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บทคัดย่อ   
      งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ใช้วิธี
สอนแบบ Project Based Learning ส าหรับนักศึกษาปวส.2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ใช้วิธีสอนแบบ  Project Based 
Learning ส าหรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่2 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ  รหัสวิชา 3105-2111 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ผลการวิจัยพบว่า 
  ผลการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ จ านวน 10 คน 
พบว่า มีระดับการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ 2 อันดับ ดังนี้ ระดับการเรียนรู้ 4.0 มีจ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดับการเรียนรู้ 3.5 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  จากการตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.80 คะแนน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ทีร่้อยละ 
70 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ทีผ่ลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานจากการ
น าเสนอผลงาน ผลการด าเนินงานที่เป็นระบบ และทุกคนมี ส่วนร่วม ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  
      ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การปฏิรูปการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สามารถสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 ปรับปรุง 
2546 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์  เพ่ือผลิตก าลังคน
ระดับฝีมือที่มีความรู้ ความช านาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพ และเป็นผู้มีปัญญาที่
เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  สอดคล้องกับ
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ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชนระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบ
และวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาสของตน ส่งเสริมการประสานความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน  หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับชาติ ท้องถิ่นและชุมชน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
การปฏิรูปการอาชีวศึกษา  การจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557) 

      การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 การปฏิรูปการอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 นั้นได้มีการก าหนดโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา ส่วนรายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือจัดตามความ
เหมาะสมของสภาพท้องถิน่ ซ่ึงสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนในสาขาวิชาต่างๆจัดท าโครงงานเพ่ือให้นักศึกษาน า
ความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ประยุกต์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีวางแผน น าเสนอโครงงาน ผลงานทางวิชาการ 
การออกแบบ การสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้องให้เสร็จในเวลาที่ก าหนด โดยรายงานผล
การปฏิบัติงานเป็นระยะ ตลอดการท าโครงงานและน าเสนอผลงานให้คณะกรรมการประเมินผล 
      แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เป็นอีกหนึ่งวิทยาลัยที่ใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดย
ได้มีการจัดการเรียนการสอน รายวิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือให้
เกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ ให้สามารถปฏิบัติการวางแผน ท ารายงาน 
น าเสนอผลงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท างาน จากสภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาประดิษฐกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  ในปัจจุบัน   นักศึกษายังไม่สามารถ ท ารายงาน น าเสนอผลงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ประดิษฐ์ชิ้นงานได ้

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL) เป็นการเรียนรู้ด้วยโครงงานจะ
เป็นไปตามความสนใจของนักเรียน การออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุ้น ให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น
และใช้ทักษะการคิดขั้นสูง (Thomas, 1998) งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง ได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการเรียนรู้
ในลักษณะนี่ ศักยภาพในการรับรู้สิ่งใหม่ๆ ของนักเรียน จะถูกยกระดับขึ้นเมื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แก้ปัญหาที่มีความหมาย และเม่ือนักเรียนได้รับ ความช่วยเหลือให้เข้าใจว่าความรู้กับทักษะเหล่านั้นสัมพันธ์กัน
ด้วยเหตุใด เมือ่ไหร่และอย่างไร (Bransford, Brown, & Conking,2000, p. 23) 
      ดังนั้นในฐานะผู้วิจัยเป็นครูผู้สอน รายวิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม    มีความ
ต้องการทีจ่ะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงได้หาวิธีรูปแบบการเรียนรู้ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ในครัง้นี้ โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ ใช้วิธีสอนแบบ Project 
Based Learning ส าหรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  

 
 



3 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
ตัวแปรต้น (independent variable)                     ตัวแปรตาม(dependent   variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1. แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70  
 
นิยามค าศัพท์  
  วิธีการสอนแบบ Project Based Learning หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่มีผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาแก้ปัญหานั้น เป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการเรียนรู้ constructivism ,contructionism และการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) ซ่ึงมีข้ันตอนการเรียนรู้ที่เริ่มจากการแสวงหาความรู้ กระบวนการ
คิด และทักษะในการแก้ปัญหาไว้ในรูปแบบการเรียนรู้ 

      นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทีล่งทะเบียนเรียนวิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2561 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ 
ซ่ึงเกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการ
วัดและประเมินผล การสร้างเครื่องมือวัดให้มีคุณภาพนั้น ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะท าให้
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย 
ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
  
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
       การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  คือ การจัดการสอนที่จัดประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์
ตรงได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้ท าการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการ

วิธีการสอนแบบ 

Project Based Learning 

Constructivism 

Constructionism 

Cooperative learning 

ส าหรับนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนกิส์ ปวส 
.2 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์ุตฯ   

(สามารถปฏิบัติการวางแผน ท ารายงาน 

น าเสนอผลงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดในการ
ประดิษฐ์ช้ินงานได้) 
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วางแผนการท างาน ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง(Higher 
Order Thinking) และการประเมินตนเอง 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
       แนวคิดหลักของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  แนวคิดที่ต้องมีการปฏิรูป
วิธีการเรียนรู้แบบใหม่ เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือกระตุ้นและเร่งรัดให้เกิดผลในทางการปฏิบัติอย่างจริงจัง จากผู้ที่ท า
หน้าที่เป็นครูหรือผู้สอนทุกคนซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้จากเดิมคือเป็นผู้สั่ ง 
บรรยายบอก มาเป็นผู้กระตุ้น ผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้
แบบโครงงานว่าโครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา การส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้นโดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้น 
แนะน าและ ให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

3. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
       การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สอดคล้องกับหลักทฤษฎีการเรียนรู้  constructivism , contructionism และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
cooperative learning ซ่ึงมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่เริ่มจากการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด และทักษะใน
การแก้ปัญหาไว้ในรูปแบบการเรียนรู้ ( ผศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน, ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ และอ.สันติ หุตะ
มาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

4. การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบปกติ (Systematic Instructive) กับการสอนแบบโครงงาน 
(Project Work) ของ Chard, S. (2000) อ้างใน วัฒนา มัคคสมัน, 2551 : 26 
 
การสอนแบบปกติ การสอนแบบโครงงาน 
1) เป็นการแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และทักษะ 1) เป็นการประยุกต์ใช้ทักษะในการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี 
2) กิจกรรมเป็นไปตามล าดับการเรียนการสอน 2) กิจกรรมอยู่ในระดับที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ 
3) ครูเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) ครูเป็นเพียงผู้คอยอ านวยความสะดวกและ 

ให้ ค าแนะน าแก่ผู้เรียน 
4) ผู้เรียนเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ครูก าหนดให้ 

4) ผู้ เรียนเป็นผู้ เลือกที่จะท ากิจกรรมต่าง  ๆ  ที่
หลากหลายด้วยตนเอง 

5) แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

5) แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งที่ส าคัญในการท างานของ
ผู้เรียน 

6) ครูเป็นผู้ที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่ผู้เรียนยังบกพร่องอยู่ 6) ครูสร้างผู้เรียนบนศักยภาพของผู้เรียนเอง 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     จากการสืบค้นงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เรื่อง วิธีการสอนแบบ Project Based Learning ได้จากผลงาน
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของบุคคลต่อไปนี้ 
      
     นิทราพร ลัดดากรพันธุ์.( 2554).ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานรายวิชา 
ทว.465 คริสต์จริยศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า สามารถใช้การเรียนการสอนแบบโครงงานได้โดยมีนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลางการเรียนที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และพัฒนา ศักยภาพของตัวเองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
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ความรู้ ความคิด ทัศนคต ิบุคลิกภาพ การปฏิบัติ สังคม และการน าไปใช้ นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียน
การสอนแบบโครงงานในระดับมากที่สุด เพราะวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ ท าให้เข้าใจง่าย และสามารถ
น าไปใช้ได้ในคริสตจักรและชุมชน การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
คริสตจักรและชุมชน 
      
      ศยามน อินสะอาด.(2555). ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based 
Learning ในรายวิชาเกมและสถานการณ์จ าลองเพ่ือการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัย
พบว่า  
1) กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Project Based Learning ในรายวิชา ECT2502 เกมและสถานการณ์
จ าลองเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย การวางแผนและจัดท าโครงงาน การศึกษาแนวคิดหลักการในการออกแบบ
ของ ADDIE Model การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเขียนโครงงานออกแบบเกมและสถานการณ์จ าลองเพ่ือ
การศึกษา รวมทั้งการน าเสนอผลการออกแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบเกมและสถานการณ์จ าลองได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ Project Based Learning มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.16 คะแนน 
 
      สิทธิพล อาจอินทร์ และ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ.(2554). ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปีผลการวิจัย
พบว่า  
      1) กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย การ
วางแผนและจัดท าโครงการศึกษาด้านหลักสูตร การไปศึกษาดูงานที่สถานศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาดูงาน และการเขียนรายงานผลโครงการศึกษาดูงาน รวมทั้งการน าเสนอผลการศึกษา ดูงาน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว รวมทัง้ทราบแนวทางในการน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินหลักสูตร  
      
