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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Results of Project-based Instruction with Undergraduate
Students, Industrial Technology Education, Faculty of Education,
Burapha University
ดร.ดุสิต ขาวเหลือง*

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ 1) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงานของนิสติ ระดับปริญญา
ตรี 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับ
นิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีผลการ
เรียนแตกต่างกัน 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท�ำโครงงานระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับนิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ 5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิต
ที่มีต่อกระบวนการท�ำโครงงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ทีม่ ผี ลการเรียนสูงและผลการเรียนต�่ำ จ�ำนวน 70 คน แบ่งออกเป็นกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
โดยใช้วธิ เี ลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกห้องทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รบั มอบหมายให้ทำ� การสอน กลุม่ ทดลองเรียนด้วยวิธกี าร
จัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน และกลุม่ ควบคุมเรียนด้วยวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ ทัง้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
มีการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดระดับทักษะการคิด การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตริ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ความเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า
1. คะแนนทักษะการคิดของนิสิตที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับนิสิตที่เรียนด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรูแ้ บบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และนิสติ กลุม่ ทีม่ ผี ลการเรียนสูงกับนิสติ กลุม่
ทีม่ ผี ลการเรียนต�ำ่ มีคะแนนของระดับทักษะการคิดแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และปฏิสมั พันธ์
ร่วมระหว่างวิธกี ารจัดการเรียนรูก้ บั ระดับผลการเรียน พบว่า วิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ ละระดับผลการเรียน ร่วมกันส่งผล
ต่อคะแนนทักษะการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรีอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2. คะแนนความสามารถในการท�ำโครงงานของนิสิตที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับนิสิต
ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตกลุ่มที่มีผลการ
เรียนสูงกับนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่ำมีคะแนนความสามารถในการท�ำโครงงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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Abstract
The purposes of this study were 1) to study results of project-based instruction with
undergraduate students, Industrial Technology Education, Faculty of Education, 2) to compare if
there was a difference in thinking skills of undergraduate students who studied by Project-based
instruction and who studied by conventional teaching method, 3) to compare if there was a difference in thinking skills of undergraduate students who had varying grade point average, 4) to
study ability in doing projects of undergraduate students who studied by Project-based instruction
and who studied by conventional teaching method, and 5) to study whose opinion on the process
of project work.
The samples consisted of 70 undergraduate students from Faculty of Education, Burapha
University. They were divided into two groups: an experimental group and a control group. The
experimental group was taught through Project-based instruction, while the control group was
taught through conventional method. The researcher was assigned to be taught for an experimental
group and a control group. An experimental group consisted of high and low grade point average.
A control group had also consisted of high and low grade point average. There were 35 students
in each group. The experimental group and control group were posttest for thinking skills. The
collected data were analyzed by percentage, arithmetic mean, standard deviation,t-test, and
ANCOVA.
The research findings were summarized as follows:
1. The scores in thinking skills of the experimental group were significantly higher than
those of students in the control group at .05 level of significance, and the scores in thinking skills
of the high grade point average group were significantly higher than those of students in the low
grade point average group at .05 level of significance. In regard to the interaction between method
of teaching and level of grade point average, it was found that the method of teaching and level
of student’s grade point did not significantly differ.
2. The scores of ability in doing projects of the experimental group were significantly higher
than those of students in the control group at .05 level of significance, and the scores of ability
in doing projects of the high grade point average group were significantly higher than those of
students in the low grade point average group at .05 level of significance.

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

หาข่าวสารความรู้ได้อย่างหลากหลาย อันเป็นผลมาจาก
ในปัจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เป็น ความก้าวหน้าด้วยการสื่อสารโทรคมนาคม นอกจากนี้
ไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ประชากรทุกภูมิภาคสามารถ ทุกชาติยังต้องเผชิญกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ จึงมี
การแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่
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จ�ำกัดขอบเขต ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์โดยรวมและยังมี
