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Abstract 
Research Developing a PEPA Model-Based Learning Model to Enhance 

Knowledge  Ability for electronics students research and development of teaching 
methods. To has applied to the research and development process. The purpose is 
research  

1. To build and find the efficiency of the teaching model, use the PEPA Model-
based project to promote the ability to build knowledge. For Electronic Students, 
80/80 

2. To study the results of the trial using the PEPA Model-Based Learning Model 
to Enhance Knowledge Ability. For electronics students 

    2.1. To compare the learning ability of electronics students. Before and after 
school 

3. To study the satisfaction of e-learning students toward teaching and learning. 
Based on the PEPA Model-Based Learning Model to Enhance Knowledge Ability For 
electronics students 

The research found that : 1) The creation and validation of the learning 
management model found that the learning management model had five components 
: objective, contents , activity, learning, measurement and evaluation . 4 steps are 1.1) 
Preparing : P  1.2) Exploring and  Reviewing : E  1.3) Beginning  to Project : B and 1.4) 
Evaluation  and  Sharing : A . The research found that 1) The learning management 
model was appropriate at the high level. 2) The performance criterion was 81.25 / 
83.56. 3) The experiment and study the results of the learning management model. 
2.1) Students had higher cognitive ability than before learning at the .05  and 2) the 80 
percent was statistically significant at the .05  3) The students were satisfied with the 
teaching model based learning at a high level ( 4.35, S.D. = 0.63). 
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นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีอนุเคราะห์เวลาเรียนเพื่อท าให้ผลการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณ ครูอาจารย์ทุกท่านท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ต้ังแต่ต้นจนกระท่ังน ามาสู่
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 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเล็ก  กุตนันท์  คุณแม่นิตยา  กุตนันท์ ท่ีได้ให้การอบรมเล้ียงดูและคอยให้
ก าลังใจ พร้อมสมาชิกทุกคนในครอบครัวท่ีเป็นก าลังใจ ท าให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสศึกษารวมถึงสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด และญาติมิตรและเพื่อนๆ ทุกคน คุณค่าและประโยชน์ของวิจัยเล่มนี้ 
ขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา  ญาติมิตร บูรพจารย์ และทุกท่านท่ีมีส่วน ส่งเสริมให้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย
ส าเร็จ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ของโลกจากศตวรรษท่ี 20 เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ได้ส่ง 
ผลกระทบต่อท้ังสังคม เศรษฐกิจ  สภาวะแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และการเมืองของทุก
ประเทศ  โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีท าให้โลกเกิดการเช่ือมโยงและ
ส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งน าไปสู่การปรับเปล่ียน  มีการสร้างเครือข่ายและเกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศในหลายๆ ด้าน อันส่งผลต่อการพัฒนาและเกิดการแข่งขันขึ้นในแต่ละประเทศ  เพื่อให้
ได้มาตรฐานสากล  ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดสังคมความรู้ (Knowledge  Society) และ
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based  Economy) ท่ีจะต้องให้ความส าคัญต่อการใช้ความรู้
และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากว่าการใช้เงินทุน ดังนั้น ประเทศ
ท่ีก าลังพัฒนาจึงให้ความส าคัญและเร่งสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ใหม่ ( Innovation and  
Knowledge Creation) รวมถึงการน าเอาความรู้จากภายนอกมาปรับใช้ (Technology  Adaptation) 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศของตน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2557 หน้า 30) 
ส าหรับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN  Community) ในปี พ.ศ. 2558 ย่อมท าให้
ได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม จะเห็นได้จากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge 
based  Economy) หรือท่ีเรียกว่าสังคมโลกท่ีมีการใช้ความรู้เป็นฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning  
Society) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2558 หน้า 15) จะเห็นได้
ว่า  การเปล่ียนแปลงดังกล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบท่ีส าคัญต่อการลงทุนและการขยายตัวทางภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  ซึ่งเช่ือมโยงไปถึงผลิตก าลังคนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของ
สังคมโลกในปัจจุบัน   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
รวมถึงนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ต่างมีอุดมการณ์และหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้คนไทยท้ังปวงได้รับโอกาสเท่า
เทียมกันทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 6  กล่าวถึง จุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ระบุว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ  รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
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แห่งชาติ , 2545 , หน้า 4-5) และจากอุดมการณ์ส าคัญของการจัดการศึกษาของชาติ คือ การจัดให้มี
การศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้การจัดการศึกษาเป็นการสร้าง
คุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม  คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็น
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยท้ังปวง  มุ่งสร้างพื้นฐานท่ีดีต้ังแต่วัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม  พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการท างานท่ีมีคุณภาพ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา , 2550 , หน้า 3-6) การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เจริญ
งอกงาม  เป็นการพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศให้เจริญให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  การศึกษาจึง
เปรียบเสมือนหัวใจของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศ  โรงเรียน คือ แหล่งเรียนรู้ท่ี
ส าคัญท่ีจะพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นพลังท่ีมีคุณค่าของสังคม 
ประเทศชาติ และโลก  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนและปฏิรูปวิธี
สอบ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพแข่งขันในโลกอาชีพ ดังนั้น การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการ
คิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) ของนักศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
การท างานและอาชีพต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์หลายประการท้ัง
ในเรื่องการท างานหาเล้ียงชีพ สังคม การด ารงชีวิต วัฒนธรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ฯลฯ อย่าง
ผสมผสานกัน ไม่แยกจากกัน ดังนั้น การเรียนรู้ต้องมีการปฏิบัติควบคู่กับการแก้ปัญหา เพื่อให้การเรียนรู้
มีความหมาย ท่ีมุ่งไปสู่การคิด การแสวงหาความรู้ และการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตของผู้เรียน โดยยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนแม้จะมีความแตกต่างกันหลายด้านแต่มีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด ดังนั้นผู้สอนต้องเปล่ียนแปลงบทบาทจากการ
เป็นผู้น า ผู้ถ่ายทอดเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและท่ีมีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง การจัดการความรู้
และความเข้าใจในตัวเองโดยผ่ายกระบวนการวิจัยอย่างง่าย เพื่อให้จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมี
ความหมาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตในสังคม ดังนั้น การจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบันจึงควรเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและเป็นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 2551 , หน้า 1) 
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาทางวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมยังไม่สามารถท าให้บรรลุเป้าหมาย
เท่าท่ีควร ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในประเทศไทยท่ีให้บริการการศึกษาและ
การฝึกอบรมหลายแห่ง เพื่อการมีงานท า สร้างอาชีพ หรือการให้การศึกษาด้านอาชีวศึกษา เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2541 , หน้า 12) ต่างมีเป้าหมายในการ
สร้างสมรรถวิสัยให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนท่ีจะออกไปท างานในตลาดแรงงานหรือในสถานประกอบการให้ได้
อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนด้านอาชีวศึกษามีความสามารถท้ังด้านความรู้และทักษะปฏิบัติ  สามารถ
สร้างความรู้ทางด้านวิชาการ มีความสามารถในการปฏิบัติงานและสามารถน าไปใช้ในการท างานเล้ียง
ชีพตามศักยภาพของตน โดยเฉพาะทักษะปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลท่ีได้มากจากการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
อย่างถูกต้องจนรู้จริง ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญของการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เนื่องจากเป็นส่ิงท่ีผู้เรียน
ต้องใช้ส าหรับการท างานในอาชีพหลังจบการศึกษา โดยจะแสดงออกในลักษณะสมรรถนะ ท่ีผสมผสาน
ระหว่างความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ใหม่และเพื่อการตัดสินใจปฏิบัติ 
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แต่จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พบว่า มีผลิตภาพ (Productivity) 
ท่ีไม่สามารถน าทักษะการปฏิบัติไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ ไม่มีความเป็นเอกนัยการ แข่งขัน 
(Competitiveness)  ไม่มีทักษะปฏิรูปผสมผสาน (Intermediate Skills) และอีกท้ังยังด้อยในเรื่องการ
เห็นคุณค่า และจริยธรรม ขาดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงกล่าวได้ว่า ก าลังคนด้าน
อุตสาหกรรมท่ีเป็นผลผลิตจากหน่วยงานด้านอาชีวศึกษามีลักษณะและความสามารถไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ ท้ังนี้สาเหตุหลักเป็นผลมาจากความไม่พร้อมในหลายด้านของ
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2541 , หน้า 19-24)  
 จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยและจากการสัมภาษณ์ครูอาจารย์ และสถานประกอบการ
ในการนิเทศติตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ พบว่า  นักศึกษาขาดทักษะในการคิด
ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา ซึ่งจากการสัมภาษณ์สถานประกอบการได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เช่น นักศึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ ไม่สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้เอง ต้องสอบถามจากเพื่อน
ร่วมงานและหัวหน้างาน ขาดภาวะผู้น า ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานและไม่มีความมั่นใจ
ในตนเอง จากการค้นหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว พบว่า มีสาเหตุหลายประการ เช่น จากการส ารวจผล
การเรียนของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ผู้เรียนมีผลการเรียนในระดับต่ า
ถึงปานกลาง  อาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าท่ีควรเนื่องจาก
นักเรียนขาดแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการเรียน และผลการสัมภาษณ์ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถท่ี์ผ่าน พบว่า น่าจะมีสาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เนื่องมาจากการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนยังใช้วิธีการสอนแบบเลียนแบบ การสาธิต ให้ปฏิบัติตาม วัสดุอุปกรณ์
ในการสอนการบ ารุงรักษา ส่ือการสอนไม่ทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน ไม่ได้ฝึกให้นักศึกษาคิด 
ริเริ่มและสร้างสรรค์ จึงท าให้นักศึกษาขาดโอกาสฝึกคิด วิเคราะห์การปฏิบัติงาน  วางแผนการ
ปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะตามท่ีสถานประกอบการต้องการ เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับค ากล่าว
ของ วราภรณ์ ตระกูลสวัสด์ิ (2545 , หน้า 3) ท่ีกล่าวว่า การท่ีนักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ค่อยข้างต่ า และขาดทักษะการคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้นั้น ควรมีการพัฒนาทักษะ การ
ติดต่อส่ือสารท่ีดี ทักษะการปฏิบัติงานและทักษะการแก้ปัญหา ให้มีวิธีการเรียนท่ีหลากหลาย สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยกระตุ้นและพัฒนาให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง จัดโอกาสและ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต มีประสิทธิภาพในการท างานและ
ด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเพื่อการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน 
 วิธีการสอนจึงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า การ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนท่ีมีความเหมาะสม เนื่องจากวิธีการเรียน
การสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเริ่มต้นด้วยความสนใจอย่างใดของผู้เรียน เพื่อจะ
น าไปสู่การเกิดความรู้ใหม่ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การเรียนรู้ผ่าน
การศึกษาค้นคว้า  การวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ร่วมกัน การแก้ไขปัญหา
ร่วมกันและการลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ใหม่จากการเรียนรู้ของตนเอง  จากเหตุผลดังกล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
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สอนโดยโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  
ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการประยุกต์วิธีการเรียนการสอนให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงานให้มากท่ีสุด 
  จากเหตุผลและความส าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและหา
วิธีการแก้ปัญหาด้วยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ PEBA  
Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิด
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุถึงขีดความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของตนเองตามเจตนารมณ์ท่ีหลักสูตร
ก าหนดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ   
PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
ตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA   
Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
       2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนและ
หลังเรียน 

3.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
 
ค ำถำมกำรวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  มีค าถามงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

1.  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  มีองค์ประกอบ กระบวนกอย่าง
ไร และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม่ 

2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  เป็นอย่างไร 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 



 5 

2. ความสามารถในการสร้างความรู้ของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการ 
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
ความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
แบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Development) ดังต่อไปนี้ 

1. เนื้อหา 
เนื้อหาท่ีน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยาการความก้าวหน้า 

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชา  
ช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

ช้ันปีท่ี 2  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  691 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
2 กลุ่ม รวม 43 คน  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา วิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  

3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท ได้แก่ 
ตัวแปรต้น ได้แก่  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  

Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ 
      ตัวแปรตาม ได้แก่   

1. ความสามารถในการสร้างความรู้ของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 

โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน  หมายถึง กระบวนการสร้างและปรับปรุง 
องค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนและส่วนสนับสนุนอื่นๆ ตามแนวคิดกระบวนการวิจัย 
(Research and  Development) 4 ขั้นตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research : R1) ขั้นการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Analysis :A) ขั้นตอนท่ี 2  การ
พัฒนา (Development : D1) ขั้นการออกแบบและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Design and 
Development : D and D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน  ขั้นตอนท่ี 3 
ขั้นการวิจัย (Research : R2) ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน (Implementation : I) และ
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ขั้นตอนท่ี 4  การพัฒนา (Development : D2) ขั้นการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน 
(Evaluation)  

2. รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยใช้โครงงำนเป็นฐำนแบบ PEBA Model หมายถึง  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ท่ีผ่านกระบวนการสร้างตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
หรือความเช่ือต่างๆ  เกี่ยวกับการสร้างความรู้ (Constructivist  theory) โดยใช้การเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้  มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ จุดประสงค์ของรูปแบบ  เนื้อหา
หรือสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   ซึ่งมี
กระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน (PEBA  Model) คือ  

2.1 ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparing : P) เป็นขั้นตอนในการ 
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้วยการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด และ
เตรียมการวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นท่ีส าคัญเพื่อน ามาก าหนดหัวข้อในการท า
โครงงาน 

