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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี 
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงานของนสิติระดบัปรญิญา

ตรี 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับ

นิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีผลการ

เรียนแตกต่างกัน 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท�าโครงงานระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับนิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ 5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิต

ที่มีต่อกระบวนการท�าโครงงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับรูพา ทีม่ผีลการเรยีนสงูและผลการเรยีนต�่า จ�านวน 70 คน แบ่งออกเป็นกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ 

โดยใช้วธิเีลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง เลอืกห้องทีผู่วิ้จัยได้รบัมอบหมายให้ท�า การสอน กลุม่ทดลองเรยีนด้วยวธิกีาร

จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน และกลุม่ควบคมุเรยีนด้วยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิท้ังกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ

มกีารทดสอบหลงัเรยีนด้วยแบบทดสอบวัดระดบัทกัษะการคดิ การวเิคราะห์ข้อมลูใช้สถติร้ิอยละ ค่าเฉลีย่ ความเบีย่ง

เบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า

1. คะแนนทักษะการคิดของนิสิตที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับนิสิตท่ีเรียนด้วยวิธีการ

จดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิแตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนสิติกลุม่ทีม่ผีลการเรยีนสงูกบันสิติกลุม่

ทีม่ผีลการเรยีนต�า่มีคะแนนของระดบัทกัษะการคดิแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 และปฏสิมัพนัธ์

ร่วมระหว่างวธิกีารจดัการเรยีนรูก้บัระดบัผลการเรยีน พบว่า วธิกีารจดัการเรยีนรูแ้ละระดบัผลการเรยีน ร่วมกนัส่งผล

ต่อคะแนนทักษะการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรีอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

2. คะแนนความสามารถในการท�าโครงงานของนิสิตท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับนิสิต

ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตกลุ่มที่มีผลการ

เรียนสูงกับนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่ามีคะแนนความสามารถในการท�าโครงงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

*อาจารย์ประจ�าภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



หน้าที่ วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 255434

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 dif-

ference 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.

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ในปัจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เป็น

ไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ประชากรทุกภูมิภาคสามารถ

หาข่าวสารความรู้ได้อย่างหลากหลาย อันเป็นผลมาจาก

ความก้าวหน้าด้วยการสื่อสารโทรคมนาคม นอกจากนี้

ทุกชาติยังต้องเผชิญกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ จึงมี

การแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่
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จ�ากัดขอบเขต ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมส่ง

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์โดยรวมและยังมี

ปัญหาสังคมต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมาย ประเทศไทยจึง

ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อสร้างศักยภาพ

ให้สามารถด�ารงอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

และสังคมส่วนรวมมีความสงบสุข (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 

พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี, 2551, หน้า 24) ซึ่ง

สอดคล้องกับความคิดเห็นของ สมบัติ การจนารักพงศ์ 

(2549, หน้า 1) ที่กล่าวว่า ในยุคที่เทคโนโลยีมีความ

เจรญิก้าวหน้า บคุคลสามารถรบัรูข่้าวสารทัว่โลกได้อย่าง

รวดเร็ว ดังนั้นวัฒนธรรม ข้อมูลข่าวสาร และแนวความ

คิดต่างๆ จึงถ่ายทอดสู่คนไทยได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน 

สังคมไทยที่มีความเอ้ืออาทร ตามวิถีเกษตรกรรมก็เริ่ม

เปลี่ยนแปลงไปถ้าการเรียนการสอนไม่สามารถพัฒนา 

ผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิด คิดไม่เป็น ตกเป็นเหยื่อของ

สังคม เหย่ือของเศรษฐกิจ เหยื่อของนโยบาย เหยื่อ

ของความทันสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่

สามารถอยู่รอดในสังคมยุคเทคโนโลยีดิจิทัลได้ จากการ

ศึกษาสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับอุดมศึกษาไทยพบว่า

มข้ีอบกพร่องของบณัฑติในเรือ่งต่าง ๆ  หลายอย่างได้แก่ 

ไม่พร้อมจะท�างาน เมื่อมาท�างานต้องสอนใหม่ คุณธรรม

และจริยธรรมบกพร่อง เช่น ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ 

ความคดิสร้างสรรค์ รูจ้กัสามคัค ีความรบัผดิชอบ มวีนิยั 

มศีลีธรรม เป็นต้น เขยีนหนังสอืทีเ่ป็นความเรยีงชีป้ระเดน็

ที่ชัดเจนไม่ได้ ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และ

สถานประกอบการ กล่าวคือ มีความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ขาดประสบการณ์ในสถานการณ์

จริง ฝึกงานแบบฉาบฉวย ขาดทักษะการท�างานเป็น

ทีม คิดไม่เป็น ไม่ใฝ่เรียนรู้ ขาดความสามารถในการ

สื่อสาร ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลักสูตรไม่ทันสมัย ไม่ตรง

กับความต้องการของผู้ใช้ วิธีการสอนของครูอาจารย์ไม่

เหมาะสม ไม่สามารถสอนนกัศกึษาให้คดิเป็น ท�าเป็น ครู

ขาดจติวญิญาณความเป็นครไูม่สามารถเป็นแบบอย่างทีด่ี

แก่นกัศกึษาได้ นกัศกึษาขาดการฝึกประสบการณ์วิชาชพี

ในรูปแบบสหกิจศึกษา และขาดกิจกรรมน�านักศึกษา

ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน เช่น การบ�าเพ็ญประโยชน์

ช่วยเหลือชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน การใช้

บริการด้านวิชาการต่าง ๆ  (ส�านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา, 2551) ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอนระดบั

อุดมศึกษาของประเทศไทยจะต้องยึดหลักผู้เรียนเป็น

ศนูย์กลาง เน้น “การเรยีนรู”้ มากกว่า “การสอน” โดยการ

ให้ผู้เรียนได้รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตใจแห่งการใฝ่

