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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีสอนแบบโครงงาน

วิทยาศาสตร์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ี มีต่อการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์และผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่ายและใช้เคร่ืองมือในการวิจัย

คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานทยาศาสตร์ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 จำนวน 7 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองแรงและ

การเคล่ือนท่ี และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  ผู้วิจัยได้

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน ค่าความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย 
ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเช่ือม่ัน ค่าความเท่ียงตรง t-test (Paired Samles t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภายหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

จัดข้ึน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียน

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา เป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า เน้ือหาจัดลำดับ
ความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ  

มีการสรุปผลการประเมินให้นักเรียนทราบเป็นระยะและเสนอแนะแก้ไขปรับปรุง นักเรียนมีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเน้ือหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน, แรงและการเคล่ือนท่ี 
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ABSTRACT 

This Objective of this research were to study: 1) developing project-based science 

learning management plans on “Force and Movement” for vocational education 

certificate freshmen of Banglamung Inter-Tech College to be efficient at 80/80 criteria and 

2) investigating vocational education certificate freshmen’s satisfaction towards being 

taught using the developed project-based science learning management plans. By using 

simple random sampling, the researcher selected the study sample who were vocational 

education certificate freshmen studying in the second semester of academic year 2019 at 

Banglamung Inter-Tech College in Banglamung District, Chonburi Province, totaling 30 

persons. The instruments used for collecting the data consisted of 1) 7 sets of project-

based science learning management plans on “Force and Movement” 2) a science 

learning achievement test to evaluate the students’ science knowledge on “Force and 

Movement” and 3) a questionnaire asking about the students’ satisfaction towards being 

taught using the developed project-based science learning management plans. The 

statistics used for analyzing the collected data were mean, standard deviation and t-test. 

The following were the research findings: 1) after being taught using the developed 

project-based science learning management plans, the vocational education certificate 

freshmen of Banglamung Inter-Tech College had a higher level of science learning 

achievement than they did before teaching and learning at the .05 level of significance 

and 2) the students expressed their satisfaction towards being taught using the developed 

project-based science learning management plans at high level in whole and in part. The 

listed mean scores in order included organization of content difficulty suitable for 

students’ ability, periodically having students informed of conclusion concerning 

evaluation of their learning outcomes and suggestions for improvement and clarity of 

subject content. 
 

Keywords: Project-based Science Learning Management, Force and Motion 

 

บทนำ 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญย่ิงในโลกปัจจุบัน และอนาคต วิทยาศาสตร์ช่วยสร้างความคิดท่ีพัฒนา

ให้มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและศึกษาหาความรู้ในการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ได้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันน้ีกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ท่ีเป็นสังคมแห่งการค้นคว้าและ
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เรียนรู้ ทำให้ทุกคนจำเป็นท่ีจะต้องคอยศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ เพ่ือท่ีจะมาประยุกต์ใช้กับ

เทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผลและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีมากย่ิงข้ึน เพราะฉะน้ันเราจะ

เห็นได้ว่าในปัจจุบันน้ีได้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใช้ในการอำนวยความ
สะดวกให้กับมนุษย์ โดยท้ังหมดน้ีล้วนมีรากฐานมาจากวิทยาศาสตร์ท่ีผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี การ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการสำคัญท่ีจะทำให้เกิดการพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล 

ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะท่ีสำคัญในการค้นคว้าความรู้ มีความสามารถในการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลาย ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างข้ึน รวมถึงการนำความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล มี

คุณธรรม นอกจากน้ันยังช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา 

ตลอดจนการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและย่ังยืน จะเห็นได้ว่า กระบวนการคิดมี
ความสำคัญท่ีส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีทักษะข้ันพ้ืนฐานท่ีจำเป็น การคิดมีความสำคัญ เพราะในโลกท่ีเต็มไปด้วย

ข้อมูลซ่ึงสามารถเข้าถึงตัวทุกคนได้อย่างไม่จำกัดเวลา ไม่จำกัดสถานท่ี ความสามารถในการคิดจะช่วยให้

มนุษย์สามารถเลือกใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดท้ังกับตนเองและสังคม ดังน้ันหาก

บุคคลมีความสามารถในการคิดสามารถจำแนกแยกแยะข้อมูลพิจารณา ไตร่ตรองข้อมูลต่าง ๆ อย่างถ่ีถ้วน 
ย่อมจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข (เพ็ญพิศุทธ์ิ ใจสนิท, 2555: 21) 