ปัญหาสังคมต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมาย ประเทศไทยจึง
ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อสร้างศักยภาพ
ให้สามารถด�ำรงอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
และสังคมส่วนรวมมีความสงบสุข (พิมพันธ์ เดชะคุปต์,
พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี, 2551, หน้า 24) ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ สมบัติ การจนารักพงศ์
(2549, หน้า 1) ที่กล่าวว่า ในยุคที่เทคโนโลยีมีความ
เจริญก้าวหน้า บุคคลสามารถรับรูข้ า่ วสารทัว่ โลกได้อย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นวัฒนธรรม ข้อมูลข่าวสาร และแนวความ
คิดต่างๆ จึงถ่ายทอดสู่คนไทยได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน
สังคมไทยที่มีความเอื้ออาทร ตามวิถีเกษตรกรรมก็เริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปถ้าการเรียนการสอนไม่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิด คิดไม่เป็น ตกเป็นเหยื่อของ
สังคม เหยื่อของเศรษฐกิจ เหยื่อของนโยบาย เหยื่อ
ของความทันสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่
สามารถอยู่รอดในสังคมยุคเทคโนโลยีดิจิทัลได้ จากการ
ศึกษาสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับอุดมศึกษาไทยพบว่า
มีขอ้ บกพร่องของบัณฑิตในเรือ่ งต่าง ๆ หลายอย่างได้แก่
ไม่พร้อมจะท�ำงาน เมื่อมาท�ำงานต้องสอนใหม่ คุณธรรม
และจริยธรรมบกพร่อง เช่น ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ
ความคิดสร้างสรรค์ รูจ้ กั สามัคคี ความรับผิดชอบ มีวนิ ยั
มีศลี ธรรม เป็นต้น เขียนหนังสือทีเ่ ป็นความเรียงชีป้ ระเด็น
ที่ชัดเจนไม่ได้ ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และ
สถานประกอบการ กล่าวคือ มีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ขาดประสบการณ์ในสถานการณ์
จริง ฝึกงานแบบฉาบฉวย ขาดทักษะการท�ำงานเป็น
ทีม คิดไม่เป็น ไม่ใฝ่เรียนรู้ ขาดความสามารถในการ
สื่อสาร ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลักสูตรไม่ทันสมัย ไม่ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้ วิธีการสอนของครูอาจารย์ไม่
เหมาะสม ไม่สามารถสอนนักศึกษาให้คดิ เป็น ท�ำเป็น ครู
ขาดจิตวิญญาณความเป็นครูไม่สามารถเป็นแบบอย่างทีด่ ี
แก่นกั ศึกษาได้ นักศึกษาขาดการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
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ในรูปแบบสหกิจศึกษา และขาดกิจกรรมน�ำนักศึกษา
ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน เช่น การบ�ำเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน การใช้
บริการด้านวิชาการต่าง ๆ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2551) ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนระดับ
อุดมศึกษาของประเทศไทยจะต้องยึดหลักผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เน้น “การเรียนรู”้ มากกว่า “การสอน” โดยการ
ให้ผู้เรียนได้รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตใจแห่งการใฝ่
รู้ รูจ้ กั แสวงหาความรูต้ ลอดชีวติ นอกจากนีผ้ เู้ รียนจะต้อง
ได้รับการฝึกให้มีความสามารถในการวิพากษ์หรือการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพอิสระ และยึดมั่นในวัฒนธรรมสันติ รวม
ทัง้ สถาบันอุดมศึกษาควรมีการปรับหลักสูตรและการสอน
ให้มคี วามทันสมัยอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการขยาย
ตัวและความก้าวหน้าทางวิชาการ สภาพแวดล้อม และ
ปัญหาของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (ไพฑูรย์ สินลารัตน์
และผดุงชาติ สุวรรณวงศ์, 2542) การพัฒนาให้เยาวชน
คนไทยสามารถด�ำรงอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ดังกล่าว
คือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(child-centered instruction) การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นบูรณาการ (integrated instruction) การจัดการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง (authentic learning) การจัดการ
เรียนรูเ้ น้นการวิจยั (research-based learning) เป็นต้น
การจัดการเรียนรู้ทั้งหลายดังกล่าวนี้เป็นการจัดการเรียน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์
สูงสุด เรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัด (พิมพันธ์
เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี, 2551) ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ได้ก�ำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียน
เป็นส�ำคัญที่สุด (มาตรา 22) และเน้นทั้งความรู้ คุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
(มาตรา 23) ทั้งนี้ได้ก�ำหนดให้สถานศึกษาและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้
เรียนได้ฝกึ ทักษะกระบวนการคิดและฝึกปฏิบตั ใิ ห้คดิ เป็น
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ท�ำเป็น แก้ปัญหาได้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่
ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างสมดุล สอดคล้อง
กับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (กรมวิชาการ, 2544)
และสอดคล้องกับแนวคิดการแก้ไขปัญหาด้วยการปรับ
แก้ ที่ ก ระบวนการเรี ย นการสอนของครู ครู ค วรสอน
แบบ Problem based Teaching/Research based
Teaching เพราะจะช่วยฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
การคิดแบบมีระบบรวมถึงการสนใจใฝ่รู้ให้แก่นักศึกษา
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551)
ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดดังกล่าวพบว่า
วิธีสอนเน้นให้ผู้เรียนท�ำโครงงาน (project) สามารถ
สนองแนวคิดได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเป็นการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นส�ำคัญอย่างแท้จริง และประโยชน์ส�ำคัญอีก
ประการหนึ่งคือเป็นวิธีสอนที่พัฒนาทักษะการคิดและ
กระบวนการคิด กล่าวคือ การท�ำโครงงานเป็นกลยุทธ์ที่
ให้นักเรียนได้กระบวนการคิด ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน
เป็นล�ำดับที่เรียกว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific
method) ใช้การสร้างความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง
ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เน้นการค้นพบความรู้
ด้วยวิธคี น้ พบ (discovery) ค้นพบความรูด้ ว้ ยวิธสี บื สอบ