2.2 ขั้นส ารวจและค้นคว้า (Exploring and  Reviewing : E)  เป็นขั้นตอนศึกษา  
ค้นคว้า และเก็บรวบรวม  เรียบเรียงข้อมูล  ก าหนดหัวข้อหรือประเด็นปัญหา และเตรียมโครงร่าง
โครงงาน 

2.3 ขั้นเริ่มต้นปฏิบัติตามโครงงาน  (Beginning  to Project : B)  เป็นขั้นตอนในการ 
น าโครงงานไปสู่การปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยการสร้าง  ทดสอบ ทดลอง โดยอาศัยทักษะการท างานเชิง
ช่างหรือทักษะเฉพาะผ่านกระบวนการท างานและเรียนรู้เป็นทีม จดบันทึกผลการด าเนินงานตาม
โครงงาน และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงงานเป็นความรู้หรือข้อค้นพบ 

2.4 ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ (Evaluation  and  Sharing : A ) เป็นขั้นตอนการ 
น าเสนอผลหรือข้อมูลท่ีรวบรวมซึ่งเป็นเป็นความรู้หรือข้อค้นพบจากการท าโครงงาน  เพื่อประเมินผล
งานของนักศึกษาว่ามีคุณภาพเพียงใด มีข้อบกพร่องหรือข้อเด่นอะไรบ้าง  และเปิดโอกาสให้นักเรียนน า
ผลงานไปประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้สารสารวิชาการ องค์กร ชุมชน  ส่ือมวลชน  เป็นต้น 

3. ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมรู้ หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการ 
ความก้าวหน้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระดับทักษะในการปฏิบัติงานสร้างส่ิงประดิษฐ์
อิเล็กทรอนิกส์  3 ด้าน ได้แก่ การวางแผนหรือวิธีการแก้ปัญหา  การปฏิบัติงาน  และการน าเสนอ
ผลงาน  ซึ่งประเมินความสามารถในการสร้างความรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการความก้าวหน้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และแบบประเมินทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

4. ควำมพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกท่ีดีและความชอบของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการ 
สอนตาม รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ PEBA Model เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การสอน บรรยากาศการเรียนการสอน ส่ือและแหล่งเรียนรู้  การวัดและประเมินผล และบทบาทของ
ผู้สอน ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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5. วิชำ วิทยำกำรควำมก้ำวหน้ำอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม หมายถึง  เนื้อหาสาระท่ีอยู่ใน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557  ประเภทช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์  ผู้วิ จัยได้คัดสรรเนื้อหาสาระวิชาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  และสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล  ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

4.1 หน่วยที่ 1  กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio- 
Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech)  

4.2 หน่วยที่ 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์   
(Health,Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ 
(Medtech) สปา (Spa)  

4.3 หน่วยที่ 3  กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
(Robotech)  

4.4 หน่วยที่ 4  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded 
Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน ( IoT) 
เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce)  

4.5 หน่วยที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative,  
Culture & High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ 
(Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเท่ียว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
(Service Enhancing)   

6. ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมรู้  หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ความก้าวหน้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระดับทักษะในการปฏิบัติงานสร้างส่ิงประดิษฐ์
อิเล็กทรอนิกส์  3 ด้าน ได้แก่ การวางแผนหรือวิธีการแก้ปัญหา  การปฏิบัติงาน  และการน าเสนอ
ผลงาน  ซึ่งประเมินเป็นคะแนนด้วยแบบประเมินความสามารถในการสร้างความรู้ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึ้น  
ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิทยาการความก้าวหน้าอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  และแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 

7. นักศึกษำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ผู้เรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  อ าเภอเมือง  จังหวัด
อุตรดิตถ ์
 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (2557) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา 
อิเล็กทรอนิกส์  

1.1 หลักการ 
1.2 จุดหมาย 
1.3 หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
1.4 วิชา วิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
2.2 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
2.3 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
2.4 การออกแบบและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
2.5 คุณลักษณะส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอน 
2.6 การจัดกลุ่มของรูปแบบการเรียนการสอน 
2.7 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
3.1 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
3.2 จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3.3 ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
3.5 การประเมินผลในการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

4.   แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความรู้ 
4.1 แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ 
4.2 ทฤษฎีพื้นฐานท่ีส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ 
4.3 หลักการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
4.4 บทบาทของครูตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 

5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (2557) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส์  
 การจัดการเรียนการสอนช่างอุตสาหกรรมโดยเฉพาะช่างอิเล็กทรอนิกส์มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  ดังนั้นหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมจึงมีลักษณะเฉพาะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. หลักการ 
1.1 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เพื่อพัฒนาก าลังคนระดับเทคนิคให้มี 

สมรรถนะ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้ตรงความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ  ท้ังในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

1.2 เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะด้วยการ 
ปฏิบัติจริง  สามารถเลือกวิธีการตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบ
โอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน  เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ  สถาน
ประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 

1.3 เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้ 
เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงมีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี 

1.4 เป็นหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง 
หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน 

1.5 เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการพฒันา 
หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

2. จุดหมาย 
2.1 เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต  สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือ 

ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.2 เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.3 เพื่อสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่างๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ   

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
2.4 เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รัก 

องค์การ สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 
2.5 เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ  การ 

ตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้จักแสวหาแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้าง
งานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.6 เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  ซื่อสัตย์  มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้นๆ 

2.7 เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม  ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด  ท้ังใน 
การท างาน การอยู่ร่วมกัน  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตน
เพื่อสังคมเข้าใจและเห็นค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญญาและ
ความส าคัญของส่ิงแวดล้อม 
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2.8 เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ   
โดยเป็นก าลังส าคัญในด้านการผลิตและให้บริการ 

2.9 เพื่อให้เห็นคุณค่าและด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตน 
ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
3.1 การเรียนการสอน 

3.1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียน 
ท่ีก าหนดและน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรียนและขอ
เทียบความรู้และประสบการณ์ได้ 

3.1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาท่ีสัมพันธ์กับวิชาชีพ ในการ
วางแผน แก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิชาการ  ริเริ่มส่ิงใหม่  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ผู้อื่นและหมู่คณะ เป็นอิสระในการปฏิบัติงานท่ี
ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อื่นมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการวางแผน  การประสานงานและการประเมินผล  
รวมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน 

3.2 การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
3.2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติส าหรับผู้เข้าเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีหลักสูตรก าหนด  ใช้
ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  ส่วนผู้เข้าเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
และผู้เข้าเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชา
และสาขาวิชาท่ีก าหนด ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปีการศึกษา 

3.2.2 การจัดเวลาเรียนให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1) ในปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนหรือระบบ 

ทวิภาค  ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์  โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามท่ีก าหนด และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามท่ีเห็นสมควร 

2) การเรียนในระบบช้ันเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดท า 
การสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 วันๆ ละไม่เกิน 7 ช่ัวโมง โดยก าหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 
60 นาที 

3.3 หน่วยกิต 
ให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ระหว่าง 89-90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือ 

เกณฑ์ ดังนี้ 
3.3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง เท่ากับ 1  

หน่วยกิต 
3.3.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อย 

กว่า 36 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.3.3 รายวิชาปฏิบัติท่ีใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงเรียนหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า  

54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1  หน่วยกิต 
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3.3.4 รายวิชาท่ีใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วย 
กิต 

3.3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่ 
น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต 

3.3.6 การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ช่ัวโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.4 โครงสร้าง 

โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 แบ่งออกเป็น  
3  หมวดวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 

3.4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
1) กลุ่มทักษะภาษาและการส่ือสาร 

1.1)  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
1.2)  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

2) กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
2.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
2.2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

3) กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
3.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
3.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

3.4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
1) กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
3) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
4) ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

3.4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
3.4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน 

โครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  รายวิชาแต่ละหมวดวิชา  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันสามารถจัดตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมตามยุทธศาสตร์
ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ท้ังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันต้องก าหนดรายวิชา  จ านวนหน่วยกิตและจ านวนช่ัวโมง 

3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ 

สถาบนักับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึก
ปฏิบัติเบ้ืองต้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ง  ท้ังนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร  อุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
และบรรยากาศการท างานร่วมกัน  ส่งเสริมการฝึกทักษะการส่ือสาร  การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์  
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การแก้ปัญหาและการจัดการการเผชิญสถานการณ์  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนท าได้  คิดเป็น  ท าเป็นและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติท่ีดีในการท างานและการประกอบอาชีพ
อิสระ  โดยการจัดฝึกประสบการณ์  ทักษะวิชาชีพต้องด าเนินการ ดังนี้ 

3.5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะ 
วิชาชีพ ในรูปของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  
โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต  โดยให้น ารายวิชาในหมวด
วิชาทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได้โดยใช้เวลารวมกับการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

3.5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชา 
อื่น 

3.6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้  ทักษะและ 

ประสบการณ์จากส่ิงท่ีได้เรียนรู้  ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะ
งานวิจัย ต้ังแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่องท่ีจะศึกษาค้นคว้า  การวางแผน การก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินการ  การด าเนินงาน การประเมินผลและการจัดท ารายงาน ซึ่งอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้  
ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการนั้นๆ โดยการจัดท าโครงการดังกล่าวต้องด าเนินการ ดังนี้ 

3.6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะ 
วิชาชีพในภาคเรียนท่ี 3 และหรือภาคเรียนท่ี 4 รวมจ านวน 4 หน่วยกิต  ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ช่ัวโมง 
ท้ังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีช่ัวโมง 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  กรณีท่ีใช้รายวิชาเดียว 

 หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และ 
โครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มีช่ัวโมงเรียนต่อสัปดาห์ท่ีเทียบเคียงกับเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น 

3.6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชา 
อื่น 

3.7 การศึกษาระบบทวิภาคี 
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลา
ส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต
และพัฒนาก าลังคนท่ีตรงความต้องการของผู้ใช้ตามจุดหมายของหลักสูตร  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันต้องน ารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  ไปร่วมก าหนดรายละเอียดของรายวิชา ได้แก่ 
จุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา  ค าอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจ านวนหน่วยกิตให้
สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  รวมท้ังสมรรถนะ
วิชาชีพของสาขางานพร้อมจัดท าแผนฝึกอาชีพ  การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ท้ังนี้ อาจน า
รายวิชาอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้ 
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จ านวนหน่วยกิตและจ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้เป็นไป 
ตามหลักสูตรก าหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทราบ 

3.8 การเข้าเรียน 
ผู้เข้าเรียนต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติ ดังนี้ 
3.8.1 พื้นความรู้ 

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จ 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ผู้เข้าเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีก าหนด ต้องเรียน
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้ครบตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทและสาขาวิชา 

การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีระบุไว้ใน 
หลักสูตร  สาขาวิชาและการตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
พ.ศ. 2558 

3.8.2 คุณสมบัติ 
คุณสมบัติของผู้เรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด 

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557  
พ.ศ. 2558 

3.9 การประเมินผลการเรียน 
เน้นการประเมินสภาพจริง ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ 

จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
พ.ศ. 2558 

3.10 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3.10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่ 

น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ทุกภาคเรียน  เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
ค่านิยม ระเบียบวินัยของตนเอง  การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด  ส่งเสริมการคิด  วิเคราะห์  
สร้างสรรค์การท างาน  ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ใช้
กระบวนการกลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น  รวมท้ังการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม  โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลและปรับปรุงการท างาน ท้ังนี้ ส าหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัดขึ้น 

3.10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 
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3.11 การจัดแผนการเรียน 
 การจัดท าแผนการเรียน เป็นกี่ก าหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีจะ 

ด าเนินการสอนในแต่ละภาคเรียน  โดยจัดอัตราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ  ประมาณ 40 : 60 ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

3.11.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยค านึงถึงรายวิชาท่ีต้องเรียนตามล าดับ 
ก่อน-หลัง ความง่าย-ยากของรายวิชา  ความต่อเนื่องและเช่ือมโยงสัมพันธ์กนัของรายวิชา  รวมทั้ง
รายวิชาท่ีสามารถบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อเรียนเป็นงานและหรือช้ินงานในแต่ละภาคเรียน 

3.11.2 จัดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด  
ความสนใจเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

3.11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการน ารายวิชาไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ/ 
แหล่งวิทยาการให้ประสานงานร่วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพื่อพิจารณาก าหนดรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาท่ีตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการนั้นๆ 

3.11.4 รายวิชาโครงการ  สามารถจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 3 หรือ  
4 ครั้งเดียว  จ านวน 4 หน่วยกิต หรือจัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนท่ี 3 และภาค
เรียนท่ี 4 รวม 4 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ 

3.11.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้ก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้ในแต่ละภาค 
เรียน โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

3.11.6 จ านวนหน่วยกิตรวมไนแต่ละภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนปกติส าหรับการ 
ลงทะเบียนเต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนการ
ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 12 หน่วยกิต ท้ังนี้ เวลาในการจัดการเรียนการสอน
โดยเฉล่ีย ไม่ควรเกิน 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

3.12 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.12.1 ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชา 

ทักษะวิชาชีพและหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทและสาขาวิชา 
และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3.12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.12.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
3.12.4 ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตาม 

แผนการเรียนท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3.13 การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 