การจัดการเรียนของครูโดยท่ัวไปมักจะสอนตามหลักสูตร ตามจุดมุ่งหมายและจุดประสงค์การ

เรียนรู้โดยไม่คำนึงถึงความชอบ ความสนใจ รวมท้ังกลยุทธ์การสอนของครู ก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีทำให้

นักเรียนเบ่ือการเรียน (ผ่องศรี สมยา, 2544: 7) ฉะน้ันการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมี
ความจำเป็นอย่างย่ิง ท่ีต้องเน้นผู้เรียนแต่ละคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข น่ันคือครูผู้สอนมีบทบาท

เป็นผู้กระตุ้นผู้เรียน วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้และการสอน ตามสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริง 

การนำกระบวนการต่าง ๆไปใช้ในการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ศุภศิริ โสมาเกตุ, 2544: 3) 

ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้น้ัน จึงจำเป็นท่ี

ครูผู้สอนต้องปรับวิธีการสอนให้หลากหลายน่าสนใจ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะ

เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา คือ การสอนให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา เสาะแสวงหาปัญหาท่ียังไม่เกิดข้ึน 

และหาทางแก้ปัญหาเหล่าน้ัน (ขจรศักด์ิ สีเสน, 2544: 15-16) โดยปัญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุง
อินเตอร์-เทค ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ เน่ืองวิธีการ

เรียนการสอนท่ีไม่เร้าใจ ไม่มีส่ิงกระตุ้น นักเรียนไม่ได้คิดและแก้ปัญหาโดยตนเอง ก่อให้เกิดความเบ่ือหน่าย

และไม่อยากเรียนจนมีผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาคำตอบในส่ิงท่ี
ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง

หรือของกลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ช้ินงานท่ีสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง การเรียนรู้

แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนำมาผสมผสานกันได้แก่ กระบวนการกลุ่ม 
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การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด 

เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจ อยากรู้ อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการ

และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เป็น
การเรียนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่ง ความรู้เบ้ืองต้น สามารถสรุปความรู้ได้

ด้วยตนเอง  

จากปัญหาและแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา ผู้ศึกษาวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธี

สอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 เพ่ือ
พัฒนาการสอน ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักสูตร ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการสอน

แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

การดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย
เทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 3 ห้องเรียน นักเรียนท้ังหมด 90 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย
เทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1 ห้องเรียน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย 

จากประชากร 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี  

ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการดังน้ี 

1) ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เก่ียวกับข้ันตอนการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ ขอบข่ายเน้ือหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผลจากคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
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2) ศึกษาวิธีการ หลักการและเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นวิธีสอนแบบ

โครงงานวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ จากหนังสือแนวการจัดทำแผนการเรียนรู้กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

และหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
3) เลือกเน้ือหาสาระ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เลือกเน้ือหากลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ เร่ืองแรงและ

การเคล่ือนท่ี 

4) กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นวิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงและการ

เคล่ือนท่ี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระท่ีกำหนด ซ่ึงผู้ศึกษา
ค้นคว้าได้แบ่งเน้ือหาออกเป็น 7 แผน รวมเวลาท่ีใช้สอนท้ังหมด 12 ช่ัวโมง 

5) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของเน้ือหาและจุดประสงค์ ของแผนการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้วิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 

6) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์เร่ืองแรง และการ

เคล่ือนท่ี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 จำนวน 7 แผน ตามสาระเน้ือหาวิชาซ่ึงแผนการจัดการ

เรียนรู้แต่ละแผน ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ดังน้ี 

1) สาระสำคัญ 

2) จุดประสงค์ 

3) สาระการเรียนรู้ 

4) กิจกรรมการเรียนการสอน 

5) ส่ือ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้ 
6) การวัดและประเมินผล 

7) กิจกรรมเสนอแนะ 

8) ข้อเสนอแนะ 
9) แบบบันทึกหลังการสอน 

7) นำแผนการจัดการเรียนรู้เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง อาจารย์ท่ี

ปรึกษาให้แก้ไขกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียนให้เหมาะสม 

8) นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ทำการ
ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินความถูกต้องเชิงวิชาการและประเมินแผน ซ่ึงมีผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 

ประกอบด้วย   

1) ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน   จำนวน 1 ท่าน 

2) ผู้เช่ียวชาญด้านการเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 ท่าน 
3) ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล  จำนวน 1 ท่าน 

9) จากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือนำมาหาค่าเฉล่ีย และนำผล

คะแนนไปเทียบเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือคะแนนเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป ถือว่ามีความเหมาะสมใช้ได้ จากการประเมินผล
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แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า แผนการจัดการการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียโดยรวมทุกแผน มีค่าเท่ากับ 4.38 อยู่ใน