(inquiry method) ความรูใ้ หม่ หรือสิง่ ประดิษฐ์ใหม่หรือ
วิธกี ารใหม่ทไี่ ด้จากการท�ำโครงงานนัน้ ซึง่ เป็นความรูใ้ หม่
ของผูเ้ รียนทีท่ ำ� โครงงานเอง และยังเป็นประสบการณ์ใหม่
ส�ำหรับครูที่ปรึกษาและบุคคลอื่นๆ อีกด้วย (พิมพันธ์
เดชะคุปต์และคณะ, 2551)
ดังนัน้ ครูจงึ ควรใช้รปู แบบการสอน แนวการสอน
วิธีสอน เทคนิคการสอนเป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการคิด การสอนคิดด้วยการท�ำโครงงาน
ซึ่งเป็นวิธีสอน (project method) หรือจัดเป็นแนวการ
สอน (project-based learning หรือ project-based
approach) ที่สามารถพัฒนาการคิดได้ทั้งการคิดขั้น
พื้นฐานและการคิดขั้นสูง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์และคณะ,

2551)ประกอบกับการสอนแบบโครงงาน เป็นการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เพราะเป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้
เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีกระบวนการท�ำงานและท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
การสอนแบบโครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถ
น�ำไปใช้สอนได้ทุกกลุ่มประสบการณ์/กลุ่มวิชา และทุก
ระดับชั้น (กรมวิชาการ, 2544) ในการนี้ผู้วิจัยจึงสนใจ
รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานซึง่ ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนในการด�ำเนินการท�ำโครง
งานเพื่อหาค�ำตอบของปัญหา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ได้แก่ ระบุปญ
ั หา ออกแบบการรวบรวมข้อมูล ปฏิบตั กิ าร
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและสือ่ ความหมายข้อมูล และ
สรุปผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนสามารถพัฒนาทักษะการคิด
ต่างๆได้ (ทิศนา แขมมณี, 2547) มาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียน ซึง่ เป็นนิสติ คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาที่มีผลการเรียน
แตกต่างกัน ผู้วิจัยพิจารณาว่า หากนิสิตได้เรียนรู้ตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการคิด
ที่เป็นกระบวนการตามล�ำดับขั้นตอนโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จะสามารถพัฒนาทักษะการ
คิดของนิสิตได้เป็นอย่างดีและเป็นเรื่องที่มีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องเริ่มด�ำเนินการลงไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนที่ประสบความ
ส�ำเร็จต่อไป

ความมุ่งหมายในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดระหว่างนิสิต
ระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครง
งานกับนิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
3. เพือ่ เปรียบเทียบทักษะการคิดของนิสติ ระดับ
ปริญญาตรีที่มีระดับผลการเรียนแตกต่างกัน
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4. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการท�ำโครง
งานระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานกับนิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียน
รู้แบบปกติ
5. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต ที่ มี ต ่ อ
กระบวนการท�ำโครงงาน

สมมติฐานการวิจัย
1. ทักษะการคิดของนิสิตที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานกับการสอนปกติแตกต่างกัน
2. ทักษะการคิดของนิสติ ซึง่ มีผลการเรียนระดับ
สูงและระดับต�่ำแตกต่างกัน
3. ความสามารถในการท�ำโครงงานของนิสิต
ระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครง
งานกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกัน

วิธีดำ�เนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ได้แก่
นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรี ซึง่ ได้มาจากการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจงโดย
เลือกกลุ่มที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ท�ำการสอนรายวิชา
437372 Special Topic จ�ำนวน 70 คน ซึง่ แบ่งออกเป็น
1. กลุ่มควบคุม ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมศึ ก ษา คณะศึ ก ษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 35
คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่เรียน วิชา
437372 Special Topic ซึง่ เป็นกลุม่ ทีเ่ รียนด้วยแผนการ
สอนทีจ่ ดั การสอนปกติตามแผนการสอนของภาควิชาการ
อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์
2. กลุ่มทดลอง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมศึ ก ษา คณะศึ ก ษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 35 คน
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ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่เรียน วิชา Special
Topic ซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียนด้วยแผนการสอนที่จัดตาม
แนวทางการเรียนรู้แบบโครงงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย
เครื่องมือดังต่อไปนี้
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ร ายวิ ช า 437372
Special Topic ด้วยการสอนแบบโครงงานตามแผนการ
สอนที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนรู้แบบ
โครงงาน โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็นขั้นตอน
ด�ำเนินการท�ำโครงงานเพือ่ หาค�ำตอบของปัญหา ซึง่ มีขนั้
ตอนการสอน 5 ขั้นตอน คือ
1. ระบุปัญหา
2. ออกแบบการรวบรวมข้อมูล
3. ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล
4. วิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล
5. สรุปผล
2. แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ร ายวิ ช า 437372
Special Topic ด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบปกติ
ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา ของภาควิชาการอาชีวศึกษาและ
พัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์
3. แบบทดสอบวัดทักษะการคิด ซึง่ ในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดการประเมินทักษะการ
คิดของ สมบัติ การจนารักพงค์ (2549) มาประยุกต์ปรับ
ใช้ให้เข้ากับกลุม่ ตัวอย่างและเนือ้ หาสาระตามการจ�ำแนก
ระดับทักษะการคิดของบลูมและคนอื่น ๆ (Bloom, B.
S. (Ed.), Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W.
H., & Krathwohl, D. R., 1956) ซึ่งเริ่มจากทักษะการ
คิดระดับต�ำ่ สุดเรียงล�ำดับไปสูร่ ะดับสูงสุด ได้แก่ ความจ�ำ
ความเข้าใจ การน�ำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินค่า (Judy Lever-Duffy, and Jean B.
