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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจ ัยครั  งนี  มีวัตถุประสงค์เพื  อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู ้และ
เพื  อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนของนักเรียนที ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานกับแบบปกตขิองนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที  
3 ซึ งเป็นการศึกษากึ งทดลอง (Quasi experimental research) โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวที มีการทดสอบก่อนการเรียนรู้และหลัง
การเรียนรู้ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั  นมัธยมศึกษาปีที    ภาคเรียนที    ปีการศึกษา      จํานวน 
  ห้องเรียน รวม    คน ระยะเวลาที ดําเนินการทดลอง    สัปดาห์ รวม    ชั  วโมง มีเนื อหาการดําเนินการทดลอง คือ เรื  องการงานอาชีพ 
รหัส ง       ในกลุ่มสาระที     การดําเนินชีวิตและครอบครัวของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติที  ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบ ค่าความเชื  อมั  น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี  ย และ t-test 
(Dependent) 
 จากการศึกษาวิจ ัย พบว่า  

1. ผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนของนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที   3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า 
ค่าเฉลี  ยคะแนนทดสอบหลังการเรียนรู้ (X= 76.47, S.D. = 4.98) สูงกว่า ค่าเฉลี  ยคะแนนทดสอบก่อนการเรียนรู้ ( X= 62.12, S.D. = 
6.02) ซึ  งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ 0.01 

2. ผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนของนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที   3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที  ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ   (X= 80.32, S.D. = 7.94)  สูงกว่า การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (X= 62.12, S.D. = 
6.02) ซึ  งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ 0.01 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to compare Mathayom Suka III’s skill learning effectiveness on Handmade through 
project-based and traditional teaching. This study was a quasi-experimental research, pre test – post test design, with the same 
sample. The sample of the study consisted of 80 Mathayom Suksa III students in the second semester of the 2009 academic 
year. The samples were divided into one experiment group taught by project –base and one control group taught by traditional 
teaching. Duration of the experiment was 16 hours for 18 weeks. The experimental content was in the Occupation subject 
code: NG 33101 in the title 1. The living and family which was sub contents of Occupation and Technology Learning Group. 
The statistic used for analyzing the data were Item–Objective Congruency Index (IOC), reliability, percentage, mean, t-test 
(Dependent). The study findings were as follows: 

1. The learning achievement about Occupation and Technology Learning Group of Mathayom Suksa III students 
found that an averaged point of post test ( X= 76.47, S.D. = 4.98) was higher than pre-test ( X= 62.12, S.D. = 6.02) with a 
statistical significant level of 0.01 

2. The learning achievement about Occupation and Technology Learning Group of  
Mathayom Suksa III students studying with project-base found that their achievement of the experimental group ( X= 80.32, 
S.D. = 7.94) was higher than the control group ( X= 62.12, S.D. = 6.02) with a statistical significant level of 0.01. 
 
 
 