ระดับเหมาะสมมาก ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
 

ระดับความคิดเห็น คะแนนเฉล่ีย 

เหมาะสม มากท่ีสุด 4.51 - 5.00 

เหมาะสม มาก 3.51 - 4.50 

เหมาะสม ปานกลาง 2.51 - 3.50 

เหมาะสม น้อย 1.51 - 2.50 

เหมาะสม น้อยท่ีสุด 1.00 - 1.50 

   

10) นำแผนการจัดการเรียนรู้มา แก้ไขกิจกรรมและลดเวลาให้เหมาะสม นำไปทดลองสอน

กับนักเรียนท้ังห้อง ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1/2 พบว่า นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้น ท่ีจะ

ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทดลอง และมีความสนใจในส่ิงแปลกใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ในแผนการเรียนรู้ท่ี  

3 และ 7 มีกิจกรรมการเรียนรู้มากไปไม่เหมาะสมกับเวลา นอกน้ันแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีความ
เหมาะสมกับเวลาท่ีต้ังไว้ 

11) นำมาปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมให้เหมาะสม เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาอีกคร้ังตรวจสอบความ

ถูกต้องและความสมบูรณ์ของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำไปจัดพิมพ์ 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้ศึกษาวิจัยได้ดำเนินการดังน้ี 
1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี และการวิเคราะห์หลักสูตร  

จากกรมวิชาการ (2539: 179) 

2) สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ จำนวนข้อสอบและจำนวนข้อสอบท่ีต้องการจริง  

3) สร้างแบบทดสอบจำนวน 50 ข้อ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย แล้วนำเสนอผู้เช่ียวชาญ  

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเน้ือหา ความเหมาะสม ด้านภาษาเพ่ือนำไปปรับปรุง โดยผู้เช่ียวชาญชุด

เดิมประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 ให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่าข้อสอบน้ันวัดตามจุดประการเรียนรู้ 

 ให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อสอบน้ันวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าข้อสอบน้ันไม่วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

4) ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามของแบบทดสอบจุดประสงค์
การเรียนรู้โดยใช้สูตร IOC เกณฑ์ .51 ข้ึนไป ถือว่าเป็นข้อสอบท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ (สมนึก ภัททิยธนี, 

2537: 200) ผลจากการประเมินผู้เช่ียวชาญพบว่า มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 0.67-1.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้แสดง

ว่าข้อสอบท่ีใช้ได้ 
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5) นำแบบทดสอบ ไปทดสอบกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1/2 วิทยาลัย

เทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค จำนวน 30 คน 

6) นำกระดาษคำตอบท่ีนักเรียนแบบทดสอบแล้วมาตรวจให้คะแนนข้อถูก 1 คะแนน ข้อผิด 
หรือไม่ได้คำตอบเกินกว่า 1 ข้อ ให้ 0 หลังจากน้ันรวมคะแนนของแต่ละคน แล้วทำการวิเคราะห์คุณภาพ

แบบทดสอบ โดยวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ โดยวิธีของ Brennan พบว่า มีอำนาจจำแนกต้ังแต่ 

.20 ถึง .80 มีค่าความยาก (P) ต้ังแต่ .17 ถึง .80 (นำแบบทดสอบคำนวณหาค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับโดย

วิธีการของ โลเวท (Lovett) ซ่ึงคำนวณได้เท่ากับ 0.94 

7) นำแบบทดสอบท่ีคัดเลือกได้จำนวน 30 ข้อ มาจัดทำเป็นแบบทดสอบฉบับจริง 

2.3 การสร้างแบบวัดความพึงใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 โดยใช้

วิธีการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี ผู้ศึกษาวิจัยได้ดำเนินการสร้างตามข้ันตอน 
ดังน้ี 

1) ศึกษาการสร้างแบบวัดความพึงใจสาระนิพนธ์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียน

และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (ศุภศิริ โสมาเกตุ, 2544: 

204-207) 

2) สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Seale) 

เป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด จำนวน 13 ข้อ นำแบบวัดความพึงพอใจ 

ของนักเรียนท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให้คำแนะนำในส่วนท่ี

บกพร่อง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขด้านการใช้ภาษาและการต้ังคำถามแบบประเมินวัดความพึงพอใจ 
3) นำแบบวัดความพึงใจของนักเรียนท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขด้านการใช้ภาษา และการ

ต้ังคำถามแบบประเมินวัดความพึงพอใจแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม 

และเพ่ิมเติมในส่วนท่ีบกพร่องให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1) ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน  จำนวน 1 ท่าน  