McDonald, 2009)
4. แบบประเมินความสามารถในการท�ำโครงงาน
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5. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่
กระบวนการท�ำโครงงาน
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจัย
สร้างขึ้นโดยศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานจากเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้
เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงค์
การเรียนรู้ และระดับทักษะการคิด รวมทั้งให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องโดยรวมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นเท่ากับ 1.00
2. แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง
ขึ้น แล้วน�ำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบและพิจารณาในด้านความ
เหมาะสมของจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมและสื่อการ
เรียนการสอนและหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยรวมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเท่ากับ 1.00
3. แบบทดสอบวัดทักษะการคิด ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น แล้วน�ำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจ
สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าความยากง่าย
ของแบบทดสอบซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง .40 - .63 และมีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อมากกว่า 0.2 ขึน้ ไป รวมทัง้ น�ำไปหา
ค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับมีคา่ เท่ากับ .85
4. แบบประเมินความสามารถในการท�ำโครง
งานและแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
กระบวนการท�ำโครงงาน ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วน�ำเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา และหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .85 .92 รวมทั้งน�ำไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับมีค่าเท่ากับ .81
การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขนั้ ตอนด�ำเนินงานดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดเกี่ยว
กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน และการ
พัฒนาทักษะการคิด เพื่อน�ำมาปรับใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2. ขั้นทดลอง
2.1 กลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยวิธีการ
จั ด การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงานเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด
ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
2.2 เมื่อเรียนครบ 6 สัปดาห์ ผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ ป็นกลุม่ ทดลองท�ำแบบทดสอบวัดระดับทักษะ
การคิด ท�ำแบบประเมินความสามารถในการท�ำโครงงาน
และท�ำแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ กระบวนการท�ำ
โครงงาน
2.3 กลุ่มควบคุมได้รับการสอนโดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติทเี่ น้นผู้
เรียนเป็นส�ำคัญ ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
2.4 เมื่อเรียนครบ 6 สัปดาห์ ผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ ป็นกลุม่ ควบคุมท�ำแบบทดสอบวัดระดับทักษะ
การคิด ท�ำแบบประเมินความสามารถในการท�ำโครงงาน
และท�ำแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ กระบวนการท�ำ
โครงงาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม (ANCOVA) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป SPSS ท�ำการวิเคราะห์ค่าต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ของทักษะการคิดระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการจัดการ
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เรี ย นรู ้ แ บบโครงงานและกลุ ่ ม ที่ เรี ย นด้ ว ยการจั ด การ
เรียนรู้แบบปกติ
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ของทักษะการคิดระหว่างนิสิตที่มีระดับผลการเรียนสูง
และนิสิตที่มีระดับผลการเรียนต�่ำ
3. เปรี ย บเที ย บทั ก ษะการคิ ด ระหว่ า งกลุ ่ ม ที่
เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและกลุ่มที่
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมระหว่างวิธีการสอนกับระดับผลการเรียน

ผลการวิจัย
จากการด�ำเนินการตามขัน้ ตอนการวิจยั ปรากฏ
ผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดของ
นิสิตที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับวิธี
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะ
การคิดของนิสิตกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานกับนิสิตกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธี
การจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ทักษะการคิดของนิสิตกลุ่ม
ทดลองที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูง
กว่านิสิตกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิด
ของนิสิตที่มีผลการเรียนสูงและผลการเรียนต�่ำ พบว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนนของระดับทักษะการคิดของนิสิตกลุ่มที่
มีผลการเรียนสูงกับนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่ำแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ทักษะ
การคิดของนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนสูงสูงกว่านิสิตกลุ่ม
ที่มีผลการเรียนต�่ำ
และปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างวิธีการจัดการเรียน
รู้กับระดับผลการเรียน พบว่า วิธีการจัดการเรียนรู้และ
ระดับผลการเรียน ร่วมกันส่งผลต่อคะแนนทักษะการคิด
ของนิสิตระดับปริญญาตรีอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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แสดงว่าผลการเรียนของนิสิตมีความสัมพันธ์กับคะแนน
ทักษะการคิดของนิสติ โดยคะแนนทักษะการคิดของนิสติ
ระดับปริญญาตรีกลุม่ ทีม่ ผี ลการเรียนสูงสูงกว่ากลุม่ ทีม่ ผี ล
การเรียนต�ำ่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แต่หลัง
จากเมือ่ ปรับอิทธิพลของระดับผลการเรียนของนิสติ ออก
ไปโดยใช้สถิติ ANCOVA แล้วพบว่าคะแนนทักษะการคิด
ของนิสติ ระดับปริญญาตรีทเี่ รียนด้วยวิธกี ารจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานกับนิสติ ทีเ่ รียนด้วยวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบ
ปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถใน
การท�ำโครงงานของนิสิตจ�ำแนกตามวิธีการจัดการเรียน
