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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบจํานวนนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานที่มีทกั ษะ
ปฏิบตั ิผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มกับจํานวนร้อยละ 70 ของจํานวนนักเรี ยนทั้งหมด 2)เพื่อศึกษาเจตคติ ต่อการ
เรี ยนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน 3)เพื่อ
เปรี ยบเทียบเจตคติต่อการเรี ยนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 ที่กาํ ลังเรี ยนอยู่ใน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนเทศบาลวัดพรหมจริ ยาวาส สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ จํานวน
30 คน ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1)แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ จํานวน
5 แผน 12 ชัว่ โมง (ในเวลา) และ 15 ชัว่ โมง (นอกเวลา) 2) แบบวัดทักษะปฏิบตั ิ 10 รายการที่มีค่าความเที่ยง 0.90
3) แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรี ยนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยหาค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์ และการทดสอบที แบบกลุ่มตัวอย่าง ไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test for dependent sample)
ผลการวิจยั พบว่า
1. นัก เรี ยนที่มีทกั ษะปฏิ บตั ิ ผ่านเกณฑ์ร้อ ยละ 80 มีจ าํ นวนร้ อยละ 90.00 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ ร้ อยละ 70 ที่
กําหนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานมีเจตคติต่อการเรี ยนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน, ทักษะปฏิบตั ิ, เจตคติต่อการเรี ยนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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ABSTRACT

The objectives of this research were 1)to compare the number of students taught by project approached
learning management on performance skills passing the criterion score of 80% from 70% standardized score,
2)to examine attitudes toward career and Technology subjects of grade 6 students 3)to compare grade 6 students’
attitude towards career and Technology subjects. The samples in this research were grade 6 student, in the second
semester of the academic year 2017, Wat Promjariyavas School, the number 30 students from each class were
selected by simple random. The research instruments were 1) 5 lessons plans on project work of Inventory of used
materials, spend of twelve hours (in time) and fifteen hours (over time), 2)10 items of performing skills from with
reliability value at 0.90, 3) 5 level rating scale of Attitude Measurement. Data was analyzed using Chi-Square Test,
t-test for dependent sample.
The results of this study revealed that:
1) 90 percent of total students had performing skills passing the criterion score of 80% after learning
higher than the standardized score at the .05 level of significance.
2) The students’ attitude towards career and technology taught by Project Based Learning was higher than
before learning at .05 level of statistical significance.
Keywords: Project, Skills, Attitude
1. บทนํา

การศึกษาเป็ นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ ที่เป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เป้ าหมาย
ของการพัฒนาประเทศให้สามารถเจริ ญก้าวหน้าและทัดเทียมกับอารยประเทศทั้งหลายนั้นอยู่ที่การพัฒนาคนในประทศ
นั้น ๆ ให้มีคุ ณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการศึ กษาเป็ นส่ วนสําคัญมากในการพัฒนา วิธี ก ารให้ผเู้ รี ยน ได้เรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์จริ งผสมผสานกับความรู้อย่างสมดุลนั้น สถานศึกษาต้องจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นกระบวนการเรี ยนรู้โดย
ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญภายใต้ความเชื่ อว่าผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพของเขา (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552, น. 12) การเรี ยนการสอนที่เหมาะกับการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ คือ การสอนแบบ