      2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.72 คิด
เป็นร้อยละ 82.40 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 และมีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 77.36 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 75 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย ครัง้นี้ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี
ที่ 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ  รหัสวิชา 3105-
2111 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบ Project Based Learningในรายวิชา
ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ รวมทั้ง
เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี ้
      - เนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ รายวิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ   
      - กิจกรรมการเรียนการสอน Project Based Learning ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1. การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน 2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. การเขียนเค้าโครง
ของโครงงาน 4. การปฏิบัติโครงงาน 5. การเขียนรายงาน 6. การน าเสนอผลงาน 

 
การสร้างเครื่องมือ / การด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 

1. ศึกษาข้อมูลวิธีการสอนแบบ Project Based Learning 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการได้อาศัยพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่ามนุษย์จะสร้างความรู้ใหม่

ขึ้นจากการกระท าและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน การสอนในลักษณะดังกล่าวยังตั้งอยู่บนข้อสนับสนุนที่ว่า
ความรู้ใหม่ได้มาจากสิ่งที่สัมพันธ์กับความรู้ที่มีมาก่อน การสร้างความคิดริเริ่มใหม่และประสบการณ์เดิมที่ไม่
เป็นทางการและยังสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้แบบโครงงานจะมีพลังมากยิ่ง ขึ้นถ้าได้รับการส่งเสริม
จากสมาชิกในกลุ่มมากกว่าให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งคิดคนเดียว การเรียนรู้แบบโครงงานถูกสร้างขึ้นจากความ
ต้องการของผู้เรียนที่ต้องการขยายแหล่งเรียนรู้ของตนให้กว้างขวางขึ้น ไปสู่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

4. ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1. ศึกษาข้อมูลวิธีการสอนแบบ Project Based Learning 

2. เนื้อหาความรู ้รายวิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อตุฯ   

3. กิจกรรมการเรียนการสอน Project Based Learning 

3.2 ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

3.3 การเขียนเคา้โครงของช้ินงาน 

3.4 การปฏิบัตจิัดท าช้ินงาน 

3.5 การเขียนรายงานและน าเสนอช้ินงาน 

3.1 การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง ในการจัดท าช้ินงาน 
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กว้างขวางยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเตอร์เน็ต ซ่ึงการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการ
ท างานร่วมกัน และน าความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มารวมกัน 
 
บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์   
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์   
(1) ให้ค าปรึกษา แนะน า กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหัวข้อจัดท าชิ้นงาน และวิธีการเขียนรายงาน 
(2) จัดงบประมาณ อุปกรณ์สนับสนุนแต่ละชิ้นงาน  
(3) ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้เรียนแต่ละสัปดาห์  
(4) รวบรวมผลการประเมินเพ่ือตัดสินความส าเร็จในวิชา ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ   
(5) ให้ความรู้ด้านทฤษฎ ีหลักการ กระบวนการ วิธีการคิด และยุทธศาสตร์การคิด  
(6) ให้ค าแนะน าชี้แนะแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ และวิธีการด าเนินงานที่ถูกต้อง  
(7) ให้ความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการท าชิ้นงาน  
 

2. เนื้อหาความรู้รายวิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ   (3105-2111) 
       ประมวลผลความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ โดยน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีจน
ได้ผลเด่นชัด เพ่ือเป็นการพิสูจน์ความรู้ และทักษะในระดับช่างเทคนิค ผู้เรียนจะต้องวางแผน น าเสนอ
โครงงาน ผลงานทางวิชาการออกแบบ หรือสร้างเครื่อง หรืออุปกรณ์ ในงานช่างอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องให้แล้ว
เสร็จในเวลาก าหนด ซึ่งจะต้องมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเป็นระยะตลอดการท าโครงงานเมื่อ
เสร็จสมบูรณ์แล้ว ต้องเสนอผลงานให้คณะกรรมการตรวจ และ สัมภาษณ์ (เนื้อหาของโครงงานจะต้อง
สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน) 
 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน Project Based Learning 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน Project Based Learning ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน คือ 

       (1.1) การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน 
       (1.2) ศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้อง  
       (1.3) การเขียนเค้าโครงของการจัดท าชิ้นงาน  
       (1.4) การปฏิบัติการการจัดท าชิ้นงาน  
       (1.5) การเขียนรายงาน  
       (1.6) การน าเสนอผลงาน 
 

2. ศึกษาวิธีสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Project Based Learning จากเอกสาร และต ารา
ทางวิชาการ 

3. สร้างแบบแผน กิจกรรมการเรียนการสอน Project Based Learning ครอบคลุม 
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบแผน กิจกรรมการเรียนการสอน Project Based Learning  
5. น าแบบทดสอบ ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนที่วางไว้ 

 
4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. ประเมินจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Project Based Learning 6 ขัน้ตอน คือ 



8 
 

       (1.1) การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องชิ้นงาน 5 คะแนน  
       (1.2) ศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้อง 5 คะแนน 
       (1.3) การเขียนเค้าโครงของชิ้นงาน 10 คะแนน  
       (1.4) การปฏิบัติโครงงาน 30 คะแนน 
       (1.5) การเขียนรายงาน 10 คะแนน  
       (1.6) การน าเสนอผลงาน 10 คะแนน  
       (1.7) กิจนิสัยในการท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงานและ มีจริยธรรมในงานอาชีพ30 คะแนน 

2. ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมิน จากเอกสาร และต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบ 
อิสระ 

3. สร้างแบบประเมิน ครอบคลุมประเด็นทีต่้องการวัดผลหน่วยการเรียนรู้ 
4. เสนอแบบประเมิน ต่ออาจารย์หัวหน้าแผนกวิชา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม 

ของแบบประเมิน 
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมิน ตามท่ีได้รับค าแนะน าจากอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชา 
6. น าแบบประเมิน ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนที่วางไว้ 

 
การสร้างและหาคุณภาพเครือ่งมือ 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย นางสาวกันยารัตน์  เทพส าราญ  หัวหน้าแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยด าเนินการวิจัยตามวงจรการวิจัย
เชิงปฏิบัติการของ Kemmis and McTaggart (1990) 4 ขั้น คือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้น
สังเกตการณ ์(Observe) และข้ันสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) การด าเนินการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นที่  1 วางแผน (Plan) เป็นการวางแผนและจัดท าโครงงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนและการ
จัดท าโครงงานโดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 คน และท าการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่จะท า
ชิ้นงาน วางแผนการจัดท าชิ้นงาน รวมทั้งก าหนดกรอบการบันทึก การสังเกตและบันทึกผลการปฎิบัติงานของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ให้เขียนโครงร่าง โครงงาน และน าเสนอแผนการ
จัดท าโครงงานต่อผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุง
แก้ไข และลงมือปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดท าชิ้นงานเพ่ือให้มีความชัดเจนและมีความสมบูรณ์ 
 

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Act) ด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานประเภทต่างๆ และรวมถึง
หลักการออกแบบ โดยการประชุมกลุ่มเพ่ือวางแผนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโดยแบ่ง
หน้าที่ในการท างาน ค้นคว้ากันคนละ 1 ประเด็น และไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบตามที่วางแผนไว้ 
จากห้องสมุด งานวิจัย บทความ และเว็บไซต์ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์วิพากย์ ร่วมกัน ถึงวิธีการ
ออกแบบด าเนินงานโครงงานให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงงานเพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึน้ 
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ขั้นที ่3 สังเกตการณ์ (Observe) การประเมินผลระหว่างและหลังการปฏิบัติการ เป็นการติดตามผล
การด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน เพ่ือจะน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาซึ่งแบ่งเป็น
ช่วงระหว่างการปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงาน โดยในระหว่างปฏิบัติงานนั้น ผู้วิจัยให้แต่ละกลุ่มรายงาน
ความก้าวหน้าในทุกสัปดาห์ ผู้วิจัยประเมินจากความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงงาน และประเมินจากการ
สังเกตว่านักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนการประเมินหลังการปฏิบัติการ  เป็นการรวบรวมเอกสารทั้งหมด
น ามาวิเคราะห ์อันได้แก่คุณภาพโครงงานของนักศึกษา 
 

ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) การประเมินการวิจัยน าผลการวิเคราะห์คะแนนจาก
คุณภาพของโครงงาน และคะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียนจากการระหว่างปฏิบัติการและหลังการปฏิบัติการ  
น าไปสรุปผลการศึกษา ซ่ึงเป็นการสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มนักศึกษาจากนั้นน าผลที่ได้มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการสอนแบบProject Based 
Learning โดยการวิเคราะห์ค่าร้อยละ Percentage และค่าเฉลี่ย Meanร้อยละ (Percentage) จากสูตร
ต่อไปนี้ 