รู้ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการท�ำโครง
งานของนิสิตกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียน
รู้แบบโครงงานกับนิสิตกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยที่ความสามารถในการท�ำโครงงาน
ของนิสติ ระดับปริญญาตรีในภาพรวม ของกลุม่ ทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความ
สามารถของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมในด้านการ
หาหัวข้อและการเลือกประเด็นที่จะท�ำโครงงาน ด้านการ
วางแผนในการท�ำโครงงาน ด้านการลงมือปฏิบัติการท�ำ
โครงงาน และด้านการสรุปผลและเขียนรายงาน ส่วนด้าน
การวิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล พบว่ามีความ
สามารถไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถใน
การท�ำโครงงานของนิสิตจ�ำแนกตามระดับผลการเรียน
สูงและผลการเรียนต�่ำ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของความ
สามารถในการท�ำโครงงานของนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียน
สูงกับนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่ำแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ในภาพรวม นิสิตกลุ่ม
ที่มีผลการเรียนสูงมีความสามารถในการท�ำโครงงานสูง
กว่านิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่ำ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าความสามารถของนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียน
สูงสูงกว่านิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่ำในทุกด้าน ได้แก่
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ด้านการหาหัวข้อและการเลือกประเด็นที่จะท�ำโครงงาน
ด้านการวางแผนในการท�ำโครงงาน ด้านการลงมือปฏิบตั ิ
การท�ำโครงงาน ด้านการวิเคราะห์ผลและสื่อความหมาย
ข้อมูลและด้านการสรุปผลและเขียนรายงาน
5. ความคิดเห็นต่อกระบวนการท�ำโครงงานของ
นิสิตในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากโดยเรียงล�ำดับ
จากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยห้าอันดับแรกได้แก่
กระบวนการท�ำโครงงานช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิด
ชอบในการท�ำงานมากขึ้น ช่วยเพิ่มทักษะในการสืบค้น
ข้อมูล สามารถน�ำความรู้และประสบการณ์จากการเรียน
ไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผเู้ รียน
ได้เลือกประเด็นศึกษาเนือ้ หาทีต่ นเองสนใจ ส�ำหรับอันดับ
สุดท้ายอยู่ในระดับดี ได้แก่ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการ
ใช้ทรัพยากรช่วยสนับสนุนการเรียนที่หลากหลาย

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
โครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีข้อควรน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิด
ของนิสิตที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
กับนิสิตที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบ
ว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการคิดของนิสิตกลุ่มทดลองที่
เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความแตก
ต่างกับนิสิตกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียน
รู้แบบปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก�ำหนดไว้ และปฏิสัมพันธ์ร่วม
ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้กับระดับผลการเรียน พบว่า
วิธีการจัดการเรียนรู้และระดับผลการเรียน ร่วมกันส่งผล
ต่อคะแนนทักษะการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรีอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า

ผลการเรียนของนิสิตมีความสัมพันธ์กับคะแนนทักษะ
การคิดของนิสติ โดยคะแนนทักษะการคิดของนิสติ ระดับ
ปริญญาตรีกลุ่มที่มีผลการเรียนสูงสูงกว่ากลุ่มที่มีผลการ
เรียนต�่ำอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แต่หลังจากเมื่อปรับอิทธิพลของระดับผลการ
เรียนของนิสิตออกไปโดยใช้สถิติ ANCOVA แล้วพบว่า
คะแนนทักษะการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียน
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับนิสิตที่เรียน
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานสามารถน�ำมาใช้ในการพัฒนาทักษะ
การคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เหตุผลดังต่อไปนี้
1.1 นิสติ ได้ทำ� โครงงานตามความสนใจ นิสติ
ได้เรียนได้ศึกษาประเด็นปัญหาตามความต้องการและ
ความสนใจ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองอยากเรียน
จึงเป็นการกระตุ้นให้นิสิต มีความสนใจเรียนมากขึ้น
ท�ำให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรง มีความรู้เพิ่มขึ้นจาก
การค้นคว้าเอกสาร จึงเกิดความรู้และความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิมพันธ์ เดชะคุปต์
และคณะ (2551) ที่อธิบายว่า วิธีการเรียนรู้เน้นการท�ำ
โครงงาน (project-based learning) หรือวิธีการสอน
โครงงาน (project method) เป็นการพัฒนากระบวนการ
คิด ซึ่งเรียกว่า การสอนคิดด้วยโครงงาน ซึ่งต้องเน้นให้
ผู้เรียนสร้างความหมายเอง (meaning making) หรือ
สร้างค�ำอธิบายเอง (explanation making) หรือสร้าง
ความรูใ้ หม่เอง (new knowledge construction) อันจะ
ช่วยท�ำให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้ (knowledge) และทักษะ
(skills) ซึ่งเป็นทักษะการคิดและทักษะการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นการสร้าง
ความเข้าใจอย่างลุม่ ลึก เรียกว่า การเรียนรูเ้ พือ่ ความเข้าใจ
(learning for understanding) และการเรียนรู้อย่าง
แท้จริงนัน้ ครูตอ้ งจัดกิจกรรมให้นกั เรียนประยุกต์ใช้ความ
รู้หรือถ่ายโอนความรู้ หรือขยายความรู้ด้วยการสร้างผล
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งาน ชิ้นงาน และภาระงาน อันเป็นหลักฐานหรือร่องรอย
ที่แสดงว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง
1.2 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่คิดเป็น ท�ำเป็น นอกจากนี้ยังช่วยส่ง
เสริมให้นิสิตได้ฝึกค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง มีอิสระ
ในความคิด ช่วยพัฒนาคุณสมบัติด้านความมีเหตุผล
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบ
ความอดทน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของพิมพันธ์ เดชะ
คุปต์ และคณะ (2551, หน้า 54) ที่กล่าวว่า การท�ำ
โครงงานเป็นกลยุทธ์ที่ฝึกให้นักเรียนได้กระบวนการคิด
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนเป็นล�ำดับซึ่งเรียกว่า วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) ใช้การสร้าง
ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างความรู้ เน้นการค้นพบความรู้ด้วยวิธีการค้นพบ