โครงงาน ซึ่งการจัดการเรี ยนการสอนในแบบโครงงาน เป็ นแนวคิดทางการเรี ยนรู้ตามแนวปรัชญากลุ่มประสบการณ์นิยม
(Experimentalism) ซึ่งมีจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) เป็ นผูท้ ี่ริเริ่ มและผลักดันในการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้นที่การเรี ยนรู้จาก
การกระทําจริ ง (Learning by Doing) โดยปรัชญาการศึกษาในแนวทางนี้จะเน้นให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง การ
ได้รับประสบการณ์จริ งจะทําให้การเรี ยนรู้คงอยูก่ บั ผูเ้ รี ยนตลอดไป มีรูปแบบวิธีสอน ที่มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า
กระทําให้สิ่งที่ตนสนใจ และเป็ นผูว้ างแผนการทํางานได้ดว้ ยตนเอง โดยมีผสู้ อนเป็ นผูใ้ ห้ค าํ ปรึ กษา หรื อเสนอแนะ
แนวทาง ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กกระบวนการทํางานอย่างมีข้ นั ตอน คือวางแผนการดําเนิ นงาน ด้วยการเขียนโครงงานเสนอ
ผูส้ อน เมื่อได้รับการอนุมตั ิ ก็จะดําเนินงานตามแผน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปแผนการดําเนิ นงานและรายงานผล
การปฏิบตั ิงาน รายงานสภาพปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข (สุ คนธ์ สิ นธพานนท์, 2556: 155) จาก
ลักษณะของการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ผูว้ ิจ ัยเห็ นว่าเป็ นการจัดกาเรี ยนรู้ ที่สามารถช่ วยให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกเข้าร่ วม
กระบวนการกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ก ับเพื่อน มีการแสวงหาสิ่ งที่ตนสนใจจะศึกษา ได้พฒ
ั นาความคิดอย่างเต็มที่
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อยากเรี ยนรู้ตลอดเวลา สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดทักษะปฏิบตั ิ มีความสนุกสนานในการเรี ยนรู้
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเห็ นสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เพื่อเปรี ยบเทียบจํานวน
นักเรี ยนที่มีทกั ษะปฏิบตั ิผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มกับจํานวนร้อยละ 70 ของจํานวนนักเรี ยนทั้งหมด และ
เปรี ยบเทียบเจตคติต่อการการเรี ยนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบจํานวนนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานที่มีทกั ษะปฏิบตั ิผา่ นเกณฑ์ร้อยละ
80 ของคะแนนเต็มกับจํานวนร้อยละ 70 ของจํานวนนักเรี ยนทั้งหมด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบเจตคติต่อการเรี ยนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
3. การดําเนินการวิจัย
3. การดําเนินการวิจยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัยในครั้ งนี้ เป็ นนัก เรี ยนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนเทศบาล
วัดพรหมจริ ยาวาส สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ จํานวน 3 ห้องเรี ยน จํานวน 97 คน ที่เรี ยนในภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาล
วัดพรหมจริ ยาวาส สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ ที่เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ซึ่ งได้
โดยการสุ่ มแบบง่ายด้วยการจับฉลากทั้งหมด 3 ห้องเรี ยน จํานวน 97 คน โดยจับฉลากและ ได้ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่
6/2 เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีนกั เรี ยนจํานวน 30 คน
3.2 เครื่ องมือในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่ อง การประดิษฐ์ของใช้จาก เศษ
วัสดุ ใช้จดั การเรี ยนรู้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 5 แผนใช้เวลาการเรี ยนรู้ 12 ชัว่ โมง (ในเวลาเรี ยน)
และจํานวน 15 ชัว่ โมง (นอกเวลาเรี ยน) โดยผูว้ ิจยั ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยสร้างแบบประเมิน
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานโดยศึกษารู ปแบบการประเมินของ วัฒนาพร ระงับทุก ข์
(2545, น. 170-185) นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปใช้ให้ผเู้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้าน การพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู้ และเป็ นครู ผสู้ อนที่มีความชํานาญการพิเศษรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเ ป็ นผูป้ ระเมินและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ความสอดคล้องของเนื้อหา จุดประสงค์การเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่ อการ