รู ้รูจ้กัแสวงหาความรูต้ลอดชวีติ นอกจากนีผู้เ้รยีนจะต้อง

ได้รับการฝึกให้มีความสามารถในการวิพากษ์หรือการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม มีทักษะในการ

ประกอบอาชีพอิสระ และยึดมั่นในวัฒนธรรมสันติ รวม

ท้ังสถาบนัอุดมศกึษาควรมกีารปรับหลกัสตูรและการสอน

ให้มคีวามทันสมยัอยูเ่สมอ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการขยาย

ตัวและความก้าวหน้าทางวิชาการ สภาพแวดล้อม และ

ปัญหาของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

และผดุงชาติ สุวรรณวงศ์, 2542) การพัฒนาให้เยาวชน

คนไทยสามารถด�ารงอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ดังกล่าว

คือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

(child-centered instruction) การจดัการเรียนการสอน

ที่เน้นบูรณาการ (integrated instruction) การจัดการ

เรียนรู้ตามสภาพจริง (authentic learning) การจัดการ

เรยีนรูเ้น้นการวจิยั (research-based learning) เป็นต้น 

การจัดการเรียนรู้ทั้งหลายดังกล่าวนี้เป็นการจัดการเรียน

รู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เพ่ือให้ผู ้เรียนได้ประโยชน์

สูงสุด เรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัด (พิมพันธ์ 

เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี, 2551) ซึ่ง

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ได้ก�าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียน

เป็นส�าคัญที่สุด (มาตรา 22) และเน้นทั้งความรู้ คุณภาพ 

กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม 

(มาตรา 23) ท้ังนี้ได้ก�าหนดให้สถานศึกษาและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู ้

เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคดิและฝึกปฏบิตัใิห้คดิเป็น  
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ท�าเป็น แก้ปัญหาได้โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมที่

ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างสมดุล สอดคล้อง

กับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของผู้เรียน ครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (กรมวิชาการ, 2544) 

และสอดคล้องกับแนวคิดการแก้ไขปัญหาด้วยการปรับ

แก้ที่กระบวนการเรียนการสอนของครู ครูควรสอน

แบบ Problem based Teaching/Research based 

Teaching เพราะจะช่วยฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 

การคิดแบบมีระบบรวมถึงการสนใจใฝ่รู้ให้แก่นักศึกษา 

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551)

ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดดังกล่าวพบว่า 

วิธีสอนเน้นให้ผู้เรียนท�าโครงงาน (project) สามารถ

สนองแนวคิดได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเป็นการสอนที่เน้น

นักเรียนเป็นส�าคัญอย่างแท้จริง และประโยชน์ส�าคัญอีก

ประการหนึ่งคือเป็นวิธีสอนที่พัฒนาทักษะการคิดและ

กระบวนการคิด กล่าวคือ การท�าโครงงานเป็นกลยุทธ์ที่

ให้นักเรียนได้กระบวนการคิด ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน

เป็นล�าดับที่เรียกว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific 

method) ใช้การสร้างความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง

ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เน้นการค้นพบความรู้

ด้วยวธิค้ีนพบ (discovery) ค้นพบความรูด้้วยวิธสีบืสอบ 

(inquiry method) ความรูใ้หม่ หรอืสิง่ประดษิฐ์ใหม่หรอื

วธีิการใหม่ทีไ่ด้จากการท�าโครงงานน้ัน ซ่ึงเป็นความรูใ้หม่

ของผูเ้รียนทีท่�าโครงงานเอง และยงัเป็นประสบการณ์ใหม่

ส�าหรับครูที่ปรึกษาและบุคคลอื่นๆ อีกด้วย (พิมพันธ์ 

เดชะคุปต์และคณะ, 2551)

ดังน้ันครจูงึควรใช้รปูแบบการสอน แนวการสอน 

วิธีสอน เทคนิคการสอนเป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการ

เรยีนรูเ้พ่ือพฒันาการคดิ การสอนคดิด้วยการท�าโครงงาน

ซึ่งเป็นวิธีสอน (project method) หรือจัดเป็นแนวการ

สอน (project-based learning หรือ project-based 

approach) ที่สามารถพัฒนาการคิดได้ทั้งการคิดขั้น

พื้นฐานและการคิดขั้นสูง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์และคณะ, 

2551)ประกอบกับการสอนแบบโครงงาน เป็นการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เพราะเป็นการสอนที่มุ ่งให้ผู ้

เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี

เหตุผล มีกระบวนการท�างานและท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

การสอนแบบโครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถ

น�าไปใช้สอนได้ทุกกลุ่มประสบการณ์/กลุ่มวิชา และทุก

ระดับชั้น (กรมวิชาการ, 2544) ในการนี้ผู้วิจัยจึงสนใจ

รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานซึง่ใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนในการด�าเนินการท�าโครง

งานเพื่อหาค�าตอบของปัญหา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 

ได้แก่ ระบปัุญหา ออกแบบการรวบรวมข้อมลู ปฏบิตักิาร

รวบรวมข้อมลู วเิคราะห์ผลและสือ่ความหมายข้อมลู และ

สรุปผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนสามารถพัฒนาทักษะการคิด

ต่างๆได้ (ทิศนา แขมมณี, 2547) มาใช้เป็นแนวทางใน

การจดัการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน ซึง่เป็นนสิติคณะศกึษาศาสตร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาที่มีผลการเรียน

แตกต่างกัน ผู้วิจัยพิจารณาว่า หากนิสิตได้เรียนรู้ตาม

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาทักษะการคิด

ท่ีเป็นกระบวนการตามล�าดับขั้นตอนโดยใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จะสามารถพัฒนาทักษะการ

คิดของนิสิตได้เป็นอย่างดีและเป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็น

ท่ีจะต้องเริ่มด�าเนินการลงไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง

เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีประสบความ

ส�าเร็จต่อไป

ความมุ่งหมายในการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดระหว่างนิสิต

ระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครง

งานกับนิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

3. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะการคดิของนสิติระดบั

ปริญญาตรีที่มีระดับผลการเรียนแตกต่างกัน
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4. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการท�าโครง

งานระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงานกับนิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียน

รู้แบบปกติ

5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อ

กระบวนการท�าโครงงาน

สมมติฐานการวิจัย
1. ทักษะการคิดของนิสิตที่เรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงานกับการสอนปกติแตกต่างกัน

2. ทกัษะการคดิของนสิติซึง่มผีลการเรยีนระดบั

สูงและระดับต�่าแตกต่างกัน

3. ความสามารถในการท�าโครงงานของนิสิต

ระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครง

งานกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกัน

วิธีด�าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้น้ี ได้แก่ 

นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด

ชลบรุ ีซึง่ได้มาจากการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงโดย

เลือกกลุ่มที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ท�าการสอนรายวิชา 

437372 Special Topic จ�านวน 70 คน ซึง่แบ่งออกเป็น 

1. กลุ่มควบคุม ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จ�านวน 35 

คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่เรียน วิชา 

437372 Special Topic ซึง่เป็นกลุม่ทีเ่รยีนด้วยแผนการ

สอนทีจ่ดัการสอนปกตติามแผนการสอนของภาควิชาการ

อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์

2. กลุ่มทดลอง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จ�านวน 35 คน 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่เรียน วิชา Special 

Topic ซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียนด้วยแผนการสอนที่จัดตาม

แนวทางการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย

เครื่องมือดังต่อไปนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู ้รายวิชา 437372 

Special Topic ด้วยการสอนแบบโครงงานตามแผนการ

สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนรู้แบบ

โครงงาน โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็นขั้นตอน

ด�าเนนิการท�าโครงงานเพือ่หาค�าตอบของปัญหา ซึง่มขีัน้

ตอนการสอน 5 ขั้นตอน คือ 

1. ระบุปัญหา

2. ออกแบบการรวบรวมข้อมูล

3. ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล 

4. วิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล 

5. สรุปผล 

2. แผนการจัดการเรียนรู ้รายวิชา 437372 

Special Topic ด้วยการจัดการเรียนรู ้แบบปกติ 

ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมศึกษา ของภาควิชาการอาชีวศึกษาและ

พัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ 

3. แบบทดสอบวดัทกัษะการคดิ ซึง่ในการศกึษา

ค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดการประเมินทักษะการ

คดิของ สมบตั ิการจนารกัพงค์ (2549) มาประยกุต์ปรบั

ใช้ให้เข้ากบักลุม่ตวัอย่างและเนือ้หาสาระตามการจ�าแนก

ระดับทักษะการคิดของบลูมและคนอื่น ๆ (Bloom, B. 

S. (Ed.), Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. 

H., & Krathwohl, D. R., 1956) ซึ่งเริ่มจากทักษะการ

คดิระดบัต�า่สดุเรยีงล�าดบัไปสูร่ะดบัสงูสดุ ได้แก่ ความจ�า 

ความเข้าใจ การน�าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 

และการประเมินค่า (Judy Lever-Duffy, and Jean B. 

McDonald, 2009)

4. แบบประเมนิความสามารถในการท�าโครงงาน
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5. แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ

กระบวนการท�าโครงงาน

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจัย

สร้างขึ้นโดยศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงานจากเอกสารและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน�าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้

เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของ

เนื้อหาและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงค์

การเรียนรู้ และระดับทักษะการคิด รวมทั้งให้เป็นไปตาม

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องโดยรวมของแผนการจัดการเรียนรู ้ที่

พัฒนาขึ้นเท่ากับ 1.00

2. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิทีผู่ว้จัิยสร้าง

ขึ้น แล้วน�าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 3 ท่าน ตรวจสอบและพิจารณาในด้านความ

เหมาะสมของจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมและสื่อการ

เรยีนการสอนและหาค่าดชันคีวามสอดคล้องโดยรวมของ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเท่ากับ 1.00

3. แบบทดสอบวัดทักษะการคิด ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้น แล้วน�าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน ตรวจ

สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าความยากง่าย

ของแบบทดสอบซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง .40 - .63 และมีค่า

อ�านาจจ�าแนกรายข้อมากกว่า 0.2 ขึน้ไป รวมทัง้น�าไปหา

ค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัมค่ีาเท่ากบั .85

4. แบบประเมินความสามารถในการท�าโครง

งานและแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ

กระบวนการท�าโครงงาน ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วน�าเสนอให้

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา และหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .85 - 

.92 รวมทั้งน�าไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง

ฉบับมีค่าเท่ากับ .81

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเกบ็รวบรวมข้อมลูมขีัน้ตอนด�าเนนิงานดงันี้

1. ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดเกี่ยว

กบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน และการ

พัฒนาทักษะการคิด เพื่อน�ามาปรับใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

2. ขั้นทดลอง 

2.1 กลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยวิธีการ

จัดการเรียนรู ้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

2.2 เมื่อเรียนครบ 6 สัปดาห์ ผู้วิจัยให้กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเป็นกลุม่ทดลองท�าแบบทดสอบวดัระดบัทักษะ

การคิด ท�าแบบประเมินความสามารถในการท�าโครงงาน 

และท�าแบบสอบถามความคดิเหน็ท่ีมต่ีอกระบวนการท�า

โครงงาน

2.3 กลุ่มควบคุมได้รับการสอนโดยใช้วิธีการ

จดัการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตทิีเ่น้นผู้

เรยีนเป็นส�าคญั ตามหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

2.4 เมื่อเรียนครบ 6 สัปดาห์ ผู้วิจัยให้กลุ่ม

ตวัอย่างทีเ่ป็นกลุม่ควบคมุท�าแบบทดสอบวดัระดบัทกัษะ

การคิด ท�าแบบประเมินความสามารถในการท�าโครงงาน 

และท�าแบบสอบถามความคดิเหน็ท่ีมต่ีอกระบวนการท�า

โครงงาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนร่วม (ANCOVA) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป SPSS ท�าการวิเคราะห์ค่าต่างๆ