 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  การศึกษาเป็นป ั จจัยสําคัญในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นคนที  มีคุณภาพ และสามารถเปลี  ยนฐานะทางสังคมของตนเองได้ 
การจัดการศึกษาให้เป็นระบบที  ดี มีคุณภาพก็จะเป็นป ั จจัยสําคัญที  จะนําไปสู่ความสําเร็จของการพัฒนาทุกด้าน แต่ในสภาพการจัด
การศึกษาพบว่ามีป ั ญหาไม่มีคุณภาพ (สิปปนนท์ เกตุทัต.     : 4) พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.      และแก้ไขเพิ มเติม 
(ฉบับที    ) พ.ศ.      หมวด   มาตรา    กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ จะต้องจัดเนื อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชญิสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ป้ องกันและแก้ไข
ป ั ญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏ ิบ ัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น และให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื  อง ซึ  ง 
ชาตรี เกิดธรรม (    : 1) กล่าวว่า การจัดการสอนเป็นการผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ รวมทั  งปลูกฝ ั งคุณธรรม ค่านิยมที  ดีงาม และ
คุณลักษณะพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา การจัดการเรียนรู้ย ังสามารถจัดได้ทุกสถานที  และทุกเวลา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เสนอแนวทางการ
จัดการศึกษา โดยมีจุดหมายสําคัญเพื  อการพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาอย่างทั  วถึง มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและสามารถ
เรียนรู้อย่างต่อเนื  องตลอดชีวิต ซึ  งเป็นผลให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ  งตนเองได้ตลอดทั  งพึ  งพาอาศัยกันและกันได้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ.     : 1) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จ ัดทําหลักสูตรการศกึษาขั  นพื นฐาน พุทธศักราช      ขึ  น โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนที  สมบูรณ์ และ
สมดุลทั  งด้านจิตใจ ร่างกาย สติป ั ญญา อารมณ์ และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทั  งด้านวิชาการ วิชางาน และ
วิชาชีพ เพื  อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข พึ  งตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื  นอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันพัฒนาสังคมและ
สิ งแวดล้อม ซึ  งกําหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น   กลุ่ม และจัดเป็น   กลุ่มสาระหลัก กล่าวคือ กลุ่มแรก ประกอบด้วย ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นสาระการเรียนรู้ที  สถานศึกษาต้องใช้หลักในการจัดการเรียนรู้ เพื  อสร้าง
พื นฐานการคิดเป็นกลยุทธ์ในการแก้ป ั ญหาและวิกฤตของชาติ กลุ่มที  สอง ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นสาระ การเรียนรู้ที  สร้างเสริมพื นฐานความเป็นมนุษย์ และสร้างศักยภาพในการคิดและการทํางาน
อย่างสร้างสรรค์ (กรมวิชาการ.     : 2-5) 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนนทบุรี กําหนดให้จ ัดการศึกษาที  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ  งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์
ที  มีความสมดุล ทั  งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั  นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื  นฐาน รวมทั  งเจตคติที  จําเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีความเป็นกุลสตรี สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะการจัดการ สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการ
ทํางานอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ้มค่าและมีคุณธรรม สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ ์ หรือวิธีการใหม่ๆ สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรักการ
ทํางาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติที  ดีต่องาน ตลอดจนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมที  เป็นพื นฐาน ได้แก่ ความขยัน ประหยัด และอดทน นําไปสู่
การให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และพึ  งพาตนเองได้ (โรงเรียนสตรีนนทบุรี.     : 25) 
 จากการศึกษางานวิจ ัยทั  งในประเทศและในต่างประเทศ สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
สามารถถ่ายทอดเนื อหา กระบวนการที  ซับซ้อนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ  น และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมนั  นๆ ซึ  งเป็นหัวใจของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานให้แก่ผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์ของการศึกษา การเรียนการสอนใน
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การงานอาชีพ รหัส       กลุ่มสาระที     การดํารงชีวิตและครอบครัว เรื  องงานประดิษฐ ์ โดยใช้
โครงงานเพื  อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ ความอดทน ขยันหมั  นเพียร รักการทํางาน จนสามารถเก็บเกี  ยวประสบการณ์และเรียนรู้ตามสภาพ
ความเป็นจริง อันจะนําไปสู่การพัฒนาให้ชํานาญเป็นพื  นฐานการประกอบสัมมาอาชีพในอนาคต 
 นักการศึกษาที  ให้ความหมายของโครงงานไว้ พอสรุปได้ว่าโครงงานเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี  ให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้เรื  อง
ใดเรื  องหนึ  งอย่างลุ่มลึก รวมถึงการแก้ป ั ญหาด้วยตัวนักเรียนเองอย่างเป็นระบบ มีข ั  นตอน ครูผู้สอนจะเป็นผู้คอยกระตุ้น แนะนํา โดยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการเรียนรู้อื  นๆ เพื  อสํารวจค้นคว้าประดิษฐ ์ คิดค้นแก้ป ั ญหา และค้นหาคําตอบ มีการวางแผน
และปฏ ิบ ัติตามแผนที  วางไว้ วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลที  ต้องการเรียนรู้ อ ันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนไดใ้ช้วิธีการแสวงหาความรู้รอบตัว
ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามความถนัดของตนเอง นักเรียนมีความคิดริเริ  มสร้างสรรค์ มีเจตคติ มีทักษะกระบวนการ มีบุคลิกภาพที  ดี 
สามารถแก้ป ั ญหาได้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนตามเกณฑ ์ที  ตั  งไว้ 
 ผลจากการศึกษางานวิจ ัยที  เกี  ยวข้อง พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จะสามารถทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ  ทางการเรียน
และมีทักษะในการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยีสูงขึ  น ดังที   นิตยา ศรีทุมมา . (    :  ) ได้นํากิจกรรมโครงงานมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยนําวัตถุดิบที  มีอยู่ในชุมชนมาใช้จ ัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ  งส่งผล
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี มีระบบ และสุนทรี วังศรี. (    : 2) ได้นําการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน โดย
ใช้วัสดใุนท้องถิ น พบว่า นักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที     โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีเจตคติที  ดีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน 
และมีผลสัมฤทธิ  หลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ ์ ร้อยละ   .   