P = 
𝑓

𝑁
 x 100 

                 
     เมือ่ P แทน ค่าร้อยละ                          f แทน ความถีท่ีต่้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
          N แทน จ านวนความถี่ทัง้หมด 
 
ค่าร้อยละจะแสดงความหมายของค่าและสามารถน าค่าท่ีได้ไปเปรียบเทียบได้  การค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) 
เพ่ืออธิบายค่าสูตรที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยมีดังนี้ 
 
สูตรส าหรับหาค่าเฉลี่ย 

�̅� = 
∑ 𝑋

𝑛
 

 
      เมือ่ �̅� แทน ค่าเฉลี่ย                          X แทน คะแนนการตอบ 
            n แทน จ านวนประชากร 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
      การวิจัยในครั้งนี้ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประดิษฐกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อุตฯ ส าหรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อวิธีโดยใช้วิธีการสอน
แบบ ProjectBased Learning ซ่ึงศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการตั้งเกณฑ์ค่าเฉลี่ยคะแนน
ไว้ที่ร้อยละ 70 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัยระดับการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทีไ่ด้ท าการวิจัย ดังนี้ 
 



10 
 

ตารางท่ี  1 แสดงผลระดับการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับการเรียนรู้ จ านวนผู้เรียน (N) ร้อยละ (percent) 

4 5 0 
3.5 5 50.00 
3 0 50.00 

2.5 0 0 
2 0 0 

1.5 0 0 
1 0 0 

รวมทั้งสิ้น 10 100 
จากตารางที ่1 แสดงผลการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ   

จ านวน 10 คนพบว่า มีระดับการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี 2 อันดับ ดังนี้ ระดับการเรียนรู้ 4.0 มี
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดับการเรียนรู้ 3.5 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลีย่คะแนนการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ค่าเฉลี่ย คะแนนการเรียนรู้ 
สูงสุด – ต่ าสุด 

จ านวนนักศึกษา ค่าเฉลี่ยคะแนน 

�̅� 84 - 75 10 78.80 
 

จากตารางที ่2 แสดงผลจากการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ   จ านวน 10 คน พบว่า นักศึกษามีคะแนนผลการเรียนรู้สูงสุด 84 คะแนน 
และตา่สุด 75 คะแนน ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.80 คะแนน 
 
 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ   ส าหรับนักศึกษาแผนก

วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบ Project Based 
Learning ผลการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ จ านวน 10 คน 
พบว่า มีระดับการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ 2 อันดับ ดังนี้ ระดับการเรียนรู้ 4.0 มีจ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดับการเรียนรู้ 3.5 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  จากการตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.80 คะแนน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ที่ร้อยละ 
70 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานจากการ
น าเสนอผลงาน ผลการด าเนินงานที่เป็นระบบ และทุกคนมี ส่วนร่วม ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 
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อภิปรายผล  
             การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ   ส าหรับ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีการสอนแบบ Project Based Learning ผลการวิจัยพบว่า มี
ระดับการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ 2 อันดับ ดังนี้ ระดับการเรียนรู้ 4.0 มีจ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ระดับการเรียนรู้ 3.5 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  จากการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.80 คะแนน ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการเรียนรู้ โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน จากการน าเสนอผลงาน ผลการด าเนินงานที่เป็นระบบ และทุกคนมี ส่วนร่วม ส่งผลให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับ สิทธิพล อาจอินทร์ และ ธีรชัย
เนตรถนอมศักดิ.(2554).   ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนา
หลักสูตร ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.72 คิดเป็นร้อยละ 82.40 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 80 และมีจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 77.36 ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 75 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

       1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ 
ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นอย่างดี และก่อนให้นักศึกษาท าชิ้นงานควร ให้ความรู้แก่นักศึกษา
เกีย่วกับวิธีการเขียนโครงงาน องค์ประกอบของโครงงานก่อน เพ่ือ ให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถเขียน
โครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ในรายวิชาระบบโทรทัศน์
cctv,matv,catv   ส าหรับนักศึกษา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับเนื้อหารายวิชาอ่ืนๆ ในการวางแผน 
ก าหนดกิจกรรม เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือ
พัฒนาทักษะต่างๆอาท ิทักษะการทางานเป็นทีม ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
       1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Project Based Learning ใน รายวิชา
อ่ืนๆที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นรายวิชาปฏิบัติ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
       2. ควรมีการศึกษาและสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งผลแก่ผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น การเสริม สร้าง
ทักษะการคิดแบบวิจารณญาณ หรือทักษะความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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