จัดการเรี ยนรู้ และการวัดประเมินผลพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็ นและให้ขอ้ เสนอแนะ และนําแผนการจัดการเรี ยนรู้
มาปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะและนํากลับไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินและตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นนําผลการประเมิน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 แผน ในแต่ละข้อมาหาค่าเฉลี่ย (𝑥 2 ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยยึดหลักเกณฑ์พิจ าณาค่าเฉลี่ ยเป็ น 5 ระดับ ของ วัฒนาพร ระงับทุก ข์ (2545, น.170-185) ซึ่ งในแต่ ล ะด้านถ้า
ค่าเฉลี่ยมีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 สรุ ปได้ว่า แผนการสอนมีความเหมาะสม
สามารถนําไปใช้ได้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538, น. 8-11; อ้างถึงใน สุ ภาภรณ์ ชอบประดิษฐ์, 2554ล น. 50) และได้ทาํ การ
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ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ จนได้แผนการสอนที่มีความเหมาะสมนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอน
2. แบบวัดทักษะปฏิบตั ิ เป็ นแบบสังเกตพฤติกรรมชี้บ่งด้านทักษะปฏิบตั ิในการประดิษฐ์ของใช้
จากเศษวัสดุและผลงานที่ได้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เรื่ อง การประดิษฐ์ของใช้จาก
เศษวัสดุ การสร้างแบบวัดทักษะปฏิบตั ิจะสร้างโดยกําหนดจุดประสงค์ การประเมินผลการปฏิบตั ิ กําหนดเกณฑ์การ
ปฏิบตั ิโดยแยกเป็ นประเด็นที่จะสังเกตและเกณฑ์ที่จะตัดสิ นผลเกณฑ์การปฏิบตั ิเป็ นพฤติกรรมเฉพาะที่นักเรี ยนควร
ปฏิบตั ิเพื่อที่จะให้ผลการปฏิบตั ิเหมาะสมงานภาคปฏิบตั ิต่าง ๆ ตัดสิ นหรื อให้คะแนนการปฏิบตั ิ ซึ่ งการวัดผลทักษะ
ปฏิบตั ิส่วนมากใช้เทคนิคการสังเกต (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์) โดยมีรายการวัดทักษะปฏิบตั ิ 10 รายการ โดยผูว้ ิจยั
ตรวจหาคุณภาพแบบวัดทักษะปฏิบตั ิจาํ นวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบเชิงพินิจของพฤติกรรมชี้บ่งของการวัดทักษะ
ปฏิบตั ิ โดยตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดทักษะปฏิบตั ิ นําความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ประเมินแบบ
วัดทักษะปฏิบตั ิ ตามรายละเอี ยดแต่ละข้อมา และหาค่าเฉลี่ย (𝒳�) และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝒮. 𝒟 )โดยกําหนด
ค่าเฉลี่ยเป็ น 5 ระดับ ใช้เกณฑ์การพิจารณาของ บุญชม ศรี สะอาด (2543, น. 100) ในแต่ละด้านถ้าค่าเฉลี่ยมีค่าตั้งแต่
3.50 ขึ้ นไป และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เ กิ น 1.00 สรุ ปได้ว่า แบบวัดทัก ษะปฏิ บตั ิ มีค วามเหมาะสมสามารถ
นําไปใช้ได้ และนําแบบวัดทักษะปฏิบตั ิไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาล
วัดพรหมจริ ยาวาส สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ จํานวน 10 คน ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยจัดกิจกรรม
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง และให้ครู จํานวน 2 คน (ครู ที่มีประสบการณ์ในการสอนรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้วไม่ต่าํ กว่า 10 ปี ) สังเกตและประเมินทักษะปฏิบตั ิและประเมินผลงานของนักเรี ยน
ซึ่ งก่ อ นที่จ ะดําเนิ นการสังเกตและประเมินทัก ษะปฏิ บตั ิ และประเมินผลงานนัก เรี ยน ผูท้ าํ วิจ ัยจะอธิ บายให้ค รู ผู้
ประเมินทั้ง 2 คน เข้าใจถึงเกณฑ์การสังเกตและประเมินผลงานนักเรี ยน จากนั้นนําคะแนนที่ได้จากการประเมินทักษะ
ปฏิบตั ิและประเมินผลงานนักเรี ยนจากครู ผูป้ ระเมินทั้ง 2 คน มาคํานวณหาค่าความเที่ยงของผูป้ ระเมิน ทั้ง 2 คน โดย
ใช้สูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมินโดยใช้สูตรของเบอรร์รี่ สต๊อกค์ และคนอื่นๆ (Burry – Stock
and other. 1996, น. 251-261)
3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกแบบวัดเจตคติต่อ
วิชาการงานอาชีพโดยใช้แบบมาตราส่ วนประมาณค่าของ Likert โดยใช้ชนิ ด 5 มาตรา ได้แก่ เห็ นด้วยอย่างยิ่ง เห็ น
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538, น. 152-159) นําแบบวัดเจตคติ