3.13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา 
รายวิชาเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใดๆ ก็ได้  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชาวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์  ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้นๆ เพื่อให้
บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
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3.13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุง 
รายละเอียดของรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู้  และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สาขาวิชาตลอดจนความช านาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3.13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา 
เพิ่มเติมได้ตามความช านาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ  ชุมชน ท้องถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตร์
ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ 

ท้ังนี้ การก าหนดรหัสวิชา จ านวนหน่วยกิตและจ านวนช่ัวโมงเรียนให้เป็นไปตามท่ี 
หลักสูตรก าหนด 

3.14 การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 
3.14.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐาน 

คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ให้เป็นหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

3.14.2 การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3.14.3 การประกาศใช้หลักสูตร  ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
3.14.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 

สามารถด าเนินการได้โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
3.15 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4  
ประเด็น คือ 

3.15.1 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.15.2 การบริหารหลักสูตร 
3.15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
3.15.4 ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 

4. วิชา วิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 
วิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 (Advance  Topics  in  
Industrial   

Electronics  1) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจวิทยาการก้าวหน้าด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
2. มีทักษะในการค้นคว้าและหาความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
3. มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความประณีต  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึง 

คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการค้นคว้าหาความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

เพิ่มเติมในลักษณะต่างๆ 
2. รายงานผลการค้นคว้าและน าเสนอผลงาน 
ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชานี้เป็นรายวิชาท่ีจัดไว้ส าหรับรองรับความก้าวหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมท่ี 

เกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งมีความส าคัญต่อวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและมิได้มีไว้ใน
รายวิชาของหลักสูตรนี้  รายละเอียดของเนื้อหาให้จัดตามความเหมาะสม 
 
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอน 
 การวิจัยในครั้งนี้มีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   จึงได้ศึกษา
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเป็นกรอบแนวคิดท่ีจะใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหลักการ   

แนวคิดของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) เป็นการวิจัยท่ีพัฒนา
นวัตกรรมหรือกระบวนการรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาจากความต้องการของผู้ใช้นวัตกรรมหรือท่ีเรียกว่า
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานหรือการศึกษาความต้องการ แล้วตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม การทดลอง
น าไปใช้ และประเมินผล งานวิจัยลักษณะนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่มีข้ันตอนดังนี้  R1    D1      
R2     D2 และน าหลักการวิจัยและพัฒนาในการวิจัยทางหลักสูตร การสอนและการนิเทศ เป็นการ
พัฒนาจากล่างสู่บนคือน าความต้องการของข้อมูลพื้นฐานของผู้ปฏิบัติไปสู่การพัฒนา (มาเรียม นิลพันธุ์ , 
2549 , หน้า 261-261) นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการทางการศึกษาได้ท าการวิจัยและพัฒนา โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการวิจัยคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 

อารีรักษ์  มีแจ้ง (2547 , หน้า 53) ได้พัฒนารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 
โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมงาน เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้การอ่านส าหรับนิสิตนักศึกษา  โดยมีวิธีการ
ด าเนินการพัฒนารูปแบบการสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ คือ ขั้นท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ
วิเคราะห์แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง  ขั้นท่ี 2 การสร้างรูปแบบการเรียนการสอน การจัดท าเอกสารประกอบ
รูปแบบ  ขั้นที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้  และขั้นท่ี 4 การ
แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบ 

วิทยา  อารีราษฎร์ (2549 , หน้า 69) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอน 
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแบบอัจฉริยะและการมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยมีวิธีการ
ด าเนินการพัฒนารูปแบบการสอน คือ ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์เป็นการศึกษาสภาพปัญหาของงานวิจัย 
ศึกษาเอกสารรายงาน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา แล้วรวบรวม สรุปผลและเขียนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  ขั้นที่ 2 การออกแบบ เป็นการน ากรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีได้มาจากการวิเคราะห์
มาก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับรูปแบบได้แก่  ค าจ ากัดความ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
เครื่องมือในการประเมินผลโดยผู้เช่ียวชาญ  ขั้นที่ 4 การทดลองใช้ เป็นการน ารูปแบบท่ีผ่านการประเมิน
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จากผู้เช่ียวชาญแล้ว  มาใช้เป็นแบบในการพัฒนาบทเรียน  และขั้นท่ี 5 การประเมินผล เป็นการ
รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง เพื่อสรุปผล 

โสภณ  แย้มทองค า (2552 , หน้า 166-167) ได้พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะ 
ความเป็นครูของข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  โดยมีวิธีการด าเนินการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู 4 
ขั้นตอน  คือ ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นครู สควค. โดยการสังเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  
เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  2) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สควค. ด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบของการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครูและสร้างโครงร่างรูปแบบโดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญและการ
ประชุมสนทนากลุ่ม ก่อนน าไปทดลองน าร่อง (Pilot Model) ขั้นท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นครูกับข้าราชการครู สควค. ท่ัวประเทศ  และขั้นท่ี 4 ทดสอบประสิทธิผลของ
รูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สควค.  

จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and  
Development : R&D) ดังกล่าว สรุปได้ว่า การวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนท่ีส าคัญ คือ 
ขั้นตอนท่ี 1  การวิจัย (Research : R1) ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน (Analysis :A) ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนา (Development : D1) ขั้นการออกแบบและ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Design and Development : D and D) การพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการวิจัย (Research : R2) ขั้นการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน (Implementation : I) และขั้นตอนท่ี 4  การพัฒนา (Development : D2) 
ขั้นการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation)  

2. ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
จอยซ์  และเวล (Joyce  and  Weil , 1986 , p.2) ให้ความหมายของรูปแบบการเรียน 

การสอนว่าเป็นแผน (Plan) หรือแบบ (Pattern) ซึ่งสามารถใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
เผชิญหน้าในห้องเรียนหรือการสอนพิเศษเป็นกลุ่มย่อยหรือเพื่อจัดเตรียมส่ือการสอนรวมถึงหนังสือ
ภาพยนตร์เทปบันทึกเสียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือหลักสูตรรายวิชาซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนนั้น
สามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ซึ่ง
รูปแบบการสอนท่ีแท้จริงนั้นจะต้องเป็นส่ิงสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้แนวคิดทักษะต่างๆ ค่านิยม
วิธีการคิดและวิธีการท่ีแสดงออกซึ่งความคิดของตนเองในการสอนนั้น  ต้องสอนวิธีการท่ีจะเรียนใน
ความเป็นจริงแล้วผลลัพธ์ระยะยาวท่ีส าคัญท่ีสุดของการสอนหรือการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการ
เรียนท าให้เรียนรู้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตท้ังนี้เพราะว่าความรู้และทักษะท่ีได้มา
จากการท่ีผู้เรียนสามารถควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้ 

ทิศนา  แขมมณี (2551 , หน้า 477) ให้ความหมายของของรูปแบบการเรียนการสอน คือ  
ลักษณะของการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบมี
แบบแผนตามหลักสูตรหน่วยการสอน  แผนการสอน  และช่วยในการออกแบบอุปกรณ์การเรียนการ
สอนและรวมไปถึงหลักปรัชญา  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด หรือความเช่ือต่างๆ โดยจะประกอบด้วย
กระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอน  โดยอาศัยวิธีการสอนและเทคนิค การสอนต่างๆ ท่ี
สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการหรือแนวคิดท่ียึดถือ   
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอนท่ีได้มีการจัดท าไว้อย่างเป็นระบบ  องค์ประกอบท่ีส าคัญต่างๆ มีความสัมพันธ์กับหลัก
ปรัชญา  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด หรือความเช่ือต่างๆ ท่ีรูปแบบนั้นยึดถือ และได้รับการพิสูจน์ 
ทดลองว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ 

3. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบจะมีองค์ประกอบท่ีหลากหลาย   

ดังนี ้
จอยซ์  และเวล (Joyce  and  Weil , 2004 , p.100) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของ 

รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 ประการ คือ  
1. แนวคิด และหลักการของรูปแบบ ซึ่งจะเป็นตัวชี้น าในการก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา  

กิจกรรม แนวคิด ทฤษฎี และขั้นตอนการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบการเรียนรู้นั้น ซึ่งจะอาศัย
ความเช่ือ  แนวคิด ทฤษฎี ท่ีใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ 

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนรู้ท่ีจะใช้ในการเรียนการสอน 
3. เนื้อหา  เป็นเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ท่ีจะใช้ในการเรียนการสอน 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกิจกรรม วิธีการ และขั้นตอนของการปฏิบัติในการน า 

รูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ 
5. การวัดและประเมินผล เป็นส่วนส าคัญท่ีจะบอกถึงผลการด าเนินการตามรูปแบบท่ี 

บรรลุเป้าหมาย 
แอรแรนด์ (Arends , 1999 , p.7) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย 

องค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่  
1. หลักการหรือทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ  
2. ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ   
3. วิธีสอนท่ีจะท าให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
4. ส่ิงแวดล้อมในการเรียนการสอนท่ีจะน าไปสู่ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ 
แอนเดอร์สัน (Anderson , 1999 , p. 521-522) กล่าวองค์ประกอบท่ีส าคัญของรูปแบบ 

การเรียนการสอน ประกอบด้วย  
1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน กล่าวว่า ความเช่ือและแนวคิดทฤษฎีเป็น 

พื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน  โดยหลักการของรูปแบบจะเป็นตัวชี้น าการก าหนดจุดประสงค์  
เนื้อหา  กิจกรรม และขั้นตอนการด าเนินงานในรูปแบบการเรียนการสอน 

2. เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ เป็นส่ิงท่ีผู้สอนระบุถึงความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นใน 
ตัวผู้เรียน  ได้แก่  การวางเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีชัดเจน หรือเป็นการระบุเป้าหมายในการท างานของ
ผู้เรียน เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการด าเนินการ 

3. สาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย เนื้อหา และกระบวนการในการเรียนรู้ท่ีผู้สอนจะใช้ใน 
การวางแผนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

4. การสอน  ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ช่วยให้การปฏิบัติแต่ละขั้นตอนของการใช้ 
รูปแบบการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ  สามารถพัฒนาผู้เรียนได้จริง และตรงตามท่ีรูปแบบการ
เรยีนการสอนนั้นๆ ได้ก าหนดไว ้
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5. การวัดและประเมินผล เป็นการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  และทราบประสิทธิผลของรูปแบบท่ีมีต่อการเรียนรู้ และกระบวนการท้ังหมดของ
รูปแบบการเรียนรู้ 

ทิศนา   แขมมณี (2553 . หน้า 221-222) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมี 
องค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  

1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานหรือหลักของรูปแบบการ 
สอนนั้นๆ 

2. การบรรยายและอธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง 
กับหลักการท่ียึดถือ  

3. การจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ 
ให้สามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของกระบวนการนั้น 

4. การอธิบายหรือการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ อันจะ 
ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนัน้ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 จากการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนของนักการศึกษาหลายท่าน 
ได้แก่ Joyce  and  Weil (2004)  ; Arends (1999) ; Anderson (1999) ; ทิศนา  แขมมณี (2553) 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดหรือสาระท่ีสอดคล้องกันมาก าหนดเป็นองค์ประกอบของรูปแบบ  โดยมีรายละเอียด
ดัง ตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี  1  แสดงการวิเคราะหอ์งค์ประกอบของรูปแบบ   
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สรุป 

1. แนวคิด และหลักการของรูปแบบ     4 
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ     3 
3. เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ท่ีใช้ในการเรียนการสอน     2 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนการปฏิบัติในการน า
รูปแบบไปใช้ 

    4 

5. การวัดและการประเมินผล     2 
6. ส่ิงแวดล้อมในการสอน     1 
7. การจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของของระบบ     1 
 

จากตารางท่ี 1  จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนควรมีองค์ประกอบร่วมส าคัญ 5  
ประการ  ซึ่งผู้วิจัยควรจะต้องค านึงถึง ได้แก่  หลักการ จุดประสงค์ของรูปแบบ  เนื้อหาหรือสาระการ
เรียนรู้  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
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4. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ 

รูปแบบการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาของ
รูปแบบการสอนของจอยซ์ และเวล (Joyce  and  Weil) นั้น เป็นแนวทางท่ีผู้สอนสามารถเข้าใจ
ประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้ได้จริง  นอกจากนี้ยังเน้นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียน
และพัฒนากลวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งเป็นเป้าหมายของการศึกษาตามทฤษฎีการศึกษายุคใหม่ 
ผู้วิจัยจึงน าแนวทางและหลักการของจอยซ์ และเวล มาเป็นหลักในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ในครั้งนี้  โดยสามารถสรุปขั้นตอนท่ีส าคัญในการพัฒนารูปแบบการสอน ได้ดังนี้ (Joyce  and Weil , 
2004 , p. 140-142)  

1. รูปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยา 
พัฒนาการ เป็นต้น 

2. รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาแล้วก่อนท่ีจะน าไปใช้ต้องมีการวิจัยเพื่อตรวจสอบทฤษฎีและ 
คุณภาพในการใช้งานในสถานการณ์จริงและน าข้อค้นพบมาท าการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา 

3. รูปแบบการสอนอาจออกแบบให้ใช้ได้กว้างขวางหรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง 
อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไก ้

4. การพัฒนารูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบจะต้องมีจุดหมายหลักเป็นตัวตั้งในการน า 
รูปแบบการสอนไปใช้ควรเลือกให้ตรงกับจุดประสงค์ของรูปแบบนั้นๆ จึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง
สุดแต่ท้ังนี้สามารถน ารูปแบบการสอนนั้นประยุกต์ไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม 