ดังต่อไปนี้

1. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย

ของทักษะการคิดระหว่างกลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการ
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เรียนรู ้แบบโครงงานและกลุ ่มที่เรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู้แบบปกติ

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย

ของทักษะการคิดระหว่างนิสิตที่มีระดับผลการเรียนสูง

และนิสิตที่มีระดับผลการเรียนต�่า

3. เปรียบเทียบทักษะการคิดระหว่างกลุ ่มที่

เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและกลุ่มที่

เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยวิเคราะห์ความ

แปรปรวนร่วมระหว่างวิธีการสอนกับระดับผลการเรียน

ผลการวิจัย
จากการด�าเนินการตามขัน้ตอนการวจัิย ปรากฏ

ผลการวิจัยดังต่อไปนี้

1. ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะการคดิของ

นิสิตที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับวิธี

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะ

การคิดของนิสิตกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงานกับนิสิตกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธี

การจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ทักษะการคิดของนิสิตกลุ่ม

ทดลองที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสูง

กว่านิสิตกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้

แบบปกติ 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิด

ของนิสิตที่มีผลการเรียนสูงและผลการเรียนต�่า พบว่า 

ค่าเฉลี่ยคะแนนของระดับทักษะการคิดของนิสิตกลุ่มท่ี

มีผลการเรียนสูงกับนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่าแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ทักษะ

การคิดของนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนสูงสูงกว่านิสิตกลุ่ม

ที่มีผลการเรียนต�่า 

และปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างวิธีการจัดการเรียน

รู้กับระดับผลการเรียน พบว่า วิธีการจัดการเรียนรู้และ

ระดบัผลการเรยีน ร่วมกนัส่งผลต่อคะแนนทกัษะการคดิ

ของนิสิตระดับปริญญาตรีอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

แสดงว่าผลการเรียนของนิสิตมีความสัมพันธ์กับคะแนน

ทักษะการคดิของนสิติโดยคะแนนทักษะการคดิของนสิติ

ระดบัปริญญาตรีกลุม่ท่ีมผีลการเรียนสงูสงูกว่ากลุม่ท่ีมผีล

การเรยีนต�า่อย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 แต่หลงั

จากเมือ่ปรบัอทิธพิลของระดบัผลการเรยีนของนสิติออก

ไปโดยใช้สถติ ิANCOVA แล้วพบว่าคะแนนทกัษะการคดิ

ของนสิติระดบัปรญิญาตรทีีเ่รยีนด้วยวธิกีารจดัการเรยีนรู้

แบบโครงงานกบันสิติทีเ่รยีนด้วยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบ

ปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถใน

การท�าโครงงานของนิสิตจ�าแนกตามวิธีการจัดการเรียน

รู้ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการท�าโครง

งานของนิสิตกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียน

รู้แบบโครงงานกับนิสิตกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยวิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยที่ความสามารถในการท�าโครงงาน

ของนสิติระดบัปริญญาตรีในภาพรวม ของกลุม่ทดลองสงู

กว่ากลุ่มควบคุม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความ

สามารถของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมในด้านการ

หาหัวข้อและการเลือกประเด็นที่จะท�าโครงงาน ด้านการ

วางแผนในการท�าโครงงาน ด้านการลงมือปฏิบัติการท�า

โครงงาน และด้านการสรปุผลและเขยีนรายงาน ส่วนด้าน

การวิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล พบว่ามีความ

สามารถไม่แตกต่างกัน

4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถใน

การท�าโครงงานของนิสิตจ�าแนกตามระดับผลการเรียน

สูงและผลการเรียนต�่า พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของความ

สามารถในการท�าโครงงานของนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียน

สูงกับนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่าแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ในภาพรวม นิสิตกลุ่ม

ท่ีมีผลการเรียนสูงมีความสามารถในการท�าโครงงานสูง

กว่านิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่า เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่าความสามารถของนิสิตกลุ่มท่ีมีผลการเรียน

สูงสูงกว่านิสิตกลุ่มท่ีมีผลการเรียนต�่าในทุกด้าน ได้แก่ 
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ด้านการหาหัวข้อและการเลือกประเด็นที่จะท�าโครงงาน 

ด้านการวางแผนในการท�าโครงงาน ด้านการลงมอืปฏบัิติ

การท�าโครงงาน ด้านการวิเคราะห์ผลและสื่อความหมาย

ข้อมูลและด้านการสรุปผลและเขียนรายงาน 

5. ความคิดเห็นต่อกระบวนการท�าโครงงานของ

นิสิตในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากโดยเรียงล�าดับ

จากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยห้าอันดับแรกได้แก่ 

กระบวนการท�าโครงงานช่วยให้ผู ้เรียนมีความรับผิด

ชอบในการท�างานมากขึ้น ช่วยเพิ่มทักษะในการสืบค้น

ข้อมูล สามารถน�าความรู้และประสบการณ์จากการเรียน

ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีน

ได้เลือกประเดน็ศกึษาเนือ้หาทีต่นเองสนใจ ส�าหรบัอนัดบั

สุดท้ายอยู่ในระดับดี ได้แก่ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการ

ใช้ทรัพยากรช่วยสนับสนุนการเรียนที่หลากหลาย

อภิปรายผล
จากการศกึษาผลการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ

โครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี

อตุสาหกรรมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา

มีข้อควรน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิด

ของนิสิตที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

กับนิสิตที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบ

ว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการคิดของนิสิตกลุ่มทดลองที่

เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความแตก

ต่างกับนิสิตกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียน

รู้แบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐานที่ก�าหนดไว้ และปฏิสัมพันธ์ร่วม

ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้กับระดับผลการเรียน พบว่า 

วิธีการจัดการเรียนรู้และระดับผลการเรียน ร่วมกันส่งผล

ต่อคะแนนทักษะการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรีอย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า

ผลการเรียนของนิสิตมีความสัมพันธ์กับคะแนนทักษะ

การคดิของนสิติโดยคะแนนทกัษะการคดิของนสิติระดบั

ปริญญาตรีกลุ่มที่มีผลการเรียนสูงสูงกว่ากลุ่มที่มีผลการ

เรียนต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

แต่หลังจากเมื่อปรับอิทธิพลของระดับผลการ

เรียนของนิสิตออกไปโดยใช้สถิติ ANCOVA แล้วพบว่า

คะแนนทักษะการคิดของนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียน

ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับนิสิตที่เรียน

ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงานสามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาทักษะ

การคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

เหตุผลดังต่อไปนี้

1.1 นสิติได้ท�าโครงงานตามความสนใจ นสิติ

ได้เรียนได้ศึกษาประเด็นปัญหาตามความต้องการและ

ความสนใจ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเร่ืองท่ีตนเองอยากเรียน 

จึงเป็นการกระตุ้นให้นิสิต มีความสนใจเรียนมากขึ้น 

ท�าให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรง มีความรู้เพิ่มขึ้นจาก

การค้นคว้าเอกสาร จึงเกิดความรู้และความเข้าใจอย่าง

ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิมพันธ์ เดชะคุปต์

และคณะ (2551) ที่อธิบายว่า วิธีการเรียนรู้เน้นการท�า

โครงงาน (project-based learning) หรือวิธีการสอน

โครงงาน (project method) เป็นการพัฒนากระบวนการ

คิด ซึ่งเรียกว่า การสอนคิดด้วยโครงงาน ซึ่งต้องเน้นให้

ผู้เรียนสร้างความหมายเอง (meaning making) หรือ

สร้างค�าอธิบายเอง (explanation making) หรือสร้าง

ความรูใ้หม่เอง (new knowledge construction) อนัจะ

ช่วยท�าให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้ (knowledge) และทักษะ 

(skills) ซึ่งเป็นทักษะการคิดและทักษะการปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นการสร้าง

ความเข้าใจอย่างลุม่ลกึ เรยีกว่า การเรยีนรูเ้พือ่ความเข้าใจ 

(learning for understanding) และการเรียนรู้อย่าง

แท้จริงนัน้ ครูต้องจดักจิกรรมให้นกัเรียนประยกุต์ใช้ความ

รู้หรือถ่ายโอนความรู้ หรือขยายความรู้ด้วยการสร้างผล
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งาน ชิ้นงาน และภาระงาน อันเป็นหลักฐานหรือร่องรอย

ที่แสดงว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง

1.2 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ช่วยพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่คิดเป็น ท�าเป็น นอกจากนี้ยังช่วยส่ง

เสริมให้นิสิตได้ฝึกค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง มีอิสระ

ในความคิด ช่วยพัฒนาคุณสมบัติด้านความมีเหตุผล 

การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบ 

ความอดทน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของพมิพนัธ์ เดชะ

คุปต์ และคณะ (2551, หน้า 54) ที่กล่าวว่า การท�า

โครงงานเป็นกลยุทธ์ที่ฝึกให้นักเรียนได้กระบวนการคิด

ซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนเป็นล�าดับซึ่งเรียกว่า วิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) ใช้การสร้าง

ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง ตามแนวทฤษฎีการ

สร้างความรู้ เน้นการค้นพบความรู้ด้วยวิธีการค้นพบ 

(Discovery) ค้นพบความรู้ด้วยวิธีสืบสอบ (Inquiry 

method) ความรู้ใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือวิธีการ

ใหม่ที่ได้จากการท�าโครงงานน้ันเป็นความรู้ใหม่ของผู้

เรียน การท�าโครงงานจึงเป็นวิธีการพัฒนาการคิด และ

สอดคล้องกบัแนวคดิของกรมวชิาการ (2544) ทีอ่ธบิาย

ว่าการสอนแบบโครงงาน เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ เพราะเป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย

ตนเอง สามารถคดิวเิคราะห์อย่างมเีหตผุล มกีระบวนการ

ท�างานและท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ นอกจากนี้นิสิตยังได้

ฝึกทักษะการคิด ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา จากผลการ

วิจัยแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานช่วย

ท�าให้นิสิตมีทักษะการคิดสูงขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งได้แก่ ด้านการ

วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และด้านการประเมินผล ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่ากระบวนการท�าโครงงานเน้นให้นิสิตได้

ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 

มีการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ หลายวิชา ตลอด

จนน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้ เป็นวิธีการ

เรียนที่นิสิตสามารถสร้างความรู ้ด ้วยตนเองได้เป็น

อย่างดี ท�าให้นิสิตกลุ ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้

แบบโครงงานมีทักษะการคิดสูงกว่ากลุ ่มท่ีเรียนด้วย

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ (2543) ได้ท�าการวิจัยการน�า

กระบวนการผลิตละครเวทีมาใช้ในการพัฒนาทักษะ

การคิดวิจารณญาณ โดยท�าการวิจัยกับกลุ่มนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ 

Two Group Pretest-Posttest Design โดยกลุ่ม

ทดลองได้ปฏิบัติการผลิตละครเวที ส่วนกลุ่มควบคุมได้

อ่านหนังสือ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มทดลองมี

ทักษะการคิดวิจารณญาณเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับว่าท่ี ร.ต.ยุทธนา 

กุตนันท์ (2545) ได้ด�าเนินการศึกษาผลการเรียนปฏิบัติ

อปุกรณ์เซน็เซอร์แบบทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัโดยวธิโีครง

งาน โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนปฏบิตัิ

อุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญโดยวิธ ี

โครงงาน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทฤษฎี

และปฏิบัติ กลุ ่มตัวอย่างได้รับการเลือกแบบเจาะจง 

จากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 1 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูงชั้นปีที่ 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิชาไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 