ต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพความสอดคล้องของข้อคําถาม
กับจุดประสงค์การวัดเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นําผลพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ในการวัดเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (IOC) ซึ่ งจาก
การหาค่า IOC พบว่า แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดําเนินการทดลองครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้นาํ เครื่ องมือไปทดลองกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 30
คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนเทศบาลวัดพรหมจริ ยาวาส สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์
โดยมีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
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1. ให้นกั เรี ยนทําแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อการเรี ยนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่ องการประดิษฐ์ของ
ใช้จากเศษวัสดุช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 20 ข้อ แล้วบันทึกผลเป็ นคะแนนก่อนเรี ยน
2. จัดการเรี ยนรู้กบั นักเรี ยนโดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เรื่ องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษ
วัสดุเวลาจัดการเรี ยนรู้ 3 สัปดาห์ๆ ละ 4 ชัว่ โมง รวม 12 ชัว่ โมง(ในเวลาเรี ยน) จํานวน 15 ชัว่ โมง (นอกเวลาเรี ยน) ใน
การจัดการเรี ยนรู้มีข้ นั ตอนดังนี้
2.1 แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 6 - 7 คน โดยให้นกั เรี ยนเลือกตามความสนใจ
2.2 ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ แล้วให้ประธานมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกใน
กลุ่มทํา
2.3 ให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
3. เมื่อจัดการเรี ยนรู้ครบทุกแผนแล้ว ให้นกั เรี ยนทําแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรี ยนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่ องการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 20 ข้อ แล้วบันทึกผลเป็ นคะแนน
หลังเรี ยน
4. นําคะแนนที่ได้จ ากแบบประเมินทัก ษะปฏิบตั ิ และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อ วิชาการงานอาชี พและ
เทคโนโลยี ไปวิเ คราะห์ โดยใช้วิธี การทางสถิติเพื่อคํานวณหาค่ าต่ าง ๆ ทางสถิ ติเ พื่อ ทดสอบสมมติ ฐานและสรุ ป
ผลการวิจยั
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การเปรี ยบเทียบจํานวนนักเรี ยนที่มีทกั ษะปฏิบตั ิผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มกับจํานวนร้อยละ
70 ของจํานวนนักเรี ยนทั้งหมด ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ดงั นี้
1.1 นําคะแนนจากการประเมินทักษะปฏิบตั ิของนักเรี ยนรายบุคคลของแต่ละรายการมารวมกัน
และคิดค่าร้อยละเทียบกับคะแนนเต็ม
1.2 นับจํานวนนักเรี ยนที่มีคะแนนจากการประเมินทักษะปฏิบตั ิที่ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม
1.3 คิดเป็ นร้อยละ 70 ของจํานวนนักเรี ยนที่ได้ค ะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากการประเมิน
ทักษะปฏิบตั ิ โดยเทียบกับจํานวนนักเรี ยนทั้งหมด
1.4 คํานวณหาค่าทางสถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างความถี่ที่ได้จากการปฏิบตั ิกบั ความถี่
ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้โดยใช้ค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์
2. การเปรี ยบเทียบเจตคติต่อการเรี ยนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน มีวิธีการวิเคราะห์ดงั นี้
2.1 นําคะแนนที่ได้จากการวัดเจตคติต่อการเรี ยนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคนมาบันทึก
2.2 หาผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคน
2.3 รวมผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคนและยกกําลังสอง
2.4 นําผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนของนักเรี ยนแต่ ละคนมายกกําลังสอง
และรวมกัน
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2.5 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนระหว่างคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้สถิติ