สรุป  การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน   เป็นแบบแผนท่ีใช้ในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได้มีการจัดท าไว้อย่างเป็นระบบ  องค์ประกอบท่ีส าคัญต่างๆ มีความสัมพันธ์
กับหลักการ จุดประสงค์ของรูปแบบ  เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  รวมถึงปัจจัยเกื้อหนุนท่ีส าคัญต่างๆ  โดยการสร้างรูปแบบเป็นไปตาม
หลักปรัชญา  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด หรือความเช่ือต่างๆ ท่ีรูปแบบนั้นยึดถือ และได้รับการพิสูจน์ 
ทดลองว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ 

5. คุณลักษณะส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอน 
สเทิร์น (Stern , 1984 , p. 47) และจอยซ์  เวลล์ และแคลฮอน (Joyce , Weil and  

Calhoun , 2004) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของรูปแบบการสอน ไว้ดังนี้ 
1. มีแนวคิดหรือหลักการพื้นฐาน  รูปแบบการสอนจะต้องมีแนวคิดหรือหลักการพื้นฐาน   

ซึ่งอาจมาจากแนวคิดทางการศึกษา เช่น ให้ผู้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมีกระบวนการเรียนรู้แบบสืบ
สอบ  ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาอารมณ์และสังคมควบคู่กันไป ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ หรือแนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆ เป็นต้น รูปแบบการสอนหนึ่งๆ 
อาจจะมีแนวคิดหรือหลักการพื้นฐานเพียงอย่างเดียว  ตัวอย่างเช่น รูปแบบการสอนส่วนใหญ่ของจอยซ์ 
เวลล์ หรือมีแนวคิดมากกว่าหนึ่งก็ได้ ดังท่ีสเทิร์น (Stern , 1984 , p. 47) กล่าวไว้ว่า แนวคิดของ
รูปแบบการสอนควรเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary) แนวคิดหรือหลักการพื้นฐานนี้จะเป็นหลัก
หรือแนวทางในการเลือก  ก าหนดและจัดระเบียบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบให้สอดคล้อง  ต่อเนื่อง 
และสัมพันธ์กัน 
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2. มีองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ  ลักษณะนี้จัดเป็นส่ิงส าคัญยิ่งท่ี 
ผู้ออกแบบหรือผู้พัฒนารูปแบบการสอนจะต้องตระหนักถึง  ในการก าหนดตัวประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบให้เป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานของ
รูปแบบ  การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอนจะขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์และความ
ละเอียดรอบคอบของผู้พัฒนาท่ีจะต้องคิด  วิเคราะห์ จนสามารถมองเห็นความส าคัญและความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบได้อย่างแจ่มชัด  จนสามารถก าหนดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ  โดยจะต้องพิจารณาก าหนดองค์ประกอบให้เหมาะสม คือ มี
ความสัมพันธ์และส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  นอกจากนี้ สเทิร์น (Stern , 1984 , p. 47) 
กล่าวว่า รูปแบบการสอนควรมีลักษณะของการใช้ความส าคัญขององค์ประกอบท้ังหมดร่วมกัน(Multi  
factor  view) กล่าวคือ ในรูปแบบการสอน  องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบจะมีความส าคัญทัดเทียม
กัน องค์ประกอบท้ังหมดจะต้องมีบทบาทร่วมกันถึงจะท าให้รูปแบบการสอนนั้นๆ มีประสิทธิภาพตาม
ต้องการได้ ซึ่งตัวอย่างของการก าหนดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ  ดังท่ีทิศนา  
แขมมณี (2548) ได้ยกตัวอย่างไว้ดังนี้ รูปแบบการสอนกระบวนการกลุ่มมาจากแนวคิดการให้ผู้เรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง  ดังนั้นจึงก าหนดองค์ประกอบกระบวนการให้มีการท ากิจกรรมของ
ผู้เรียน  เพื่อให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และองค์ประกอบวิธีการสอนจะก าหนดให้ใช้การสอนแบบอุปนัย
(Inductive) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สรุปหลักการจากตัวอย่างหรือกิจกรรมท่ีได้ท าด้วยตนเอง เพื่อให้
สอดคล้องเป็นไปตามแนวคิดหลักของรูปแบบการสอน 

3. มีการพัฒนาหรือออกแบบอย่างเป็นระบบ  รูปแบบการสอนเป็นผลของการพัฒนาหรือ 
ออกแบบจัดองค์ประกอบอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ   เริ่ม ต้ังแต่การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ
องค์ประกอบการสอนท่ีเกี่ยวข้อง  ก าหนดองค์ประกอบท่ีส าคัญและจ าเป็น  จัดความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน  น าแผนการจัดองค์ประกอบไปทดลองใช้สอนในห้องเรียนจริง 
เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและยืนยันผลท่ีเกิดขึ้นว่า สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ในส่ิงท่ีต้องการได้จริง จึงจะยอมรับได้ว่าการจัดองค์ประกอบนี้เป็นรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นจะส่งผลต่อ 
พัฒนาการในด้านต่างๆ ของผู้เรียน ดังท่ี จอยซ์  เวลล์ และแคลฮอน (Joyce , Weil and Calhoun , 
2004)กล่าวไว้ว่า รูปแบบการสอนแต่ละแบบจะส่งผลต่อผู้เรียนต่างกันออกไปตามแนวคิดและหลักการ
ของรูปแบบการสอนนั้น  เช่น รูปแบบการสอนฝึกการสืบสอบ (inquiry  training) มีเป้าหมายเพื่อท่ีจะ
พัฒนากระบวนการคิดค้นด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ หรือ
เป็นการมุ่งท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนมีกระบวนการสืบสอบ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ทิศนา  แขมมณี (2548 , หน้า 477) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะส าคัญของรูปแบบ 
การเรียนการสอนไว้ดังนี้ 1) มีปรัชญา หรือทฤษฎี หรือหลักการ 2) มีการบรรยายหรืออธิบายสภาพ 
หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน  3) มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
การพิสูจน์ทดลองถึงประสิทธิภาพของระบบนั้น และ 4) มีการอธิบายกระบวนการสอน วิธีสอน และ
เทคนิคการสอนในฐานะท่ีเป็นองค์ประกอยบ่อยท่ีส าคัญของระบบนั้นๆ  
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6.   การจัดกลุ่มของรูปแบบการเรียนการสอน 
เซเลอร์ และคณะ (Saylor  and  others , 1981) ได้จัดกลุ่มของรูปแบบการสอนออกเป็น  

5 กลุ่ม ได้แก่  
1. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร ท่ีเน้นเนื้อหาวิชา (subject  matters   

discipline) เช่น การบรรยาย  การอภิปราย การถามค าถาม เป็นต้น 
2. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเน้นสมรรถนะ (specific  competencies   

technology) เช่น การท าแบบฝึกหัด การทบทวน และบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 
3. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร ท่ีเน้นคุณลักษณะ (human  

traits/processes)  
เช่น การค้นคว้าเป็นกลุ่ม การเรียนแบบสืบสอบ เป็นต้น 

4. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร ท่ีเน้นกิจกรรมและปัญหาสังคม (social   
functions/activities) เช่น การร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

5. รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร ท่ีเน้นความต้องการและความสนใจของ 
ผู้เรียน (interests  and  needs/activities) เช่น การเรียนแบบเอกเทศหรือการเรียนด้วยตนเอง เป็น
ต้น 

คีวส์ (Keeves , 1997 , pp. 386-393) ได้จ าแนกประเภทของรูปแบบการสอนเป็น 5  
ประเภท ดังนี้ 

1. รูปแบบท่ีเหมือนๆ กันหรือท่ีอุปมาได้กับส่ิงอื่น (analogue  model) 
2. รูปแบบท่ีอธิบายความหมายหรือท่ีให้ความหมาย (semantic  model) ซึ่งเป็นรูปแบบ

ท่ี 
ใช้ภาษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบ 

3. รูปแบบท่ีมีลักษณะเป็นแผนภาพหรือเป็นแบบแผน หรือเป็นโครงการ (schematic  
model)  

4. รูปแบบท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ท่ีมีความถูกต้องแน่นอน (mathematic  model)  
5. รูปแบบท่ีแสดงเหตุผล (causal  model) 
จอยซ์  เวลล์ และแคลฮอน (Joyce , Weil and Calhoun , 2004 , pp.25-38) ได้จัด 

กลุ่มรูปแบบการสอน ตามจุดเน้นหรือผลท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน  รูปแบบการสอนตามแนวคิดนี้ 
จัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. รูปแบบการสอนท่ีเน้นการจัดกระบวนการสารสนเทศหรือกระบวนการคิด (The   
information-processing family) มุ่งส่งเสริมความสามารถในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลการ
เข้าใจปัญหาต่างๆ และการคิดหาวิธีแก้ปัญหา  ตลอดจนการสร้างความคิดรวบยอดและใช้ภาษาท่ี
เหมาะสมในการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหานั้น  โดยมุ่งเน้นความส าคัญไปท่ีสมรรถภาพการคิด
ของผู้เรียน และวิธีการต่างๆ ในการพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบการสอนใน
กลุ่มนี้  ได้แก่  การสอนการคิดเชิงอนุมาน ( inductive  thinking) การสอนการสร้างมโนทัศน์
(Concept  attainment) การฝึกกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ (scientific  inquiry) การฝึก
กระบวนการสืบสอบ (inquiry  training) การสอนช่วยการจ า (mnemonics or memory  assists) 
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การสอนคิดแบบซินเนคติกส์ (Synectics) การสอนการให้โครงสร้างทางความคิด (advance  
organizers) เป็นต้น 

2. รูปแบบการสอนท่ีเน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (The Social  family) เน้นความสัมพันธ์ 
กับบุคลอื่น โดยใช้การประนีประนอมในการแก้ปัญหา  การมีส่วนร่วมกับผู้อื่นตามหลักการ
ประชาธิปไตย การท างานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  รูปแบบการ
สอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ การสอนแบบค้นคว้าท างานเป็นกลุ่ม (Group  investigation) การแสดงบทบาท
สมมติ (role  playing) การศึกษาสังคมด้วยกระบวนการสืบสอบ (Jurisprudential  inquiry) เป็นต้น 

3. รูปแบบการสอนท่ีเน้นการพัฒนาตน (the personal  family) เน้นการพัฒนาท่ีตัว 
บุคคล กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแต่ละบุคคล  กระบวนการสร้างและพัฒนาเอกัตภาพ  อารมณ์ของ
ตนเอง มุ่งสอนให้รู้จักการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ การสอน
แบบไม่ส่ังการ (nondirective  teaching) การสอนเพื่อเพิ่มความมีคุณค่าในตนเอง (enhancing self-
esteem) เป็นต้น 

4. รูปแบบการสอนท่ีเน้นด้านพฤติกรรม (the behavioral  system  family) รูปแบบ 
การสอนในกลุ่มนี้ได้รับแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม  เน้นการปรับพฤติกรรมการ
ตอบสนองหรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้เรียน  รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ การสอนแบบรอบรู้ 
(mastery  learning) การสอนตรง(direct  instruction) การสอนด้วยสถานการณ์จ าลอง 
(simulation) การเรียนรู้สังคม (social  learning) การสอนด้วยตารางโปรแกรมเสริมทักษะการ
ปฏิบัติงาน (programmed  schedule  or  task  performance  reinforcement) เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ในแต่ละรูปแบบการสอนสามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบการสอนย่อยๆ ได้อีก ตาม 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของรูปแบบ และองค์ประกอบของรูปแบบการสอนจะแตกต่างกันตาม
เป้าหมายของรูปแบบอื่นๆ 

7. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ และคณะ (2531 , หน้า 35) ก าหนดหลักเกณฑ์การหาประสิทธิภาพซึ่ง 

ท าได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่องและพฤติกรรมขั้น
สุดท้าย โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพ ดังนี้ 

E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ  และ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  คิดเป็นร้อย 
ละของผลเฉล่ียคะแนนท่ีได้  ดังนั้น  E1/ E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์  ตามปกติ  การก าหนดเกณฑ์ E1/ E2 ขึ้นอยู่กับเนื้อหา  หากเนื้อหาเป็นทักษะ  จะต้ังเกณฑ์ 
75/75  หากเนื้อหาเป็นความรู้ ความจ า จะต้ังเกณฑ์ 80/80 ซึ่งความหมายของ 80/80 คือ เมื่อเรียน
จากแบบเรียนแล้ว  นักเรียนสามารถท าแบบฝึกหัดหรืองานได้เฉล่ียร้อยละ 80 และท าแบบทดสอบหลัง
เรียนได้เฉล่ียร้อยละ 80 การทดลองหาประสิทธิภาพ  ด าเนินการดังนี้ 

1. การทดลองแบบกลุ่มเดียว (Individual Tryout) หรือหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) ระหว่าง 
ด าเนินการในลักษณะนี้ ผู้สร้างรูปแบบการเรียนการสอนจะทดลองเป็นรายบุคคล กับตัวแทนประชากร
เป้าหมาย 3 คนขึ้นไป  หรือมากกว่า ด าเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เสร็จ
แล้วปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) ควรมีประสิทธิภาพ 
60/60 
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2. ทดลองรูปแบบการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย (Small – Group  Tryout) จ านวน 9  
คน มีจุดประสงค์ 2 ประการ ประการแรก คือ เพื่อตัดสินประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นหลัง
การประเมินผลตัวต่อตัว และเพื่อระบุปัญหาการจัดการเรียนรู้ท่ียังหลงเหลืออยู่  ประการท่ีสอง คือ เพื่อ
ตัดสินว่าประชากรเป้าหมายจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยปราศจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สร้าง
รูปแบบการเรียนการสอนได้หรือไม่ และท าการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เสร็จแล้ว
ปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) ขั้นนี้ควรมีประสิทธิภาพ 
70/70 

3. ทดลองรูปแบบการเรียนการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ (Field Tryout) จ านวน 30 คน ใน 
ระยะสุดท้ายของการประเมินผลระหว่างการด าเนินการ  ผู้สอนพยายามท่ีจะใช้สถานการณ์การเรียนรู้ซึ่ง
ใกล้เคียงกับความต้ังใจสูงสุด ในการใช้วัสดุการเรียนการสอน ความมุ่งหมายของการประเมินผลระยะ
สุดท้าย คือ ตัดสินใจว่าการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้หลังจากระยะของการประเมินผลกลุ่มย่อย
แล้ว  จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ และถ้าการจัดการเรียนรู้สามารถใช้ได้ นั่นก็คือ เป็นวิธีการด าเนินงานท่ี
น่าจะเป็นไปได้จะใช้กับการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ท่ีต้ังใจและท าการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอน  ระหว่างการใช้และหลังการใช้เสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น จากการน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) หากผลท่ีได้ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ต้องก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพตามหลักความจริง  ขั้นนี้ควรมีประสิทธิภาพ 80/80  

การค านวณหาประสิทธิภาพ  ใช้สูตรดังนี้ 
 

E1  =  
100



A

N

X  

เมื่อ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
X  แทน ผลรวมของคะแนนท่ีได้จากการวัดระหว่างเรียน 
N  แทน  จ านวนผู้เรียน 
A  แทน คะแนนเต็มจากการวัดระหว่างเรียน 
 

E2  =  
100



A

N

Y  

เมื่อ E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
Y  แทน ผลรวมของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบหลังเรียน 
N  แทน  จ านวนผู้เรียน 
A  แทน คะแนนเต็มจากการวัดระหว่างเรียน 
 

ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน คือ การหาความสอดคล้องเหมาะสมของ 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยการหาประสิทธิภาพ E1/ E2 
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การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
1. ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

ค าว่าโครงงาน  บางคนอาจมีข้อสงสัยในค าว่า “โครงงาน” กับ “โครงการ” และ “การสอน
แบบโครงงาน ” และ “การสอนแบบโครงการ” วัฒนา  มัคคสมัน (2551 ,หน้า 24) ได้ศึกษา
ความหมายของท้ังสองค านี้จากนักการศึกษาหลายคน  และในท่ีสุดได้ข้อสรุปว่าความหมายของการสอน
แบบโครงงานและการสอนแบบโครงการไม่ได้มีความแตกต่างกันโดยส้ินเชิงและก็ไม่ได้เหมือนกัน ทุก
ประการ  แต่จะมีลักษณะท่ีร่วมกันและไปด้วยกัน  ดังนั้นความหมายสองค านี้มีนัยท่ีคล้ายกัน  ส าหรับ
การใช้ในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยขอใช้ค าว่า “การสอนแบบโครงงาน” เพราะเห็นว่ามีความหมายท่ีชัดเจนและ
ตรงกับส่ิงท่ีผู้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา จากการศึกษาความหมายของโครงงาน  มี
นักวิชาการและสถาบันหลายแห่งได้ให้ความหมาย  ดังนี้ 

กริฟฟริต และอีวาน (Griffiths  and  Evans ,1976) ได้กล่าวถึงคุณค่าของโครงการ ว่าเป็น
การแสดงโอกาสให้นักเรียนได้ด าเนินกิจกรรมอย่างเสร็จสมบูรณ์  ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ในกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ  โดยนักเรียนสามารถเลือกหัวข้อตามความสามารถของตนเอง  ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนา
ความคิดและนักเรียนยังได้สะท้อนความคิด  ทบทวนด้วยตนเองจากการปฏิบัติงานในโครงงานท่ีเกิดขึ้น
จากข้อผิดพลาด  ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด  ท่ีจะเป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีคล้ายกับ
ชีวิตประจ าวัน  นอกจากนี้โครงงาน  ยังท าให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ  ได้เขียนรายงานอย่างมี
ระบบ  มีการศึกษาค้นคว้า  สร้างผลงานของตนเองได้อย่างส าเร็จ  ซึ่งท้ังหมดเป็นการเตรียมคนไปสู่
อนาคตท่ีดี 

คลาส (Katz ,1994) โครงการ คือ การสืบค้นหาข้อมูลอย่างลึกตามหัวข้อท่ีควรค่าต่อการเรียนรู้
เพิ่มเติม  ด าเนินการโดยกลุ่มเล็กๆ ของเด็กในช้ันเรียน  หรือบางโอกาส  อาจเป็นเด็กคนเดียว  
คุณลักษณะส าคัญของโครงการคือความพยายามมุ่งเน้นการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับหัวข้อท่ีถูกวางอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ไม่ว่าค าตอบนั้นมาจากเด็กหรือจากเด็กและครู  เป้าหมายของโครงงานคือการเรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับหัวข้อ มากกว่าท่ีจะแสวงหาค าตอบท่ีถูกส าหรับค าถามท่ีถูกวางโดยครูผู้สอน 

สโครฟสโมต (Skovsmose ,1994) กล่าวว่า โครงงานเป็นวิธีการท่ีท าให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาท้ังทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 

ยุทธ(ยุทธพงษ์)  ไกยวรรณ (2546 , หน้า 14) ได้สรุปว่าโครงงานว่า เป็นกิจกรรมท่ีเน้น 
กระบวนการ  โดยผู้เรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน ลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ อาศัยเครื่องมือ  เครื่องจักร 
และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติ เพื่อให้โครงงานส าเร็จ  ภายใต้ค าแนะน า การกระตุ้นความคิด กระตุ้น
การท างานจากครูผู้สอนหรือผู้เช่ียวชาญ  ครูผู้ดูแลโครงงานจะอ านวยความสะดวกในการท าโครงงาน 
ช้ีแนะแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการท าโครงงาน ตลอดท้ังติดตามการวัดและประเมินผลโครงงาน
ด้วย 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 , หน้า  1) ให้ความหมายว่าโครงงานว่า เป็นการ 
จัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของนักเรียนในสถานการณ์จริงและสถานการณ์
จ าลอง  นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือกระท าโดยเลือกปัญหา  วางแผนปฏิบัติงาน ซึ่งนักเรียนต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามความสามารถความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง  หลังส้ินสุดการเรียนการสอนนักเรียนต้องสรุปองค์ความรู้และน าเสนอผลงานท่ีเป็นรูปธรรม  จึง
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  
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ลัดดา  ภู่เกียรติ (2552 , หน้า 22) ให้ความหมายว่าโครงงาน คือวิธีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความ 
สนใจใคร่รู้ท่ีอยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลายส่ิงท่ีสงสัยและอยากรู้ค าตอบท่ีลึกซึ้ง
ชัดเจน  หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยใช้ทักษะกระบวนการและปัญหาหลายๆ 
ด้าน มีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีข้ันตอนต่อเนื่อง  มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียดแล้ว
ลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือค าตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  

พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ และคณะ (2552 , หน้า 47) ให้ความหมายว่าโครงงานว่า หมายถึง 
การศึกษาเพื่อค้นพบข้อความรู้ใหม่ ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ด้วยตัวของนักเรียนเอง  โดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีครูอาจารย์และผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษา  ความรู้ใหม่ ส่ิงประดิษฐ์ใหม่และ
วิธีการใหม่นั้น ท้ังนักเรียนและครูอาจารย์ก็ไม่เคยรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน (Unknown by all) 
 สุคนธ์  สินธพานนท์ (2558 , หน้า 118)ให้ความหมายว่าโครงงาน หมายถึง การศึกษาค้นคว้า
กระท าในส่ิงท่ีตนสนใจและเป็นผู้วางแผนการท างานได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษา หารือ
เสนอแนะแนวทาง ผู้เรียนจะต้องฝึกกระบวนการท างานอย่างมีข้ันตอน   
 สรุปได้ว่า โครงงาน หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการศึกษา
ค้นคว้า และวางแผนการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองในส่ิงท่ีสนใจและถนัด โดยมีผู้สอนให้ค าแนะน าปรึกษา
และอ านวยสะดวกให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ 

ดังนั้น การน าโครงงานมาจัดการเรียนรู้มีความหมายตามท่ีผู้ให้ความหมายการเรียนการสอน
แบบโครงงาน  ดังนี้ 

จิราภรณ์   ศิริทวี (2542 ,หน้า 34) กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน หมายถึง การสอนท่ีให้
นักเรียนรู้จักวิธีการท าโครงการวิจัยเล็กๆ  ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้  ทักษะ  และสร้าง
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  ระเบียบวิธีการด าเนินงานทางวิทยาศาสตร์  จุดประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
รู้จักสังเกต  ต้ังค าถาม  ต้ังสมมติฐาน  รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อตอบค าตอบท่ีตนเอง
อยากรู้  รู้จักสรุปผลและท าความเข้าใจกับส่ิงท่ีค้นพบ 

สุพล  วังสินธุ์  (2543 ,หน้า 12) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงงาน หมายถึง การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เลือกและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก  
และสามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ฉะนั้นเจตนารมณ์ของโครงการจึงมุ่งเน้นเพื่อให้ได้แสดง
ศักยภาพในการน าความรู้ไปใช้เพื่อขยายความรู้ให้กว้างและลึกซึ้งสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 

สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2545 ,หน้า 2) กล่าวว่า การสอนแบบโครงงานเป็นรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบหนึ่ง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือหลายๆ ส่ิงท่ีเขาสนใจใครอยากรู้ค าตอบให้แน่ชัดหรือต้องการเรียนรู้ในเรื่อง
นั้นๆ ให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการจนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปเป็นค าตอบ 

ชาตรี  เกิดธรรม (2547 ,หน้า 5) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนคิดเอง  ปฏิบัติเอ ง  เสริมสร้าง
ศักยภาพการเรียนรู้  สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  วางแผนการท างาน  การลงมือปฏิบัติ  ตรวจสอบ
ผลงานเพื่อการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยตนเอง 

บุญเล้ียง  ทุมทอง (2550 ,หน้า 84) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบโครงงาน เป็นวิธีการเรียนการ
สอนท่ีให้นักเรียนท าโครงงานด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การให้เด็กใช้ความคิดต่างๆ ในแต่
ละขั้นตอนรวมทุกข้ันตอน 
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วัฒนา  มัคคสมัน (2550 ,หน้า 14) กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน (Project  Approach) คือ 
การท่ีเด็กศึกษาสืบค้นลงลึกในเรื่องท่ีเด็กสนใจหรือท้ังผู้สอนและเด็กสนใจ  โดยเด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ  
สืบค้นข้อมูล เพื่อหาค าตอบจากค าถามของตนเอง  ภายใต้การช่วยเหลือ  แนะน า โดยการอ านวยความ
สะดวกและสนับสนุนจากผู้สอน  แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มต้นโครงการ  ระยะพัฒนาโครงการ 
และระยะสรุปโครงการ  ซึ่งในแต่ระยะจะประกอบด้วยการอภิปรายรายการออกภาคสนาม  การสืบค้น 
การน าเสนอ และการจัดแสดง 

สรุปได้ว่า  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน หมายถึง กระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีเน้นการจัด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบ  มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหา  ฝึกการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ภายใต้ค าแนะน าช่วยเหลือจากครูหรือ
ผู้เช่ียวชาญ 

2. จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ 

และลงมือปฏิบัติจริงเพื่อหาค าตอบด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดพร้อมท้ังฝึกให้มี
ทักษะทางสังคมท่ีดี  นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดเรียนรู้แบบโครงงาน ดังนี้ 

ลัดดา  ภู่เกียรติ (2544 , หน้า 19-20) กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ว่า โครงงานเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และปฏิบัติเองโดยเช่ือมั่นใน
ศักยภาพการเรียนรู้ของตนซึง่เป็นการพัฒนาความคิดอย่างอิสระของนักเรียน 

เพชรา  วงศ์ประไพโรจน์ (2545 , หน้า 2-7) กล่าวถึงจุดประสงค์การจัดกิจกรรมโครงงานไว้ 
ดังนี ้

1. เพื่อให้นักเรียนใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามความสามารถ ความสนใจ 
และความถนัดของตนเอง  ซึ่งเป็นการพัฒนานักเรยีนอย่างเต็มศักยภาพ 

2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการท างานอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามระเบียบ 

วิธีการวิทยาศาสตร์ด้วยใช้การสังเกต การตั้งค าถาม และต้ังสมมติฐานได้ 
4. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
5. รู้จักสรุปและท าความเข้าใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีค้นพบ 
6. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานและเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการแก้ไข 

ปัญหาอันเป็นการสร้างลักษณะนิสัย จิตพิสัยให้เกิดกับนักเรียน 
ฟิลเชอรัลด์ (Fizerald , 1955 , p.356 อ้างถึงใน บุษบา  บุญชู , 2545 , หน้า 8) กล่าวถึง 

จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานว่า 
1. เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน ท้ังนี้ เพราะในการจัดกิจกรรมโครงงาน 

ผู้สอนให้นักเรียนเลือกโครงงานด้วยตนเอง  แต่ก่อนท่ีจะเลือกผู้สอนต้องจัดสถานการณ์ให้นักเรียนเกิด
ความอยากรู้อยากเห็นเสียก่อนจึงสามารถเลือกโครงงานได้ ฉะนั้นการท่ีนกัเรียนเกิดความยากท่ีจะท า
โครงงานหนึง่แสดงว่านักเรียนมีความสนใจในเรื่องนั้นๆ 

2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการท ากิจกรรมต่างๆ ในสถานการณ์จริงๆ ช่วยให้เห็นคุณค่า 
ของการท างานได้ในท่ีสุด 
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3. เพื่อพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง ในการค้นคว้าหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เข้าใจในสถานการณ์และส่ิงแวดล้อมโดยใช้ 

ประสบการณ์ของตนเอง 
5. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบท่ีให้เสรีภาพในการจัดและการกระท า 
6. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการวางแผนและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
7. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. เพื่อให้รู้จักคิดและประเมินผลงานของตนเอง 
จากท่ีกล่าวมาเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สรุปได้ว่า เพื่อให้ผู้เรียน 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ความสนใจและความถนัดของตนเอง  ท าให้ผู้เรียน
สามารถวางแผนและลงมือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นการพัฒนา
นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

3. ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
โครงงานท่ีนักเรียนปฏิบัติในแต่ละระดับนั้น ได้มีผู้แบ่งโครงงานออกเป็นประเภทต่างๆ ตาม

ลักษณะของกิจกรรมการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
ไฮนส์  ไซมอน (Haines  Simon , 2000 , p.1) จัดแบ่งประเภทโครงงานออกเป็น 4 ประเภท  

ดังต่อไปนี ้
1. โครงงานค้นคว้าข้อมูล (Information  and Research  Project) เป็นการศึกษาข้อมูล  

เช่น การศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ หรือสถานท่ีท่ีนักเรียนสนใจ 
2. โครงงานส ารวจ (Survey  Project) เป็นการส ารวจความคิดเห็นและทัศนคติต่อส่ิงหนึ่งส่ิง 

ใดท่ีอยู่ในความสนใจของผู้เรียน 
3. โครงงานท่ีเห็นผลผลิตหรือช้ินงาน (Production  Project) เป็นการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ 

เกิดผลผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การท าหนังสือพิมพ์ของโรงเรียน  การท าแผ่นพับแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียวในจังหวัดของตนเอง 

4. โครงงานท่ีต้องจัดงานหรือการแสดง (Performance  and  Organizational  Project)  
เป็นการแสดงออกหรือมีการจัดกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมา เช่น การจัดรายการเสียงตามสายใน
โรงเรียน การแสดงละคร 

โครงงานท้ัง 4 ลักษณะท่ีกล่าวมาข้างต้นเน้นการมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือและความ 
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของผู้เรียนในการท าโครงงานเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงงานท่ีวางไว้ 
ท้ังนี้นักเรียนอาจต้องใช้เวลาในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในการสร้างโครงงาน 

ฟรายด์-บูธ (Fried-Booth , 1987 , p.9-10 อ้างใน อติกานต์  ทองมาก , 2552 , หน้า 17) ได้ 
กล่าวถึงประเภทของโครงงานว่ามี 2 ประเภทด้วยกัน คือ 

1. โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้ความสนใจ (Bridging or Motivating Activities)  
2. โครงงานเต็มรูปแบบ (Full-Scale Project) 
โครงงานท้ัง 2 ประเภทนี้ มีลักษณะสัมพันธ์ คือ โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้ความสนใจ

เป็นโครงงานย่อยท่ีจะน าไปสู่โครงงานเต็มรูปแบบ  ความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดเจน คือ โครงงานแบบ
กิจกรรมเสริมความรู้ ความสนใจเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนในขณะท่ีโครงงานเต็มรูปแบบจะ
ขยายไปนอกห้องเรียน 
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เบอร์แมน (Berman, 2001, p 2-6) ได้เสนอว่า โครงงานท าให้นักเรียนได้ลงมือออกแบบ 
ทดลอง ขัดเกลาและสร้างอะไรบางอย่างขึ้น ท้ังยังมีช้ินงานออกมาให้เห็นเมื่อนักเรียนท าโครงงานเสร็จ
สมบูรณ์  ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด เป็นส่ิงท่ีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและได้
แบ่งประเภทโครงงาน 5 ประเภท  สรุปได้ดังนี้ 

1. โครงงานก าหนดรูปแบบ  เป็นโครงงานท่ีจะสร้างส่ิงใดส่ิงหนึ่งตามท่ีค าส่ังเจาะจง นักเรียน 
จะต้องท าช้ินงานให้มีขนาด ส่วนหรือวัสดุอย่างท่ีก าหนด และสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานและเวลาท่ี
ให ้

2. โครงงานเชิงหัวข้อ  เป็นโครงงานท่ีเสริมเพื่อเพิ่มประสงการณ์จากหน่วยการเรียนรู้อื่น   
โครงงานลักษณะนักเรียนอาจเลือกหัวข้อจากอาจารย์  อาจารย์ก าหนดหัวข้อให้หรือนักเรียนอาจจะคิด
หัวข้อเอง  จากนั้นนักเรียนแต่ละคนก็จะท าการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  แยกแยะ และสานข้อมูลต่างๆ 
เข้าด้วยกันเป็นช้ินงานท่ีจะน าเสนอโครงงานลักษณะนี้จะเป็นโครงงานท่ีบูรณาการหลายสาระวิชาเข้า
ด้วยกัน 

3. โครงงานเชิงประพันธ์  เป็นโครงงานท่ีให้นักเรียนท าช้ินงานท่ีเจาะจงรูปแบบอย่างใดอย่าง 
หนึ่งท่ีมีองค์ประกอบส าคัญและข้อก าหนดมาตรฐานอยู่แล้ว นักเรียนจะใช้ข้อก าหนดนี้เป็นส่ิงน าในการ
คิดท าช้ินงานขึ้นมา  ครูจะสนับสนุนให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงาน และอาจ
ช่วยให้ค าแนะน าหรือนัดประชุมในช้ันเรียน เพื่อร่วมกันคิดถึงองค์ประกอบและข้อก าหนดต่างๆ 

4. โครงงานตามแบบอย่าง  เป็นโครงงานท่ีนักเรียนสร้างตามแบบอย่างของส่ิงท่ีมีส าเร็จรูปอยู่ 
แล้ว รูปแบบท่ีเป็นยอมรับโดยท่ัวไปของส่ิงนี้จะเป็นตัวบ่งบอกประโยชน์ใช้สอยกัน 

5. โครงงานแบบเปิดกว้าง  เป็นโครงงานท่ีส่งเสริมให้มีการกล้าลอง  กล้าสร้างสรรค์และกล้า 
คิดอะไรท่ีแปลกใหม่หรือแตกต่าง นักเรียนท าโครงงานจากค าแนะน าและเกณฑ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  
นักเรียนและครูเริ่มโครงงาน  ด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับแนวการท าโครงงาน  โดยครูช้ีให้เห็นว่าวัสดุและ
ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันของเรานั้นเป็นผลมาจากการท่ีมีคนท าโครงงานแบบเปิดกว้างนี้ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 , หน้า 4-9) ได้แบ่งประเภทของ
โครงงานออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. โครงงานส ารวจและรวบรวมข้อมูล (Survey  Research  Project) โครงงานประเภทนี้เป็น 
การศึกษารวบรวมข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่างๆ เพื่อน าข้อมูลมาเสนอ การศึกษา
รวบรวมข้อมูลอาจเป็นการส ารวจภาคสนามหรือศึกษาในห้องปฏิบัติการแล้วน ามาจัดจ าแนกออกเป็น
หมวดหมู่และน ามาเสนอในรูปแบบต่างๆ 

2. โครงงานทดลอง (Experimental  Research  Project) เป็นโครงงานท่ีมีการออกแบบการ 
ทดลองเพื่อรักษาผลของตัวแปรหนึ่งโดยการควบคุมตัวแปรอื่นๆ เพื่อหาค าตอบของปัญหานั้นๆ อาจเป็น
ปัญหาท่ีเคยเรียนในช้ันเรียนแล้วน าไปพิสูจน์ให้เห็นจริงด้วยตนเองแต่เป็นการทดลองท่ีคิดต่างไปจากท่ี
เคยท าในช้ันเรียนโดยข้ันตอนท่ีปฏิบัติเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์ 

3. โครงงานพัฒนาหรือสร้างส่ิงประดิษฐ์ (Development  Research  Project or  
intervention Project) เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตาม
ประสงค์โดยอาศัยความรู้หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์  อาจเป็นการประดิษฐ์ส่ิงใหม่ท่ีไม่
เคยมีมาก่อนหรือการปรับปรุงอุปกรณ์หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ให้ดีกว่าเดิม  รวมท้ังการเสนอ
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หรือสร้างแบบจ าลองทางความคิดเพื่อแก้ปัญหา  ผลงานของโครงงานประเภทสร้างส่ิงประดิษฐ์ส่วนใหญ่
ออกมาเป็นรูปผลิตภัณฑ์ 

4. โครงงานการสร้างหรือการอธิบายทฤษฎี (Theoretical  Research  Project) เป็น 
โครงงานท่ีแสดงความคิดแปลกใหม่ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผลโดยใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์หรือทฤษฎีสนับสนุนหรือหากเป็นการอธิบายปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่ อาจน าเสนอใน
รูปแบบการอธิบายสูตรหรือสมการโดยมีข้อมูลอื่นสนับสนุน การท าโครงงานประเภทนี้ต้องศึกษา
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากในการสร้างค าอธิบายหรือทฤษฎี 

ชาตรี  เกิดธรรม (2547 ,หน้า 6-8) ได้แบ่งประเภทโครงงาน ดังนี ้
1. แบ่งตามสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นโครงงานท่ีใช้ตาม 

เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีการบูรณาการความรู้  ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมเข้าด้วยกัน และ 2) 
โครงงานตามความสนใจ  เป็นโครงงานท่ีนักเรียนสามารถก าหนดขึ้นเองตามความสามารถและความ
สนใจ  โดยมีการบูรณาการความรู้  ทักษะ  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม จากการเรียนรู้ต่างๆ มา
บูรณาการเข้าด้วยกัน 

2. แบ่งตามลักษณะของการด าเนินงาน ได้แก่  1) โครงงานประเภทส ารวจ 2) โครงงาน 
ประเภทศึกษา  เป็นโครงงานเพื่อแสวงหาความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ 3) โครงงานประเภททดลอง 
และ 4) โครงงานส่ิงประดิษฐ์ 

บุญเล้ียง  ทุมทอง (2550 หน้า 86-87) ได้แบ่งประเภทของโครงงาน  ไว้ดังนี้ 
1. โครงงานประเภทส ารวจ  เป็นโครงงานท่ีไม่มีการก าหนดตัวแปร  เก็บรวบรวมข้อมูล 

ภาคสนามในธรรมชาติ  น ามาศึกษา 
2. โครงงานประเภททดลอง  เป็นโครงงานท่ีมีลักษณะการออกแบบทดลอง เพื่อศึกษาผลของ 

ตัวแปรหนึ่งโดยควบคุมตัวแปรอื่นๆ โดยนักเรียนเริ่มต้นก าหนดค าถามท่ีต้องการค าตอบต้ังสมมติฐาน  
ก าหนดแหล่งข้อมูลท่ีจะศึกษา  ปฏิบัติการหาข้อมูล เพื่อหาค าตอบรวบรวมข้อมูลน ามาสรุปเป็นองค์
ความรู้  ขั้นตอนท่ีปฏิบัติเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์ 

3. โครงงานส่ิงประดิษฐ์  เป็นโครงงานท่ีประดิษฐ์ส่ิงใด  ส่ิงหนึ่ง เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ 
การใช้สอย  อาจประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

4. โครงงานประเภททฤษฎี หลักการ หรือโครงงานประเภทพัฒนาผลงาน เป็นโครงงานท่ี 
น าเสนอทฤษฎี  หลักการหรือแนวคิดใหม่ๆ หรือเป็นการจัดท าโดยการขยายทฤษฎีหรือแนวคิดเดิมท่ียัง
ไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน 

5. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานท่ีกว้างมาก เพราะความสนใจของนักเรียนจะ 
แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นหัวข้อในเรื่องใดหรือส่ิงใดท่ีนักเรียนมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาค้นหาอย่างเจาะลึก  ต้องการรู้ค าตอบในส่ิงท่ีเขามีความสงสัย หรือยังไม่แน่ชัด และต้องการพิสูจน์
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