2545 จ�านวน 17 คน ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ

เรียนการสอนปฏิบัติอุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญโดยวิธีโครงงานมีกิจกรรม 5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นน�าเข้าสู่ปัญหา ขั้นศึกษาข้อมูล ขั้นปฏิบัติงานตาม

แผน ขั้นน�าเสนอผลงาน ขั้นประเมินผลส�าเร็จ นักศึกษา

กลุ่มทดลองมีผลการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญที่ 0.01

2. ผลการเปรยีบเทียบคะแนนทักษะการคดิของ

นสิติท่ีมผีลการเรียนสงูและผลการเรียนต�า่ พบว่า ค่าเฉลีย่

คะแนนของระดับทักษะการคิดของนิสิตกลุ่มที่มีผลการ

เรียนสูงกับนิสิตกลุ่มท่ีมีผลการเรียนต�่าแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าทักษะการคิด
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ของนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนสูงสูงกว่านิสิตกลุ่มที่มีผล

การเรียนต�่า ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะนิสิตที่มีผลการเรียนสูงเรียนรู้ได้เร็วกว่า

และมีความสามารถในการเข้าใจเนื้อหา ขั้นตอนการท�า

โครงงานได้ดีกว่านิสิตที่มีผลการเรียนต�่า ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของวิชัย ครองกิจศิริ (2545) ที่ได้ได้พัฒนา

บทเรียนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา

ดิจิตอล และศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนเมื่อเรียนด้วย

บทเรยีนทางไกลของนกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ต่างกนั กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัร

วิชาชีพชั้นสูง จ�านวน 128 คน แบ่งออกเป็น กลุ่มเก่ง 

จ�านวน 24 คน กลุ่มปานกลาง จ�านวน 64 คน และกลุ่ม

อ่อน จ�านวน 40 คน ผลการศึกษาปรากฏว่า เมื่อเปรียบ

เทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ

นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน พบว่าทุก

กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ

ในการท�าโครงงานของนิสิตจ�าแนกตามวิธีการจัดการ

เรียนรู้ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการท�า

โครงงานของนิสิตกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงานกับนิสิตกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธี

การจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยที่ความสามารถในการท�าโครงงาน

ของนิสิตระดับปริญญาตรีในภาพรวม ของกลุ่มทดลอง

สูงกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดการเรียน

รู้แบบโครงงานช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพได้

อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของลัดดา ภู่เกียรติ 

(2552) ที่อธิบายว่าการจัดการเรียนการสอนแบบโครง

งานต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและหลักการปฏิรูป

การเรียนรู้ คือต้องเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้

เรียน ภายใต้หลักการของการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน

เป็นส�าคญั คอื ผู้เรยีนเลอืกเรือ่งหรอืประเดน็หรอืปัญหาที่

ต้องการศกึษาด้วยตนเอง ผูเ้รยีนเป็นผูเ้ลอืกและแสวงหา

วธิกีาร ตลอดจนแหล่งข้อมลูต่างๆ อย่างหลากหลายด้วย

ตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้และค้นคว้าด้วย

ตนเอง ผู้เรียนสามารถบูรณาการทักษะ ประสบการณ์ 

ความรู้และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามสภาพจริง ผู้เรียนเป็น

ผู้สรุปข้อค้นพบ หรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน

ได้ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูอ้ืน่ และผูเ้รยีนได้น�าความรู้ 

ข้อค้นพบไปใช้ในชีวิตจริง

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความสามารถ

ของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุในด้านการหาหวัข้อ

และการเลือกประเด็นที่จะท�าโครงงาน ด้านการวางแผน

ในการท�าโครงงาน ด้านการลงมือปฏิบัติการท�าโครง

งาน และด้านการสรุปผลและเขียนรายงาน ส่วนด้าน

การวิเคราะห์ผลและสื่อความหมายข้อมูล พบว่ามีความ

สามารถไม่แตกต่างกัน สามารถอภิปรายได้ว่า 

นิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

มีความสามารถในการคิดและเลือกหัวข้อหรือประเด็นที่

จะท�าโครงงาน ด้านการวางแผนในการท�าโครงงาน ด้าน

การลงมอืปฏบิตักิารท�าโครงงาน และด้านการสรุปผลและ

เขียนรายงานได้ดีกว่านิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นิสิตกลุ่มดังกล่าวได้ถูก

ฝึกต้ังค�าถามเกี่ยวกับสิ่งรอบข้างตัวนิสิต เหตุการณ์ใน

ชวีติประจ�าวนั อาชพี หรือตัง้ค�าถามจากสิง่ท่ีนสิติพบเหน็

ในการอ่าน การฟัง การท่องเทีย่ว หรอืสถานทีพ่บเหน็เป็น

ประจ�าเพื่อกระตุ้นให้นิสิตสงสัยและน�าไปสู่ปัญหาหัวข้อ

โครงงานต่อไป 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของลัดดา ภู ่เกียรติ 

(2552) ท่ีกล่าวว่า โดยท่ัวไปแล้วหัวข้อโครงงานมักจะ

ได้มาจากปัญหา ค�าถาม หรือความอยากรู้อยากเห็น

รอบๆ ตัวผู้เรียน จึงควรให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดและเลือก

หัวข้อท่ีจะศึกษาด้วยตนเอง แต่เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่

ค่อยมีคุณลักษณะดังกล่าวให้เห็นเป็นท่ีชัดเจนนักอาจ

เป็นเพราะวัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นอยู่ในชีวิต

ประจ�าวัน เด็กไทยส่วนใหญ่ท�าอะไรไม่ค่อยเป็นและไม่

ค่อยมีโอกาสในการคิดหรือแก้ปัญหาเท่าใดนักเพราะจะ
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มีผู้ใหญ่คอยคิดและแก้ปัญหาแทนให้มาตั้งแต่เล็กจนโต 