ทดสอบที แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็ นอิสระต่อกัน (T-test for dependent samples)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาจํานวนนักเรี ยนที่มีทกั ษะปฏิบตั ิผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มกับจํานวน
ร้อยละ 70 ของจํานวนนักเรี ยนทั้งหมด ซึ่ งผูว้ ิจยั นําแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานไปจัดการเรี ยนรู้กบั นักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 30 คน มีจาํ นวนนักเรี ยนที่มีทกั ษะปฏิบตั ิผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนน เต็ม 20
คะแนน พบว่า มีจาํ นวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.00 และนําไปทดสอบความแตกต่างระหว่างความถี่ที่ได้ จากการ
ปฏิบตั ิกบั ความถี่ตามสมมุติฐานที่กาํ หนดไว้ โดยใช้ค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์ ได้ผลการวิเคราะห์ แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานของจํานวนนักเรี ยนที่มีทกั ษะปฏิบตั ิผา่ นเกณฑ์ร้อยละ 80 จากเกณฑ์
จํานวนร้อยละ 70
จํานวนนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง
จํานวนนักเรี ยนตามสมมุติฐาน
𝜒2
ที่ได้จากการปฏิบตั ิ
ผ่านเกณฑ์
27(90.00%)
21(70.00%)
5.714*
ไม่ผา่ นเกณฑ์
3(10.00%)
9(30.00%)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (X2 (.05,1) = 3.841)

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าไค-สแควร์มีค่า 5.714 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าที่ได้จากการเปิ ดตาราง (𝑥 2 (.05,1) = 3.841)
แสดงว่าจํานวนนักเรี ยนมีทกั ษะปฏิบตั ิผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 มีจ าํ นวน ร้อยละ 90 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่
กําหนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
R

ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบเจตคติ ต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ผลการเปรี ยบเทียบเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่อน
เรี ยนกับหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่ อง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 30 คน โดยบันทึกคะแนนจากแบบ
วัดเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่อ นเรี ยนและคะแนนจากแบบวัดเจตคติ ต่อวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีห ลังเรี ยน ดําเนิ นการทดสอบความแตกต่างของเจตคติ ต่อ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่อ นเรี ยน
กับหลังเรี ยนโดยใช้ การทดสอบที แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test for dependent sample) ได้ผลการ
วิเคราะห์ แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
30
30

𝑥̅
2.38
4.51

S.D.
0.39
0.25

t
34.20*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (t (.05,29) = 1.699)

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาลวัดพรหมจริ ยาวาส สังกัดสํานัก
การศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ มีคะแนน
เจตคติต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. การอภิปรายผล
ผลการจัด การเรี ย นรู้ แบบโครงงาน ที่มีต่อ ทัก ษะปฏิ บตั ิ แ ละเจตคติ ต่อ การเรี ยนวิชาการงานอาชี พและ
เทคโนโลยี ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จํานวนนักเรี ยนมีทกั ษะปฏิบตั ิผา่ นเกณฑ์ร้อยละ 80 จากเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 อาจเป็ นเพราะผูว้ ิจ ัยจัดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนโดยให้นัก เรี ยนทุก คนได้ลงมือ ปฏิ บตั ิ งานจริ งทุก ขั้นตอน
นัก เรี ยนจึงได้รับประสบการณ์ตรงจากการประดิษ ฐ์ชิ้นงาน จึงทําให้นัก เรี ยนพัฒนาทักษะปฏิบตั ิข องตนเองจนมี
ทักษะสู งขึ้น คือ มีการวางแผนการทํางาน การเตรี ยมวัส ดุและเครื่ องมือ ทักษะการใช้เ ครื่ องมือ การประหยัดวัส ดุ
ประดิษฐ์ชิ้นงานตามขั้นตอน การเก็บรักษาเครื่ องมือ ความประณีต สะอาด ความแข็งแรง การใช้งานได้ตามจุดประสงค์
และมีความตั้งใจในการประดิษฐ์ช้ินงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ (2551) ที่กล่าวว่า การจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานจะช่วยฝึ กทักษะพื้นฐานในการเรี ยนรู้ให้แก่ผเู้ รี ยน ทักษะการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และนอกจากนี้