(Discovery) ค้นพบความรู้ด้วยวิธีสืบสอบ (Inquiry
method) ความรู้ใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือวิธีการ
ใหม่ที่ได้จากการท�ำโครงงานนั้นเป็นความรู้ใหม่ของผู้
เรียน การท�ำโครงงานจึงเป็นวิธีการพัฒนาการคิด และ
สอดคล้องกับแนวคิดของกรมวิชาการ (2544) ทีอ่ ธิบาย
ว่าการสอนแบบโครงงาน เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ เพราะเป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีกระบวนการ
ท�ำงานและท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นอกจากนี้นิสิตยังได้
ฝึกทักษะการคิด ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา จากผลการ
วิจัยแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานช่วย
ท�ำให้นิสิตมีทักษะการคิดสูงขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งได้แก่ ด้านการ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และด้านการประเมินผล ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่ากระบวนการท�ำโครงงานเน้นให้นิสิตได้
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย
มีการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ หลายวิชา ตลอด
จนน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได้ เป็นวิธีการ
เรี ย นที่ นิ สิ ต สามารถสร้ า งความรู ้ ด ้ ว ยตนเองได้ เ ป็ น
อย่างดี ท�ำให้นิสิตกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
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แบบโครงงานมี ทั ก ษะการคิ ด สู ง กว่ า กลุ ่ ม ที่ เรี ย นด้ ว ย
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ (2543) ได้ท�ำการวิจัยการน�ำ
กระบวนการผลิ ต ละครเวที ม าใช้ ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะ
การคิดวิจารณญาณ โดยท�ำการวิจัยกับกลุ่มนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ
Two Group Pretest-Posttest Design โดยกลุ่ม
ทดลองได้ปฏิบัติการผลิตละครเวที ส่วนกลุ่มควบคุมได้
อ่านหนังสือ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มทดลองมี
ทักษะการคิดวิจารณญาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับว่าที่ ร.ต.ยุทธนา
กุตนันท์ (2545) ได้ด�ำเนินการศึกษาผลการเรียนปฏิบัติ
อุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญโดยวิธโี ครง
งาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนารูปแบบการสอนปฏิบตั ิ
อุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญโดยวิธี
โครงงาน เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นทฤษฎี
และปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างได้รับการเลือกแบบเจาะจง
จากนั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อุ ต สาหกรรม 1 ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา
2545 จ�ำนวน 17 คน ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ
เรียนการสอนปฏิบัติอุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญโดยวิธีโครงงานมีกิจกรรม 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นน�ำเข้าสู่ปัญหา ขั้นศึกษาข้อมูล ขั้นปฏิบัติงานตาม
แผน ขั้นน�ำเสนอผลงาน ขั้นประเมินผลส�ำเร็จ นักศึกษา
กลุ่มทดลองมีผลการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
ส�ำคัญที่ 0.01
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดของ
นิสติ ทีม่ ผี ลการเรียนสูงและผลการเรียนต�ำ่ พบว่า ค่าเฉลีย่
คะแนนของระดับทักษะการคิดของนิสิตกลุ่มที่มีผลการ
เรียนสูงกับนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่ำแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าทักษะการคิด
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ของนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนสูงสูงกว่านิสิตกลุ่มที่มีผล
การเรียนต�่ำ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะนิสิตที่มีผลการเรียนสูงเรียนรู้ได้เร็วกว่า
และมีความสามารถในการเข้าใจเนื้อหา ขั้นตอนการท�ำ
โครงงานได้ดีกว่านิสิตที่มีผลการเรียนต�่ำ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิชัย ครองกิจศิริ (2545) ที่ได้ได้พัฒนา
บทเรียนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา
ดิจิตอล และศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนเมื่อเรียนด้วย
บทเรียนทางไกลของนักศึกษาทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ต่างกัน กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จ�ำนวน 128 คน แบ่งออกเป็น กลุ่มเก่ง
จ�ำนวน 24 คน กลุ่มปานกลาง จ�ำนวน 64 คน และกลุ่ม
อ่อน จ�ำนวน 40 คน ผลการศึกษาปรากฏว่า เมื่อเปรียบ
เทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน พบว่าทุก
กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ
ในการท�ำโครงงานของนิสิตจ�ำแนกตามวิธีการจัดการ
เรียนรู้ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการท�ำ
โครงงานของนิสิตกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานกับนิสิตกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธี
การจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยที่ความสามารถในการท�ำโครงงาน
ของนิสิตระดับปริญญาตรีในภาพรวม ของกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดการเรียน
รู้แบบโครงงานช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพได้
อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของลัดดา ภู่เกียรติ
(2552) ที่อธิบายว่าการจัดการเรียนการสอนแบบโครง
งานตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและหลักการปฏิรูป
การเรียนรู้ คือต้องเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้
เรียน ภายใต้หลักการของการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ คือ ผูเ้ รียนเลือกเรือ่ งหรือประเด็นหรือปัญหาที่
ต้องการศึกษาด้วยตนเอง ผูเ้ รียนเป็นผูเ้ ลือกและแสวงหา

วิธกี าร ตลอดจนแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างหลากหลายด้วย
ตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้และค้นคว้าด้วย
ตนเอง ผู้เรียนสามารถบูรณาการทักษะ ประสบการณ์
ความรู้และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามสภาพจริง ผู้เรียนเป็น
ผู้สรุปข้อค้นพบ หรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน
ได้รว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูอ้ นื่ และผูเ้ รียนได้นำ� ความรู้
ข้อค้นพบไปใช้ในชีวิตจริง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความสามารถ
ของกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมในด้านการหาหัวข้อ
และการเลือกประเด็นที่จะท�ำโครงงาน ด้านการวางแผน
ในการท�ำโครงงาน ด้านการลงมือปฏิบัติการท�ำโครง
งาน และด้านการสรุปผลและเขียนรายงาน ส่วนด้าน
การวิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล พบว่ามีความ
สามารถไม่แตกต่างกัน สามารถอภิปรายได้ว่า
นิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
มีความสามารถในการคิดและเลือกหัวข้อหรือประเด็นที่
จะท�ำโครงงาน ด้านการวางแผนในการท�ำโครงงาน ด้าน
การลงมือปฏิบตั กิ ารท�ำโครงงาน และด้านการสรุปผลและ
เขียนรายงานได้ดีกว่านิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นิสิตกลุ่มดังกล่าวได้ถูก
ฝึกตั้งค�ำถามเกี่ยวกับสิ่งรอบข้างตัวนิสิต เหตุการณ์ใน
ชีวติ ประจ�ำวัน อาชีพ หรือตัง้ ค�ำถามจากสิง่ ทีน่ สิ ติ พบเห็น
ในการอ่าน การฟัง การท่องเทีย่ ว หรือสถานทีพ่ บเห็นเป็น
ประจ�ำเพื่อกระตุ้นให้นิสิตสงสัยและน�ำไปสู่ปัญหาหัวข้อ
โครงงานต่อไป
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของลัดดา ภู่เกียรติ
(2552) ที่กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วหัวข้อโครงงานมักจะ
ได้มาจากปัญหา ค�ำถาม หรือความอยากรู้อยากเห็น
รอบๆ ตัวผู้เรียน จึงควรให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดและเลือก
หัวข้อที่จะศึกษาด้วยตนเอง แต่เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่
ค่อยมีคุณลักษณะดังกล่าวให้เห็นเป็นที่ชัดเจนนักอาจ
เป็นเพราะวัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นอยู่ในชีวิต
ประจ�ำวัน เด็กไทยส่วนใหญ่ท�ำอะไรไม่ค่อยเป็นและไม่
ค่อยมีโอกาสในการคิดหรือแก้ปัญหาเท่าใดนักเพราะจะ
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มีผู้ใหญ่คอยคิดและแก้ปัญหาแทนให้มาตั้งแต่เล็กจนโต
จึงดูเหมือนว่าเด็กไทยคิดไม่เป็นหรือต้องคอยความช่วย
เหลือจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ และคนรอบข้างอยูต่ ลอดเวลา
แท้ทจี่ ริงแล้วเด็ก ๆ ทุกคนคิดเป็น แต่ผใู้ หญ่ได้ให้โอกาส
เขาบ้างหรือยัง ซึง่ นิสติ อีกกลุม่ หนึง่ ไม่ได้รบั การกระตุน้ ให้
ตัง้ ค�ำถามเท่าทีค่ วร จึงเป็นขัน้ ตอนทีค่ อ่ นข้างยากส�ำหรับ
นิสิตกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ในด้ า นการวางแผนในการท� ำ โครงงานนั้ น
นิสิตจะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และได้ฝึกปฏิบัติการเขียน
เค้าโครงหรือเป็นการก�ำหนดแผนงานอย่างคร่าวๆ เพื่อ
ให้เข้าใจถึงการท�ำงานอย่างเป็นขัน้ ตอน มีลำ� ดับไม่สบั สน
โดยประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ชือ่ โครงงาน ทีม่ า
และความส�ำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แนวคิดในการออกแบบโครง
งาน แผนการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง จากผลการวิจัย
ปรากฏว่านิสิตกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านิสิตกลุ่มที่เรียนด้วยวิธี
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนิสิต
ส่วนใหญ่ในกลุ่มทดลองสามารถตั้งชื่อโครงงานได้ดีกว่า
โดยสื่อความหมายถึงเรื่องที่จะศึกษาได้อย่างชัดเจน ใน
การระบุปัญหาทั้งสองกลุ่มสามารถระบุปัญหาในรูปของ
ประโยคค�ำถามและเป็นปัญหาทีห่ าค�ำตอบได้ ในด้านการ
ระบุวัตถุประสงค์ ปรากฏว่านิสิตกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่
ระบุวัตถุประสงค์ในรูปของประโยคค�ำถาม ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะนิสิตยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
ปัญหาและวัตถุประสงค์ รวมทั้งเขียนวัตถุประสงค์มี
ลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รบั และไม่ตรงกับชือ่ เรือ่ งทีศ่ กึ ษาซึง่ สอดคล้องกับการ
สรุปข้อบกพร่องในการท�ำโครงงานทีร่ อการแก้ไขของพิม
พันธ์ เดชะคุปต์และคณะ (2551, หน้า 127 – 128) ที่
กล่าวว่า ผู้ศึกษาไม่เข้าใจปัญหา วัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาอย่างชัดเจน ปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ศึกษาเป็น
เรื่องเดียวกัน เพียงแต่ปัญหาเป็นประโยคค�ำถาม ส่วน
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วัตถุประสงค์เป็นประโยคบอกเล่า การเขียนวัตถุประสงค์
ของโครงงานไม่ ต รงกั บ ชื่ อ เรื่ อ งและเขี ย นปะปนกั บ
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั ซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง ส�ำหรับ
ด้านการลงมือปฏิบัติการท�ำโครงงาน นิสิตทั้งสองกลุ่ม
ส่วนใหญ่ด�ำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ทุกประการ แต่
ก็มีบางส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย และส่วนน้อยที่
มีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด และด้านการสรุปผลและ
เขียนรายงาน ปรากฏว่า นิสติ กลุม่ ทดลองมีความสามารถ
อยูใ่ นระดับดี แต่นสิ ติ กลุม่ ควบคุมมีความสามารถในการ
สรุปผลและเขียนรายงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะนิสิตกลุ่มที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน
ส่วนใหญ่เขียนสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลได้ แต่
นิสิตกลุ่มควบคุมเขียนรายงายและสรุปผลยังไม่ถูกต้อง
เท่าที่ควร เช่น การอภิปรายผลไม่มีหลักการและทฤษฎี
มาสนับสนุน การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องเขียนยาวมาก
โดยรวบรวมเรือ่ งราวหรือประเด็นทีไ่ ม่คอ่ ยเกีย่ วข้องมาก
นักมาใส่ และบางคนไม่สามารถค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้ ซึ่งสอดคล้องกับการสรุปข้อบกพร่องใน
การท�ำโครงงานที่รอการแก้ไขของพิมพันธ์ เดชะคุปต์
และคณะ (2551, หน้า 128) ที่กล่าวว่า โครงงานส่วน
ใหญ่เขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องยาวมาก โดยรวบรวมเรื่อง
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดลองในโครงงาน เหมือนจะเพิ่ม
ความหนาของเล่มให้ดูหนาด้วยรูปเล่ม มากกว่าหนา
ด้วยสาระที่เกี่ยวข้อง การน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง
ๆ ยังท�ำไม่ถูกต้อง เช่นรูปแบบการน�ำเสนอไม่เหมาะสม
ไม่มีการก�ำหนดหน่วยของปริมาณ และใช้ภาษาฟุ่มเฟือย
ไม่กะทัดรัด ไม่เขียนชื่อตาราง ชื่อภาพที่น�ำเสนอข้อมูล
ที่ได้จากการรวบรวม เมื่อมีการสรุปผลแล้วยังขาดการ
อภิปรายผลเพราะผู้ท�ำโครงงานขาดการศึกษาเนื้อหา
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจ และการเขียน
บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงท�ำตามสามัญส�ำนึก ขาด
การศึกษาวิธีการเขียนที่ควรเป็นตามสากลนิยม แสดง
ให้เห็นว่าการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานท�ำให้นิสิตมีความสามารถในการเขียนรายงาน