6. โครงงานตามสาระการเรียนรู้  เป็นโครงงานท่ีเน้นเนื้อหาสาระในแต่ละกลุ่มวิชาเป็นเนื้อหา 
ท่ีนักเรียนต้องเรียนรู้แล้ว  เพียงแต่ต้องการขยายความรู้ให้กว้างออกไปในเชิงลึกกว่าเดิม ครูสามารถน า
กิจกรรมโครงงานมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละเนื้อหาวิชาโดยการให้นักเรียนได้เลือกเรื่อง
ท่ีนักเรียนสนใจเนื้อหาสาระของหลักสูตรท่ีจ าเป็นต้องรู้ตามสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
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พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และคณะ (2552 ,หน้า 28-29) กล่าวว่า โครงงานท่ีใช้เกณฑ์ของผล 
ท่ีได้รับ  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. โครงงานส ารวจ  เป็นการส ารวจความรู้ท่ีมีอยู่แล้วในธรรมชาติหรือสภาพท่ีเป็นอยู่ใน 
ปัจจุบัน (What it is) โครงงานประเภทนี้จึงเป็นโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แล้วน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจนั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และน าเสนอแบบ
ต่างๆ อย่างมีแบบแผน  เพื่อให้เห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธ์ของเรื่องดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  การ
ปฏิบัติตามโครงงานนี้นักเรียนจะต้องไปศึกษา  รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สอบถาม  
สัมภาษณ์  ส ารวจโดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบบันทึก ฯลฯ  
ในการรวบรวมข้อมูลท่ีต้องการศึกษา 

2. โครงงานทดลอง  เป็นโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าจะเกิด 
อะไรหรือจะมีอะไรเกิดขึ้น (What  it  will be) เมือ่มีการทดลองส่ิงท่ีจัดกระท าขึ้น คือ ตัวแปรต้น  เพื่อ
ศึกษาว่าจะมีผลต่อตัวแปรท่ีต้องการศึกษา คือ ตัวแปรตามอย่างไร  ด้วยมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆ คือ 
ตัวแปรควบคุมท่ีอาจมีผลต่อตัวแปรตาม 

3. โครงงานประดิษฐ์  เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ คือ การน าความรู้ทฤษฎี หลักการหรือ 
แนวคิดมาประยุกต์ใช้  โดยการประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการ
ท างานหรือการใช้สอยอื่นๆ  การประดิษฐ์คิดค้นตามโครงงานนี้อาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่  โดยท่ี
ยังไม่มีใครท า  หรืออาจเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลง และดัดแปลงของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ประสิทธิภาพ
สูงขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่  รวมท้ังการสร้างแบบจ าลองต่างๆ โครงงานประเภทนี้มีการทดลองเพื่อปรับปรุง
แก้ไขเป็นระยะจึงเรียกว่าโครงงานทดลองเชิงพัฒนา 
      สรุปได้ว่า โครงงานแบ่งได้หลายประเภทตามความมุ่งหมายของการด าเนินงาน  โดยแบ่งออกได้
ดังนี้ 

1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้  แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) โครงงานตามสาระการเรียนรู้  
และ 2) โครงงานตามความสนใจ 

2. โครงงานตามลักษณะการเรียนรู้ แบ่งออกได้ 5 ประเภท คือ 1) โครงงานก าหนดรูปแบบ   
2) โครงงานเชิงหัวข้อ  3) โครงงานเชิงประพันธ์  4) โครงงานตามแบบอย่าง และ 5) โครงงานแบบเปิด
กว้าง 

3. โครงงานตามลักษณะของการด าเนินงาน  ได้แก่ 1) โครงงานประเภทส ารวจ 2) โครงงาน 
ประเภทศึกษา  เป็นโครงงานเพื่อแสวงหาความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ 3) โครงงานประเภททดลอง 
และ 4) โครงงานส่ิงประดิษฐ์  

4. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
คาร์โมนา (Carmona , 1991 , p. 45) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนแบบโครงงานไว้ว่า  มี 

กระบวนการใหญ่ๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1  เป็นการวางแผนการท างาน  ซึ่งจะเป็นการท างานร่วมกันในห้องเรียนเพื่อ
ปรึกษาหารือ  โดยครูจะเป็นผู้ให้แนวทางของโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนเลือกตามความสนใจ 
 ขั้นตอนท่ี 2  จะเป็นการลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียน  เพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งเป็น
การฝึกให้ผู้เรียนได้ออกมาสู่โลกภายนอกห้องเรียน  ในขั้นนี้ครูควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนเพื่อไม่ให้
เกิดความท้อถอยออกจากงานท่ีต้องท า 
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 ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการตรวจสอบโครงงานซึ่งครูผู้สอนจะมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้เรียนต้ังแต่
เริ่มแรกเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจในส่ิงท่ีท า  จนถึงการรวบรวมข้อมูล  หลังจากได้ข้อมูลแล้วจึงมีการ
อภิปรายในกลุ่มเพื่อด าเนินการน าเสนอข้อมูลในรูปโครงงานต่อไป 
 ไรบ์ และไวดัล (Ribe and Vidal ,1993 , p.15) ได้เสนอขั้นตอนการสอนแบบโครงงานรวม 7 
ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นการสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน  โดยอาจใช้ 
อันหนึ่งอนัเดียวกันในการท างาน  โดยอาจใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

2. ขั้นกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ  เป็นขั้นการสร้างความสนใจให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน  โดยอาจใช้ 
การระดมสมอง 

3. ขั้นเลือกหัวข้อ  เป็นขั้นอภิปรายและสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อประมวลเป็นหัวข้อ
โครงงาน 

4. ขั้นสร้างโครงร่างของโครงงาน  เป็นขั้นวางแผนและก าหนดขอบเขตของโครงงาน   
วิเคราะห์ข้ันตอนการท างาน  จัดเตรียมอุปกรณ์ เป็นต้น 

5. ขั้นลงมือปฏิบัติตามหัวเรื่อง  เป็นขั้นการด าเนินการตามโครงร่างของโครงงานตามหน้าท่ี 
รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม 

6. ขั้นรายงานผลการปฏิบัติงานสู่ช้ันเรียน อาจรายงานด้วยการพูดหรือการเขียน 
7. ขั้นกระบวนการย้อนกลับ  เป็นขั้นของการทบทวนงานท่ีได้ท า 
เอ็ดเวิร์ด แกนดินี่ และฟอร์แมน (Edwards , Gandini and Forman ,1993 อ้างใน วัชรา   

เล่าเรียนดี, 2553 , หน้า 113-114) ได้จัดแบ่งขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนแบบโครงงานเป็น 4 
ระยะ ดังนี ้

1.   ระยะเตรียมการวางแผนเข้าสู่โครงงาน (Preliminary  Planning) 
 เป็นระยะท่ีเด็กและครูใช้เวลาในการพูดคุย เพื่อค้นหาหัวข้อประเด็นปัญหา และคัดเลือก 

หัวข้อประเด็นปัญหาส าหรับท าโครงงาน  หัวข้ออาจจะมาจากเด็กหรือครูเป็นผู้เสนอ ในระยะแรกท่ีเด็ก
ยังไม่มีประสบการณ์ครูอาจจะเสนอหัวข้อท่ีคิดว่าเด็กน่าจะสนใจและมีคุณค่าในการเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์
ในการคัดเลือกหัวข้อประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้ คือ 

1.1 หัวข้อประเด็นปัญหา ควรจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ใน 
ชีวิตประจ าวันของเด็กอย่างน้อยสุด เด็กควรจะมีความคุ้นเคยกับหัวข้อเพื่อเด็กจะได้สามารถต้ังค าถาม
เกี่ยวกับหัวข้อได้ 

1.2 มีการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการอ่านออกเขียนได้ และค านวณและควรท่ีจะบูรณา 
การวิชาต่างๆ เข้าไป เช่น วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษา และศิลปะ 

1.3 หัวข้อประเด็นปัญหาควรจะมีคุณค่าเพียงพอท่ีจะให้เด็กได้ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า 
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

1.4 หัวข้อประเด็นปัญหาสามารถค้นคว้าหรือทดสอบในโรงเรียนมากกว่าท่ีไปท าท่ีบ้าน 
2.    ระยะเริ่มต้นโครงงาน (Getting  Project  Start) เมื่อเริ่มต้นโครงงานนักเรียนได้หัวข้อ 

ประเด็นปัญหาได้รับการคัดเลือกแล้ว ครูมักจะเริ่มต้นด้วยการสร้างแผนภูมิเครือข่ายการเรียนรู้ หรือ
แผนภูมิความคิด (Concept  Map)โดยใช้การระดมสมอง เพื่อวางแผนในการศึกษาและร่วมกันต้ัง
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ค าถาม เพื่อค้นหาค าตอบโดยการสืบสอบ ในระยะนี้มักจะเป็นระวะท่ีเด็กทบทวนประสบการณ์เดิม
เกี่ยวกับหัวข้อท่ีก าลังศึกษาอยู่ 

3. ระยะด าเนินโครงงาน (Project  in Progress) นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลโดยตรง  มักจะมี 
การทัศนศึกษาเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ และใช้กิจกรรมศิลปะต่างๆ เช่น การวาด การปั้น การ
ประดิษฐ์การก่อสร้าง และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลอง การทดสอบต่างๆ ในระยะนี้เด็ก
จะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่จากการศึกษาในโครงงาน มีการทดสอบสมมติฐานและปรับปรุง
แก้ไขผลงานท่ีท าในโครงงานให้เป็นผลส าเร็จ  เด็กมักจะใช้เวลาท าโครงงานในระยะนี้ยาวนานกว่าทุก
ระยะ 

4. ระยะสรุปและอภิปรายผลโครงงาน (Consolidating Project) เตรียมการส าหรับน าเสนอ 
ผลการศึกษาในโครงงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงการจัดนิทรรศการ  การสาธิต เพื่อให้ผู้ปกครอง  
ครูอาจารย์ และเพื่อนๆ ได้ชมผลงานและกิจกรรมท่ีจัดขึ้น เมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมแล้ว เด็กและครูจะ
ร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ท่ีได้จากโครงงานและวางแผนเตรียมการส าหรับศึกษาในโครงงานอื่นต่อไป 

แซลล่ี  เบอแมน (Sally  Berman , 2001 , p7-10) ได้เสนอการพัฒนาโครงงาน  ต้อง 
ตระหนักว่า การท าโครงงานท่ีต้องใช้ความคิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  จะต้องเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมท้ัง 3 ระดับ จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อย่างระมัดระวัง และรวบรวมอีกครั้ง
เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ และน ามารวมเข้าด้วยกันเป็นช้ินงานท่ีสมบูรณ์  มีบันได 3 ขัน้ คือ 

1. บันไดปัญญาช้ันท่ีหนึ่ง : กิจกรรมการรวบรวมข้อมูล  นักเรียนค้นหาแหล่งข้อมูลต่างๆ ใช้ส่ิง 
อ้างอิงและท ากิจกรรมหลายอย่างดังนี้ 

1.1 อ่านเพื่อค้นหาข้อมูลภูมิหลัง 
1.2 ค้นคว้าและจดบันทึก 
1.3 ท ารายการอ้างอิง 
1.4 สัมภาษณ์ผู้รู้ 
1.5 ดูหลังและวีดิทัศน์ 
1.6 ร่างเค้าโครง 
1.7 พูดคุยกับเพื่อน 
1.8 หาในอินเตอร์เน็ต 
1.9 ตรวจและตรวจทานข้อมูลซ้ า 
1.10 ไปเยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ 
1.11 รวบรวมแผนภูมิ แผนท่ี ภาประกอบ 

2. บันไดปัญญาขั้นที่สอง : กิจกรรมการเรียบเรียงข้อมูลการเรียบเรียงข้อมูล คือ  
การขัดเกลาความคิด โดยท ากิจกรรมหลายอย่าง ดังนี ้

2.1 การระดมความคิด 
2.2 การปรับข้อมูลให้ตรงกัน 
2.3 วิเคราะห์ข้อมูล 
2.4 หาเป้าหมาย 
2.5 ท าแผนผังข้อมูล 
2.6 ต้ังหัวข้อ 
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2.7 วาดและร่างแบบ 
2.8 คิดค าอุปมา 
2.9 เขียนร่างความคิด 
2.10 มองหาแบบ 
2.11 สร้างต้นแบบ 
2.12 ค้นหาโยงใย 
2.13 เติมข้อมูลท่ีหายไป 
2.14 เล่นกับความคิด 
2.15 มองภาพรวม 
2.16 หาวัสดุอุปกรณ์ 
ในขั้นนี้นักเรียนอาจจะเริ่มวิ่งไปมาระหว่างขั้น คือ อาจกลับไปท่ีบังไดแห่งปัญญาช้ันท่ี 

หนึ่งเพื่อรวบรวมข้อมูลใหม่และอาจจะข้ามไปบันไดช้ันท่ีสาม 
3. บันไดปัญญาช้ันท่ีสาม : การน าข้อมูลไปใช้   

 การน าข้อมูลไปใช้ คือ การทดลองและทดสอบ โดยท ากิจกรรมหลายอย่างดังนี้ 
3.1 การสร้างแบบ 
3.2 การสร้างช้ินงาน 
3.3 การประกอบเข้าด้วยกัน 
3.4 การรวบรวมความคิด 
3.5 การคิดใหม่ 
3.6 การตกแต่ง 
3.7 การเพิ่มรายละเอียด 
3.8 การทดสอบประเมินค่า 
3.9 การตรวจทานกันเอง 
3.10 การวัดและประเมินตนเอง 
3.11 การประเมินตามเกณฑ์ 
3.12 การส่งงาน 
3.13 การฉลองความส าเร็จ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 , หน้า 10) ได้ก าหนดขั้นตอนของ 
การท าโครงงานไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องท่ีจะท าโครงงาน 
เป็นขั้นตอนล าดับแรกของการท าโครงงาน ดังนั้นจึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญและยากท่ีสุดซึ่ง 