Lenschow ยังกล่ าวว่า การเรี ยนแบบโครงงานคือ การเรี ยนรู้ โดยใช้โครงงานเป็ นศูนย์ก ลางการเรี ยนรู้ (Project
Centered Learning) ซึ่งการถึง การกระทํากิจกรรมร่ วมกัน ช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ด้วยวิธี
ปฏิบตั ิจริ ง เพื่อเรี ยนรู้วิธีการแก้ปัญหา และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมบัติ ผดุงชาติ (2554) พบว่า การจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงานมีผลต่อทักษะปฏิบตั ิโดยนักเรี ยนมีทกั ษะปฏิบตั ิผา่ นเกณฑ์ร้อยละ 80 มีจาํ นวนร้อยละ 89.47
2. นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาลวัดพรหมจริ ยาวาส สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาล
นครนครสวรรค์ ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เรื่ อง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ มีคะแนนเจตคติต่อ
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ ง อาจเนื่ องมาจาก
การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานทําให้ผเู้ รี ยนมีกระบวนการเรี ยนรู้ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยน ได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือ
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของตนเอง (สุ วิทย์ มูลคํา, 2553, น. 84) ผลจากแบบสอบถามวัด
เจตคติหลังเรี ยนมีค่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด (𝑥̅ = 4.68) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคื อ
นักเรี ยนชอบเรี ยนด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง เพราะได้แสดงความสามารถด้วยตนเอง (𝑥̅ = 4.83) รองลงมาคือ นักเรี ยน
มีความสุ ขใจ ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองที่ทาํ งานเสร็ จ ตามเวลาที่กาํ หนด (𝑥̅ = 4.67) และลําดับที่ 3 คื อ
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วยสร้างประสบการณ์การทํางานร่ วมกัน (𝑥̅ = 4.53) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฏีในการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิ เรี ยนรู้ และค้นคว้าด้วยตนเอง (ลัดดา
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ภู่เกี ยรติ, 2552, น. 53) และยังสอดคล้อ งกับแนวคิดและทฤษฏีในการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานในด้านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนจะอยูภ่ ายใต้บรรยากาศที่เป็ นมิตร มีอิสรเสรี ให้เกียรติ ให้ความสําคัญแก่เด็กในฐานะคนคน
หนึ่งที่มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคน สร้างความรู้สึกมัน่ คง กล้าคิดกล้าแสดงออก กล้าลงมือทํา การให้นักเรี ยนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิกิจกรรมในเรื่ องราวที่เป็ นความสนใจและท้าทายความสามารถของตนเอง ซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายของการจัดการ
เรี ยนการเรี ยนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ศึกษามีเจตคติที่ดีต่อสิ่ ง ที่เรี ยน (รัฐพงษ์ พงศาปาน, 2555, น. 8)
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่มีทกั ษะปฏิบตั ิผา่ นเกณฑ์ร้อยละ 80 มีจาํ นวนร้อยละ 90.00 ซึ่ งสู งกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กาํ หนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานมี
เจตคติต่อการเรี ยนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การวิจยั ครั้งนี้
เป็ นการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานซึ่ งมีหลายขั้นตอนในการจัดการเรี ยนรู้ ครู ผสู้ อนควรต้องให้คาํ แนะนําตามลําดับ
ขั้นตอน จากง่ายไปยาก การใช้กระบวนการกลุ่มในการทํางาน ควรจัดให้นกั เรี ยนทุกคนมีโอกาสคิด พูด และลงมือปฏิบตั ิ
ได้สรุ ปองค์ความรู้ร่วมกัน และการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน จะประกอบไปด้วยกระบวนการและกิจกรรมปฏิบตั ิหลาย
ขั้นตอน นักเรี ยนอาจใช้เวลานานกว่าที่กาํ หนดไว้ ครู ผสู้ อนอาจยืดหยุน่ เวลาได้ และควรนําการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
ไปใช้ในเนื้อหาวิชาอื่น หรื อระดับชั้นอื่นๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีการสอนแบบ
โครงงานกับวิธีการสอนแบบอื่นตามความเหมาะสมต่อไป
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