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ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบหลักการและเหตุผลของการ
ศึกษาวิจัย รวมทั้งยังสามารถอภิปรายผลที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้
นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีแล้วยังช่วย
พัฒนาความสามารถของนิสิตที่จ�ำเป็นต่อการเรียนรู้ใน
ด้านทักษะการเขียนได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) ที่กล่าวว่า เนื่องจาก
กระบวนการฝึกทักษะด้วยการค้นหาตามหลักการของ
การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning) เป็น
ขั้นตอนที่ประสบความส�ำเร็จด้วยตนเอง วิธีการนี้เป็น
ประโยชน์ในการเพิ่มความเร็วในการเรียนรู้ และส่งเสริม
กระบวนการถ่ายโอนความรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้น
พบกระบวนการและข้อสรุปของเนื้อหา อันเป็นกระบวน
การหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการค้นพบความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
ส่วนด้านการวิเคราะห์ผลและสื่อความหมาย
ข้อมูล พบว่ามีความสามารถไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากทั้งสองกลุ่มใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนกัน และใช้รูปแบบการเขียน
น�ำเสนอข้อมูลในลักษณะของตาราง และมีการเขียนค�ำ
บรรยายหรือค�ำอธิบายเพือ่ สือ่ ให้ผอู้ า่ นทราบอย่างชัดเจน
แบบเดียวกัน
4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถใน
การท�ำโครงงานของนิสิตจ�ำแนกตามระดับผลการเรียน
สูงและผลการเรียนต�่ำ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของความ
สามารถในการท�ำโครงงานของนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียน
สูงกับนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่ำแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ในภาพรวม นิสิตกลุ่ม
ที่มีผลการเรียนสูงมีความสามารถในการท�ำโครงงานสูง
กว่านิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่ำ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าความสามารถของนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียน
สูงสูงกว่านิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่ำในทุกด้าน ได้แก่

ด้านการหาหัวข้อและการเลือกประเด็นที่จะท�ำโครงงาน
ด้านการวางแผนในการท�ำโครงงาน ด้านการลงมือปฏิบตั ิ
การท�ำโครงงาน ด้านการวิเคราะห์ผลและสื่อความหมาย
ข้อมูลและด้านการสรุปผลและเขียนรายงาน
ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ าจเนือ่ งมาจาก นิสติ ทีม่ ผี ลการเรียน
สูงจะมีลักษณะที่ตั้งใจเรียน ให้ความสนใจในการเรียน มี
ความกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษ ให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรมไม่ว่ากิจกรรมนั้น
จะอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ตาม เป็นผู้ที่ชอบ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ชอบซักถาม ชอบอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นอยู่เสมอ จึงท�ำให้
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนสูง มีความสามารถในการท�ำโครง
งานสูงกว่านิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่ำในทุกด้าน
5. ความคิดเห็นต่อกระบวนการท�ำโครงงาน
ของนิสิตในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการ
จั ด การท� ำ โครงงานท� ำ ให้ นิ สิ ต รู ้ จั ก ค้ น คว้ า หาค� ำ ตอบ
หรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่
กระบวนการท�ำโครงงานช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิด
ชอบในการท�ำงานมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การท�ำ
โครงงานช่วยฝึกกิจนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน เช่น ความมี
วินัย ความอดทน ความรับผิดชอบ และมีเหตุผล จาก
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่มีความภาค
ภูมิใจกับโครงงานที่ท�ำ และมีความรู้มากขึ้นภายหลังท�ำ
โครงงานเสร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมาฆะ ทิพย์
คีรี (2547, หน้า 91) ที่ได้ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ผลการ
สัมภาษณ์ ความพอใจต่อการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์
ปรากฏว่า การเรียนด้วยการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์
นักเรียนพอใจร้อยละ 100 การเขียนรายงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ นักเรียนพอใจร้อยละ 80 การให้ค�ำแนะน�ำ
ปรึกษาจากครู นักเรียนพอใจร้อยละ 100 บรรยากาศของ
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การเรียนรู้ นักเรียนพอใจร้อยละ 100 และความรู้ที่ได้รับ
จากการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนพอใจร้อยละ
90 และสอดคล้องกับว่าที่ ร.ต.ยุทธนา กุตนันท์ (2545)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนปฏิบตั ิ
อุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญโดยวิธีโครง
งาน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนปฏิบัติ
ในรูปแบบนี้อยู่ในระดับมากจนถึงมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดการเรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนปฏิบตั หิ รือฝึกทักษะในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
ควรพิจารณาเพิม่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนได้
2. ควรสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม สัมมนาใน
เรื่องของเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการคิด
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3. ควรมีการเผยแพร่เทคนิควิธกี ารจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาผลที่มีต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความ
คิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการกลุ่มหรือศึกษาปัจจัย
ภายในตัวผูเ้ รียนทีจ่ ะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดขัน้
สูง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
2. ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครง
งานในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
3. ควรมีการวิจยั ติดตามผลระยะหลังการทดลอง
เพื่อทดสอบหาความคงทนของทักษะการคิดของนิสิต
กลุ่มทดลองว่ามีมากน้อยเพียงใด และมีการน�ำไปใช้ใน
ชีวิตจริงอย่างไร มีแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงของ
ทักษะการคิดอย่างไร
4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการด้วยโครงงาน
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