 

 จากการสํารวจผลสมัฤทธิ  ของนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที     โรงเรียนสตรีนนทบุรี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ปีการศึกษา      พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ   ร้อยละ    % ซึ  งตํ  ากว่าเกณฑ ์ที  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กําหนด คือ ร้อยละ    (วิชาการ โรงเรียนสตรีนนทบุรี) ทั  งนี  อาจเป็นเพราะนักเรียนขาดทักษะในการทํางาน สื  อการสอนไม่เพียงพอ 
นักเรียนไม่เห็นคุณค่าและมีเจตคติที  ไม่ดีต่อการสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นรากฐานเสริมสร้างพื  นฐานความเป็นมนุษย์ และการสร้างศักยภาพใน
การคิดและการทํางานเป็นหมู่คณะ หรือการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ป ั ญหาดังกล่าว น่าจะแก้ไขได้โดยการให้นักเรียนเรียนรู้ 

ผู้วิจ ัยในฐานะผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เพราะผลสัมฤทธิ  ของนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที     ตํ  ากว่าเกณฑ ์ที  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกําหนด ผู้วิจ ัยจึงคิด
แก้ป ั ญหาโดยใช้กิจกรรมโครงงานมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที     โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
เพื  อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการเป็นไปในทางที  ดีขึ น เพื  อเป็นพื นฐานในการประกอบอาชีพ และเกิดประสบการณ์ความรู้ที  ยั  งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื  อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้ 
2. เพื  อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนของนักเรียน ที  ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานกับแบบปกติ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที  ใช้ในการวิจ ัยครั  งนี  เป็นนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที   3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
นนทบุรี เขต 1 ภาคเรียนที   2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวน 80 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจ ัยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนเป็นเครื  องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
80 คน ซึ  งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จํานวน 40 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จํานวน 40 คน 
 เครื  องมือที  ใช้ในการศึกษาทดลองครั  งนี  ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู ้
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น

แบบปรนัย ชนิดแบบเลือกคําตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ 
  
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี  ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ  การเรียนรู้ทักษะด้านงานประดิษฐ ์ ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานกับ
วิธีการสอนแบบปกติของนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที   3 สรุปผล ดังนี  

1. ผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนของนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที   3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า ค่าเฉลี  ย
คะแนนทดสอบหลังการเรียนรู้ ( X= 76.47, S.D. = 4.98) สูงกว่า ค่าเฉลี  ยคะแนนทดสอบก่อนการเรียนรู้ ( X= 62.12, S.D. = 6.02) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ 0.01 

2. ผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนของนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที   3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที  ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ   (X= 80.32, S.D. = 7.94)  สูงกว่า การจัดการเรียนการสอนแบบปกต ิ( X= 62.12, S.D. = 
6.02) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ 0.01 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจ ัยสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี  

1. จากการทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในวิชาด้านงานประดิษฐ ์ของนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที   3 กับ
กลุ่มทดลอง จํานวน 40 คน พบว่า กลุ่มที  เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ  ทางการเรียน (X= 76.47, S.D. = 
4.98) สงูกว่า กลุ่มนักเรียนที  ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบปกติ (X= 62.12, S.D. = 6.02) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ 0.01 ซึ  งเป็นไปตาม
สมมติฐานที  ตั  งไว้ โดยสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ สุนทรี วังศรี (2547: 80-81) ได้ทําการวิจ ัยการพัฒนาการเรียนรู้ โดยโครงงานเรื  องการประดิษฐ ์
ของใช้ด้วยวัสดุในท้องถิ น กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั  นมัธยมศึกษาปีที   1 พบว่า ผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .01 และนักเรียนที  มีเจตคติที  ดีต่อการเรียนโดยโครงงาน เรื  องการ
ประดิษฐ ์ของใช้วัสดใุนท้องถิ น อยู่ในระดับคุณภาพเห็นด้วยมาก และงานวิจ ัยของ นิตยา ศรีทุมมา (2547: 97) ได้ทําการวิจ ัยการพัฒนา
แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มการงานและพื  นฐานอาชีพ เรื  องการแปรรูปถั  วลิสง ชั  นประถมศึกษาปีที   6 ผลการศึกษา 
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ  ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ น ร้อยละ 90.81 



 

2. จากการควบคุม โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในวิชาด้านงานประดิษฐ ์ของนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที   
3 กับกลุ่มควบคุม จํานวน 40 คน พบว่า กลุ่มที  เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน มีทักษะการจัดการทางการเรียน (X= 80.32, 
S.D. = 7.94) สูงกว่า กลุ่มนักเรียนที  ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบปกติ (X= 62.12, S.D. = 6.02) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที  ระดับ 
0.01 ซึ  งเป็นไปตามสมมติฐานที  ตั  งไว้ โดยสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ กมล เฟื องฟุ ้ ง (2534) ได้วิจ ัยเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ป ั ญหา
ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที   3 ที  เรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุด
กิจกรรมฝึกทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลการวิจ ัย พบว่า ความสามารถในการแก้ป ั ญหาทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียน ที  เรียนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทําโครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่าที  เรียนโดยครูเป็นผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที  ระดับ .01 และความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที  เรียนโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทําโครงงาน
วิทยาศาสตร ์สูงกว่าที  เรียนโดยครูเป็นผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการจัดการเรียนการสอนที  หลากหลายเพื  อให้นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ  น 
2. ครูผู้สอนที  จะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานต้องคอยเป็นที  ปรึกษาแก่นักเรียนเพื  อให้คําแนะนําที  

ถูกต้องเหมาะสมในการทําโครงงาน 
3. การควบคุมกลุ่มควบคุมต้องเป็นไปตามเงื  อนไขที  กําหนดไว้ เพื  อให้ผลการทดลองเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่

คลาดเคลื  อน 
4. การใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ควรใช้กับนักเรียนที  มีอายุเหมาะสม เนื  องจากต้องใช้ทักษะทาง

ความคิดและประสบการณ์ หากเด็กอายุน้อยเกินไปอาจจะไม่เข้าใจเรื  องที  ต้องศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจ ัยครั  งต่อไป 
1. การวิจ ัยครั  งนี  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ  การเรียนรู้ทักษะด้านงานประดิษฐ ์ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานกับวิธีการสอน

แบบปกติของนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที   3 ดังนั  น ผู้ที  สนใจอาจจะนําไปพัฒนาต่อยอดโดยศึกษากับสถาบันการศึกษาอื  นๆ หรือวิชาอื  นๆ ในแง่
ของการขยายกลุ่มประชากร หรือในเชิงเปรียบเทียบก็ได ้

2. ควรศึกษาเกี  ยวกับเจตคติ ความคิดเห็น และความรับผิดชอบของนักเรียนเมื  อใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 

3. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิธีต่างๆ ที  เหมาะสมกับการเรียนรู้ทักษะด้านงานประดิษฐ ์ เพื  อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

4. นักวิจ ัยสามารถศึกษาในประเด็นอื  นได้ เช่น ศึกษาเจตคติของนักเรียนเกี  ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 
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