จึงดูเหมือนว่าเด็กไทยคิดไม่เป็นหรือต้องคอยความช่วย

เหลือจากพ่อแม่ ครอูาจารย์ และคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลา 

แท้ทีจ่รงิแล้วเดก็ ๆ  ทกุคนคดิเป็น แต่ผูใ้หญ่ได้ให้โอกาส

เขาบ้างหรอืยงั ซึง่นสิติอีกกลุม่หนึง่ไม่ได้รบัการกระตุน้ให้

ตัง้ค�าถามเท่าทีค่วร จงึเป็นขัน้ตอนทีค่่อนข้างยากส�าหรบั

นิสิตกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

ในด้านการวางแผนในการท�าโครงงานนั้น 

นิสิตจะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อ

หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และได้ฝึกปฏิบัติการเขียน

เค้าโครงหรือเป็นการก�าหนดแผนงานอย่างคร่าวๆ เพื่อ

ให้เข้าใจถงึการท�างานอย่างเป็นขัน้ตอน มลี�าดบัไม่สบัสน

โดยประกอบไปด้วยหวัข้อต่างๆ ได้แก่ ชือ่โครงงาน ทีม่า

และความส�าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แนวคิดในการออกแบบโครง

งาน แผนการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง จากผลการวิจัย 

ปรากฏว่านิสิตกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านิสิตกลุ่มที่เรียนด้วยวิธี

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากนิสิต

ส่วนใหญ่ในกลุ่มทดลองสามารถตั้งชื่อโครงงานได้ดีกว่า

โดยสื่อความหมายถึงเรื่องที่จะศึกษาได้อย่างชัดเจน ใน

การระบุปัญหาทั้งสองกลุ่มสามารถระบุปัญหาในรูปของ

ประโยคค�าถามและเป็นปัญหาทีห่าค�าตอบได้ ในด้านการ

ระบุวัตถุประสงค์ ปรากฏว่านิสิตกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่

ระบุวัตถุประสงค์ในรูปของประโยคค�าถาม ที่เป็นเช่นนี้

อาจเป็นเพราะนิสิตยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง

ปัญหาและวัตถุประสงค์ รวมทั้งเขียนวัตถุประสงค์มี

ลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับประโยชน์ที่คาดว่าจะ

ได้รบั และไม่ตรงกบัชือ่เรือ่งทีศ่กึษาซึง่สอดคล้องกบัการ

สรุปข้อบกพร่องในการท�าโครงงานทีร่อการแก้ไขของพมิ

พันธ์ เดชะคุปต์และคณะ (2551, หน้า 127 – 128) ที่

กล่าวว่า ผู้ศึกษาไม่เข้าใจปัญหา วัตถุประสงค์ของการ

ศึกษาอย่างชัดเจน ปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ศึกษาเป็น

เรื่องเดียวกัน เพียงแต่ปัญหาเป็นประโยคค�าถาม ส่วน

วตัถปุระสงค์เป็นประโยคบอกเล่า การเขยีนวตัถปุระสงค์

ของโครงงานไม่ตรงกับชื่อเรื่องและเขียนปะปนกับ

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั ซึง่เป็นสิง่ท่ีไม่ถกูต้อง ส�าหรบั

ด้านการลงมือปฏิบัติการท�าโครงงาน นิสิตท้ังสองกลุ่ม

ส่วนใหญ่ด�าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ทุกประการ แต่

ก็มีบางส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย และส่วนน้อยที่

มีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด และด้านการสรุปผลและ

เขยีนรายงาน ปรากฏว่า นสิติกลุม่ทดลองมคีวามสามารถ

อยูใ่นระดบัด ีแต่นสิติกลุม่ควบคมุมคีวามสามารถในการ

สรุปผลและเขียนรายงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะนิสิตกลุ่มท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ส่วนใหญ่เขียนสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลได้ แต่

นิสิตกลุ่มควบคุมเขียนรายงายและสรุปผลยังไม่ถูกต้อง

เท่าท่ีควร เช่น การอภิปรายผลไม่มีหลักการและทฤษฎี

มาสนับสนุน การเขียนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเขียนยาวมาก

โดยรวบรวมเรือ่งราวหรอืประเดน็ทีไ่ม่ค่อยเกีย่วข้องมาก

นักมาใส่ และบางคนไม่สามารถค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องได้ ซึ่งสอดคล้องกับการสรุปข้อบกพร่องใน

การท�าโครงงานที่รอการแก้ไขของพิมพันธ์ เดชะคุปต์

และคณะ (2551, หน้า 128) ที่กล่าวว่า โครงงานส่วน

ใหญ่เขียนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องยาวมาก โดยรวบรวมเร่ือง

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดลองในโครงงาน เหมือนจะเพิ่ม

ความหนาของเล่มให้ดูหนาด้วยรูปเล่ม มากกว่าหนา

ด้วยสาระท่ีเกี่ยวข้อง การน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง 

ๆ ยังท�าไม่ถูกต้อง เช่นรูปแบบการน�าเสนอไม่เหมาะสม 

ไม่มีการก�าหนดหน่วยของปริมาณ และใช้ภาษาฟุ่มเฟือย

ไม่กะทัดรัด ไม่เขียนช่ือตาราง ช่ือภาพท่ีน�าเสนอข้อมูล

ท่ีได้จากการรวบรวม เมื่อมีการสรุปผลแล้วยังขาดการ

อภิปรายผลเพราะผู้ท�าโครงงานขาดการศึกษาเนื้อหา

ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาท่ีสนใจ และการเขียน

บรรณานกุรมหรอืเอกสารอ้างองิท�าตามสามญัส�านกึ ขาด

การศึกษาวิธีการเขียนที่ควรเป็นตามสากลนิยม แสดง

ให้เห็นว่าการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานท�าให้นิสิตมีความสามารถในการเขียนรายงาน
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ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลหรือ

ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบหลักการและเหตุผลของการ

ศึกษาวิจัย รวมทั้งยังสามารถอภิปรายผลที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ ภายใต้การก�ากับ

ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้

นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีแล้วยังช่วย

พัฒนาความสามารถของนิสิตที่จ�าเป็นต่อการเรียนรู้ใน

ด้านทักษะการเขียนได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) ที่กล่าวว่า เนื่องจาก

กระบวนการฝึกทักษะด้วยการค้นหาตามหลักการของ

การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning) เป็น

ขั้นตอนที่ประสบความส�าเร็จด้วยตนเอง วิธีการน้ีเป็น

ประโยชน์ในการเพิ่มความเร็วในการเรียนรู้ และส่งเสริม

กระบวนการถ่ายโอนความรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้น

พบกระบวนการและข้อสรุปของเนื้อหา อันเป็นกระบวน

การหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการค้นพบความรู้ได้ด้วย

ตนเอง

ส่วนด้านการวิเคราะห์ผลและสื่อความหมาย

ข้อมูล พบว่ามีความสามารถไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจ

เนื่องมาจากทั้งสองกลุ ่มใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนกัน และใช้รูปแบบการเขียน

น�าเสนอข้อมูลในลักษณะของตาราง และมีการเขียนค�า

บรรยายหรอืค�าอธบิายเพือ่สือ่ให้ผูอ่้านทราบอย่างชดัเจน

แบบเดียวกัน

4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถใน

การท�าโครงงานของนิสิตจ�าแนกตามระดับผลการเรียน

สูงและผลการเรียนต�่า พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของความ

สามารถในการท�าโครงงานของนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียน

สูงกับนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่าแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ในภาพรวม นิสิตกลุ่ม

ที่มีผลการเรียนสูงมีความสามารถในการท�าโครงงานสูง

กว่านิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่า เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่าความสามารถของนิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียน

สูงสูงกว่านิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่าในทุกด้าน ได้แก่ 

ด้านการหาหัวข้อและการเลือกประเด็นท่ีจะท�าโครงงาน 

ด้านการวางแผนในการท�าโครงงาน ด้านการลงมอืปฏบิตัิ

การท�าโครงงาน ด้านการวิเคราะห์ผลและสื่อความหมาย

ข้อมูลและด้านการสรุปผลและเขียนรายงาน 

ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจาก นสิติท่ีมผีลการเรียน

สูงจะมีลักษณะที่ตั้งใจเรียน ให้ความสนใจในการเรียน มี

ความกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษ ให้ความร่วมมือใน

กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรมไม่ว่ากิจกรรมนั้น

จะอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ตาม เป็นผู้ที่ชอบ

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ชอบซักถาม ชอบอภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืนอยู่เสมอ จึงท�าให้

ผู้เรียนที่มีผลการเรียนสูง มีความสามารถในการท�าโครง

งานสูงกว่านิสิตกลุ่มที่มีผลการเรียนต�่าในทุกด้าน

5. ความคิดเห็นต่อกระบวนการท�าโครงงาน

ของนิสิตในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการ

จัดการท�าโครงงานท�าให้นิสิตรู้จักค้นคว้าหาค�าตอบ

หรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น

อย่างสร้างสรรค์ ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ 

กระบวนการท�าโครงงานช่วยให้ผู ้เรียนมีความรับผิด

ชอบในการท�างานมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การท�า

โครงงานช่วยฝึกกิจนิสัยท่ีดีให้แก่ผู้เรียน เช่น ความมี

วินัย ความอดทน ความรับผิดชอบ และมีเหตุผล จาก

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่มีความภาค

ภูมิใจกับโครงงานท่ีท�า และมีความรู้มากขึ้นภายหลังท�า

โครงงานเสร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมาฆะ ทิพย์

คีรี (2547, หน้า 91) ที่ได้ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ผลการ

สัมภาษณ์ ความพอใจต่อการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ปรากฏว่า การเรียนด้วยการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนพอใจร้อยละ 100 การเขียนรายงานโครงงาน

วิทยาศาสตร์ นักเรียนพอใจร้อยละ 80 การให้ค�าแนะน�า

ปรกึษาจากคร ูนกัเรยีนพอใจร้อยละ 100 บรรยากาศของ
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การเรียนรู้ นักเรียนพอใจร้อยละ 100 และความรู้ที่ได้รับ

จากการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนพอใจร้อยละ 

90 และสอดคล้องกับว่าที่ ร.ต.ยุทธนา กุตนันท์ (2545) 

ทีไ่ด้ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาในการเรยีนปฏบิตัิ

อุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดยวิธีโครง

งาน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนปฏิบัติ

ในรูปแบบนี้อยู่ในระดับมากจนถึงมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส�าหรับน�าผลการวิจัยไปใช้

1. การจัดการเรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการ

เรยีนปฏบิติัหรอืฝึกทกัษะในสาขาวิชาอตุสาหกรรมศกึษา 

ควรพิจารณาเพิม่การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 

ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนได้

2. ควรสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม สัมมนาใน

เรื่องของเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการคิด

3. ควรมกีารเผยแพร่เทคนคิวธิกีารจดัการเรยีนรู้

แบบโครงงานภายในสถานศกึษาและภายนอกสถานศกึษา

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาผลที่มีต่อตัวแปรอื่น ๆ  เช่น ความ

คิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการกลุ่มหรือศึกษาปัจจัย

ภายในตวัผูเ้รยีนทีจ่ะส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการคดิขัน้

สูง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

2. ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครง

งานในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

3. ควรมกีารวจิยัตดิตามผลระยะหลงัการทดลอง 

เพ่ือทดสอบหาความคงทนของทักษะการคิดของนิสิต

กลุ่มทดลองว่ามีมากน้อยเพียงใด และมีการน�าไปใช้ใน

ชีวิตจริงอย่างไร มีแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงของ

ทักษะการคิดอย่างไร

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการด้วยโครงงาน
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