2) ผู้เช่ียวชาญด้านการเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน  

3) ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล จำนวน 1 ท่าน 

4) นำแบบวัดความพึงใจของนักเรียนท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลอง (try out) กับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำมาหาค่าความเช่ือม่ัน 

(Reliability) ของแบบวัดความพึงพอใจท้ังฉบับโดยการหาค่าของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha-

Coefficient) จัดพิมพ์แบบวัดความพึงพอใจฉบับจริง เพ่ือนำไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป 
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ผลการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 81.33/84.78 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 80/80 

2. นักเรียนระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา เป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือเน้ือหามี

ความชัดเจนเข้าใจง่ายเน้ือหาจัดลำดับความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน, มีเทคนิคและ
วิธีการสอนท่ีหลากหลายเหมาะกับวัยนักเรียน, มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง, มีการสรุปผลการ

ประเมินให้นักเรียนทราบเป็นระยะและเสนอแนะแก้ไขปรับปรุง สำหรับข้อท่ีเหลือนักเรียนมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 

1. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินระดับความเหมาะสมมากถึงมากท่ีสุด 

สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณา พรมหมวงศ์ (2545) ได้
ทำวิจัยเร่ืองผลการใช้แบบฝึกเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และคุณภาพโครงงาน

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า ได้แบบฝึกเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 3 ประเภท ได้แก่ โครงงานประเภทงานสำรวจ โครงงานประเภทการทดลอง โครงงาน
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ จำนวน 5 ชุด นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีได้รับการส่งเสริมด้วยแบบฝึกเพ่ือ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉล่ียหลัง

การส่งเสริม สูงกว่าก่อนการส่งเสริม โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีได้รับ
การส่งเสริมด้วยแบบฝึกเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ มี

คุณภาพอยู่ในระดับดี 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีต่อผลการจัดการ

เรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี สำหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา เป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า เน้ือหาจัดลำดับ

ความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ มี

การสรุปผลการประเมินให้นักเรียนทราบเป็นระยะและเสนอแนะแก้ไขปรับปรุง นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด และเน้ือหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าอิสระของ ม่ิงมณี ศรีงาม (2547: 111-119) พบว่า นักเรียนมี

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยรวมอยู่ในระดับมากท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเร่ือง งานประดิษฐ์จากใบตาลสาระเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้เกิดข้ึนกับตัวนักเรียน นักเรียนได้

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ โดยมีครูทำหน้าท่ีคอยเป็นผู้ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
ปรับปรุงแก้ไขโครงงานเท่าท่ีจำเป็น ทำให้นักเรียนมีอิสระในการคิด มีความกล้าตัดสินใจมากข้ึน จนสามารถ

นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำวัสดุท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน

ประดิษฐ์ได้ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองมากข้ึนและเม่ือนักเรียนค้นพบความสำเร็จของตนเอง

ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองจึงส่งผลให้เกิดแรงจูงใจและมีความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ 

 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้เลือกศึกษาตาม

ความสนใจของตนเองหรือของกลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบ

นำมาผสมผสานกันได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การสอนแบบ
ปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจ อยากรู้ 

อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนต้องศึกษาวิธีการจัด

กิจกรรมให้เข้าใจ แม่นยำข้ันตอนต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรม 

1.2 ครูผู้สอนควรให้ความรู้เป็นไปตามลำดับข้ันตอน จากง่ายไปหายาก ใช้กระบวนการกลุ่ม 
ในการทำงาน จัดให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสคิด พูด ทำ และสรุปความรู้ร่วมกันและควรคำนึงถึงความสะอาด 

และความปลอดภัยในการทำงานด้วย 

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในข้ันการเขียนโครงงาน ครูผู้สอนควรคอยให้การช้ีแนะ 
และช่วยเหลือนักเรียนท่ียังมีปัญหาเก่ียวกับการเขียนท่ีมาและความสำคัญของโครงงานการต้ังสมมุติฐาน  

และการเขียนรายงานโครงงาน เพ่ือให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1.4 ควรมีการนำกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมบูรณาการในกลุ่ม

สาระอ่ืน ๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า 

2.1 ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานในทุกระดับช้ัน เพ่ือพัฒนากระบวนการ

ทำงาน การแก้ปัญหา ทักษะการคิดท่ีเป็นระบบ เป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อไป 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จากการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
2.3 ผู้ท่ีจะทำการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

โครงงาน ควรเป็นผู้ท่ีมีความสนใจท่ีจะฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังจึงจะทำให้การพัฒนาการเรียนรู้โดยโครงงาน

แก่นักเรียนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพอย่างแท้จริง 
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