู้ ที่เกิดจากความสนใจใคร่ ร้ ู ของผู้ เ รี ยนที่อ ยากจะศึ ก ษา
ค้ นคว้ าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆ สิ่งที่สงสัยทาให้ นักเรี ยนรู้จักสังเกต รู้จักการตั้งคาถาม
กระตุ้นให้ นักเรี ยนคิด ซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ภาวิกา แก้ วมาตย์ (2557) ที่ได้ ศึกษาผล
การจั ดการเรี ยนรู้แ บบใช้ โครงงานเป็ นฐานที่มีต่อ ความสามารถด้ า นการคิ ดวิ เ คราะห์ ของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรี ยนสายอักษร กรุงเทพมหานคร พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็ นฐานมีความสามารถด้ านการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .01
3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐานอยู่ในระดับมาก
และสูงกว่ าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงว่ า
นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน
จากการสอบถามของผู้วิจัยพบว่า นักเรียนมีความสุขในการทางานกลุ่มและมีความเข้ าใจในเนื้อหา
ง่ายขึ้นเมื่อได้ ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์จริงและสามารถประยุกต์ใช้ งานได้ ใน
ชีวิตประจาวัน “การลงมือปฏิบัติทาให้ เข้ าใจง่ายกว่าเรียนในห้ องเรียน” “มีความสุขในการทางาน
เป็ นกลุ่ม” “นาความรู้มาใช้ ในชีวิตประจาวันได้ ” ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีการสร้ างความรู้ด้วย
ตนเอง ทิศนา แขมมณี (2554 : 90) การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ทาในสิ่งที่สนใจ ซึ่งจะทาให้
ผู้เรี ยนมีแรงจู งใจในการคิด และ มีความสมัครใจที่จะเรี ยนรู้ด้วยตนเอง มิได้ เกิดจากการบังคับ
แต่ มีเจตนาที่จ ะเรี ยนด้ ว ยความอยากรู้ ทาให้ มีความสุขกับ การเรี ยน และมีความสุขเมื่อค้ น หา
คาตอบได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ ฟารี ดา มาฮามัด (2552) ที่ได้ ศึกษาการผลของการ
จัดการเรียนโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่ านักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงานเป็ นฐานตามแนวคิด
วิ ท ยาศาสตรเทคโนโลยี แ ละสัง คม มี เ จตคติ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ อยู่ ใ นระดั บ มากอี ก ทั้ง ยั ง
สอดคล้ องกับ พิชิต อ้ วนไตร่ (2558) ได้ ทาการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็ นฐานดาปัว สาหรับการศึกษาด้ านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความพึง
พอใจที่ผ่านการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาวิธกี ารสอนโดยใช้ โครงงานเป็ นฐานไปใช้ กบั เนื้อหาอื่นเพื่อศึกษาวิธกี าร
จัดการเรียนรู้ท่เี หมาะสม
2. ควรมีการสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งผลแก่นักเรียนในด้ านต่าง เช่น การเสริมสร้ าง
ทักษะด้ านการคิดสร้ างสรรค์
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3. ควรมีการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรู้กบั นักเรียนที่มีความแตกต่างกันในด้ าน
อื่นๆ เช่น กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน
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