นักเรียนต้องคิดและเลือกด้วยตนเอง  โดยท่ัวไปหัวข้อเรื่องของโครงงานจะได้มาจากปัญหา/ค าถามหรือ
ความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ของนักเรียนเอง หัวข้อเรื่องของโครงงานควร
เฉพาะเจาะจงและชัดเจนบ่งชัดว่าศึกษาส่ิงใดหรือตัวแปรใดและถ้าเป็นแนวการศึกษาทดลองท่ีแปลก
ใหม่ซึ่งแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดียิ่ง  ข้อควรค านึงถึงเกี่ยวกับการคัดเลือกหัวข้อเรื่องท่ีจะท า
โครงงาน คือ 
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1. เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน 
2. เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
3. วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ 
4. งบประมาณเพียงพอ 
5. ระยะเวลาท่ีใช้ท าโครงงาน 
6. มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิรับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
7. ความปลอดภัย 
8. มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอท่ีจะค้นคว้า 

 ขั้นที่ 2 การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องนี้จะช่วยให้นักเรียนได้แนวคิดท่ีจะก าหนดขอบข่ายของเรื่องท่ี
ศึกษาค้นคว้าให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและได้ความรู้ท่ีจะท าการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นจนสามารถ
ออกแบบและวางแผนด าเนินการท าโครงงานนั้นได้เหมาะสม  นักเรียนต้องมีความรู้ความช านาญในการ
ใช้ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการท าโครงงาน  จึงเป็นหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาท่ีจะต้อง
น าเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการค้นคว้าเอกสาร  ซึ่งอาจแนะน านักเรียนให้ไปปรึกษากับบรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียนก็ได้  นอกจากนั้นครูท่ีปรึกษาอาจต้องให้ความช่วยเหลือในการติดต่อห้องสมุดอื่นๆ ใน
ท้องถิ่นให้นักเรียนสามารถเข้าไปใช้บริการได้อีกด้วย 
 ขั้นตอนท่ี 3 การจัดท าเค้าโครงของโครงงาน 
 เค้าโครงของโครงงานโดยท่ัวๆ ไปจะเขียนขึ้นเพื่อแสดงแนวคิด แผนงานและขั้นตอนการท า
โครงงานนัน้เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนผู้ท าโครงงานจะได้ทราบว่าอะไรคือส่ิงท่ีก าลังศึกษาเค้าโครงนี้เป็น
แบบแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงงานท่ีก าหนดไว้ซึ่งควร
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี ้

1. ช่ือโครงงาน  ควรเป็นข้อความท่ีกะทัดรัด  ชัดเจน ส่ือความหมายและมีความหมาย 
เฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไรกับใครและเพื่ออะไร 

2. ช่ือผู้ท าโครงงาน  ผู้รับผิดชอบโครงงานอาจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ 
3. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน ครู อาจารย์ผู้ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาควบคุมการท าโครงงานของ 

นักเรียน 
4. ระยะเวลาการด าเนินงานโครงงาน ระยะเวลาการด าเนินงานโครงงานต้ังแต่เริ่มต้นจน 

ส้ินสุด 
5. ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน อธิบายเหตุผลว่าท าไมจึงเลือกท าโครงงานเรื่องนี้   

โครงงานเรื่องนี้มีความส าคัญอย่างไร  มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรท่ีเกี่ยวข้อง  เรื่องท่ีท าเป็นเรื่องใหม่หรือ
ผู้อื่นได้เคยศึกษาค้นคว้าเรื่องท านาองนี้ไว้แล้ว  ถ้ามีผลเป็นอย่างไร เรื่องท่ีท านี้ก็ได้ขยายเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงจากเรื่องท่ีผู้อื่นท าไว้หรือเป็นการท าซ้ าเพื่อตรวจสอบผล โดยผู้จัดท าโครงงานต้องน าเสนอให้
กะทัดรัดและชัดเจน 

6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า ควรมีความเฉพาะเจาะจงและเป็นส่ิงท่ีสามารถวัดได้เป็น 
การบอกขอบเขตของงานท่ีจะท าให้ชัดเจน  เป็นส่ิงท่ีต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อส้ินสุดโครงงานท้ังในเชิง
กระบวนการและผลผลิต 
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7. สมมติฐานการศึกษาค้าคว้า(ถ้ามี) สมมติเป็นค าตอบหรือค าอธิบายท่ีคาดไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจ 
ถูกหรือไม่ถูกก็ได้  การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุผลหรือทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร์ รองรับท่ี
ส าคัญก็คือ เป็นข้อความท่ีมองเห็นแนวในการด าเนินการทดสอบหรือสามารถทดสอบได้ 

8. ตัวแปรท่ีต้องการศึกษา (ถ้ามี) ประกอบด้วยตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม 
9. วิธีการด าเนินการ มีรายละเอียดดังนี้ 

9.1 วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ ระบุว่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง จะได้วัสดุอุปกรณ์ 
เหล่านั้นมาจากไหน วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างท่ีต้องจัดซื้อ จัดท าขึ้นเองหรือท่ีขอยืมได้ 

9.2 แนวการศึกษาค้นคว้า อธิบายว่าจะออกแบบทดลองอะไรอย่างไรจะสร้างหรือประดิษฐ์ 
อะไรอย่างไร เก็บข้อมูลอย่างไรและเมื่อใดบ้าง 

9.3 แผนปฏิบัติการ อธิบายเกี่ยวกับก าหนดเวลาเมต้นและเวลาส้ินสุดของการท างานในแต่ 
ละขั้นตอน 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
11. เอกสารอ้างอิง 
ขั้นที่ 4  การลงมือท าโครงงาน 
เมื่อเค้าโครงย่อของโครงงานได้รับความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษาแล้วก็เสมือนว่างานของ 

นักเรียนส าเร็จไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่ง  ต่อไปก็เป็นขั้นตอนลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีระบุ ในเค้า
โครงย่อท่ีเสนอครูท่ีปรึกษาซึ่งควรค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 

1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์สถานท่ีให้พร้อมก่อนลงมือทดลอง 
2. มีสมุดส าหรับบันทึกกิจกรรมประจ าวันว่าได้ท าอะไรไป  ได้ผลอย่างไร มีปัญหาและ 

ข้อคิดเห็นอย่างไร 
3. ลงมือปฏิบัติการทดลองด้วยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกข้อมูลไว้ให้เป็นระเบียบและ 

ครบถ้วน 
4. ค านึงถึงความประหยัดและความปลอดภัยในการท างาน 
5. พยายามท าตามแผนท่ีวางไว้ในตอนแรก  แต่อาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบ้างหลังจากได้ 

เริ่มต้นท างานไปแล้วถ้าคิดว่าจะท าให้ผลงานดีขึ้น 
6. ควรปฏิบัติการทดลองซ้ าเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือได้มากขึ้น 
7. ควรแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยๆ และท าในแต่ละส่วนให้ส าเร็จก่อนท าส่วนอื่นต่อไป 
8. ควรท างานส่วนท่ีเป็นหลักส าคัญๆ ให้เสร็จก่อนแล้วจึงท าส่วนท่ีเป็นส่วนประกอบหรือ 

ส่วนเสริมเพื่อตกแต่งโครงงาน 
9. อย่าท างานต่อเนื่องจนเมื่อยล้าจะท าให้ขาดความระมัดระวงั 
10. ถ้าเป็นโครงงานประดิษฐ์ ควรค านึงถึงความคงทน แข็งแรงและขนาดท่ีเหมาะสมของ 

ส่ิงประดิษฐ์นั้น 
ขั้นที่ 5 การเขียนรายงาน 
การเขียนรายงานเกี่ยวกับโครงงาน เป็นการเสนอผลงานของการศึกษาค้นคว้าเป็นเอกสารเพื่อ 

อธิบายให้ผู้อื่นทราบรายละเอียดของโครงงานนั้น ได้แก่  ปัญหาท่ีศึกษา  วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า  
ข้อมูลต่างๆ ท่ีรวบรวมไว้ ผลของการศึกษาตลอดจนประโยชน์และข้อเสนอแนะต่างๆ จากการศึกษา  
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การเขียนรายงานนั้นควรใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่ายชัดเจนและตรงไปตรงมา โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือโครงงาน 
2. ช่ือผู้ท าโครงงาน 
3. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 
4. ระยะเวลาการด าเนินงานโครงงาน 
5. ท่ีมาและความส าคัญของโครงงาน 
6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
7. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) 
8. ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
9. วิธีการด าเนินการ อาจแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการด าเนินการศึกษา  

อธิบายข้ันตอนการด าเนินงานอย่างละเอียด 
10. ผลการศึกษาค้นคว้า ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
11. เอกสารอ้างอิง 
ขั้นที่ 6  การแสดงผลงาน 
การแสดงผลงาน เป็นการเสนอผลงานท่ีได้ศึกษาค้นคว้าส าเร็จแล้วให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจอาจจัด 

ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การสาธิตประกอบรายงานปากเปล่า การจัดแสดงผลงานอาจ
กระท าได้หลายระดับ เช่น การจัดเสนอผลงานภายในช้ันเรียน  การจัดแสดงนิทรรศการภายในโรงเรียน  
การส่งผลงานเข้าร่วมในการแสดงหรือประกวดภายนอกโรงเรียนในระดับต่างๆ เช่น ระดับกลุ่มโรงเรียน 
ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษาและระดับชาติ เป็นต้น ผลงานท่ีจะน าเสนอควรจะจัดให้ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือโครงงาน ช่ือผู้ท าโครงงาน ช่ือท่ีปรึกษา 
2. ค าอธิบายย่อๆ ถึงเหตุผลจูงใจในการท าโครงงานและความส าคัญของโครงงาน 
3. วิธีการด าเนินงาน โดยเลือกเฉพาะขั้นตอนท่ีเด่นและส าคัญ 
4. การสาธิตหรือแสดงผลงานท่ีได้จากการทดลอง 
5. ผลการสังเกตหรือข้อมูลเด่นๆ ท่ีได้จากการท าโครงงาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2548 , หน้า 5-9) ได้แบ่งโครงการออกเป็น  

4  ระยะ ได้แก่ 
1.  ระยะเริ่มต้นโครงงาน  
 การเลือกเรื่องหรือการแก้ปัญหา  การเลือกเรื่องในการท าโครงงานควรเป็นเรื่องท่ีนักเรียน 

สนใจจากตัวนักเรียนเองหรือเรื่องท่ีนักเรียนสนใจศึกษา  เพื่อแก้ปัญหาท่ีประสบในชีวิตประจ าวัน หรือ
เรื่องท่ีนักเรียนสนใจจากเหตุการณ์ปัจจุบัน/ชุมชน/บทเรียน หรือเรื่องท่ีนักเรียนสนใจจากการกระตุ้น
ของครู 

    การเรียนรู้ด้วยโครงงานเริ่มจากนักเรียนมีความสนใจอยากจะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง 
ลึกซึ้ง  โดยเรื่องท่ีศึกษาอาจเป็นประเด็นท่ัวไป หรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริงซึ่งจะตรงกับสาขาวิชาใดก็
ได้  คือเรื่องหรือปัญหาท่ีเกิดความสงสัยหรือต้องการหาค าตอบหรือต้องการปฏิบัติงานนั้นๆ ด้วยตนเอง 
ไม่ใช่ครูเป็นผู้ก าหนด  ท้ังนี้โครงงานท่ีนักเรียนจะศึกษานี้ นักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานนั้นๆ ด้วยตนเอง 
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ไม่ใช่ครูเป็นผู้ก าหนด ท้ังนี้โครงงานท่ีนักเรียนจะศึกษานี้  นักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานมาแล้วเพราะ
โครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ได้เช่ือมต่อประสบการณ์  เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้และมีทักษะพื้นฐานในการเรียน 

2.  ระยะการท าโครงงาน  
2.1  การก าหนวัตถุประสงค์ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนจะช่วยให้การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการตอบค าถามท่ีว่าท าไปท าไม  ท าไปเพื่ออะไร  ซึ่งจะท าให้นักเรียนก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานได้ง่ายไม่สับสน 
 2.2  การระบุประโยชน ์

การระบุประโยชน์เป็นการคาดหวังในเบ้ืองตนว่าผลกระทบท่ีเกิดจากการเรียนรู้ด้วย 
โครงงานจะมีคุณประโยชน์ในเรื่องใดบ้างจะท าให้นักเรียนตระหนักไว้แต่เบ้ืองต้นว่าท าแล้วจะได้อะไร   
มีคุณประโยชน์อย่างไร 
 2.3  การหาแนวโน้ม/การคาดเดาค าตอบ (สมมติฐาน) 

การหาแนวโน้ม/การคาดเดาค าตอบเป็นการเข้าไปหาสภาพจริงท่ีเป็นอยู่โดยรวบรวม 
ข้อมูลพื้นฐานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมาสัมพันธ์เช่ือมโยงหาแนวโน้ม  ท านายหรือคาดผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  
เป็นการตอบสนองความสนใจ  ความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนและเป็นพื้นฐานส าคัญของการท างาน
เรื่องต่างๆ การท าโครงงานในลักษณะของการแก้ปัญหาหรือเชิงทดลองนั้น  การคาดเดาค าตอบมี
ความส าคัญมากเพราะเป็นเงื่อนไขท่ีจะก าหนดวิธีการศึกษาของนักเรียนและช่วยฝึกให้นักเรียนคิดอย่าง
มีเหตุผล แต่มิใช่ว่าทุกโครงงานจะมีการคาดเดาค าตอบล่วงหน้าเสมอไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงาน
ว่าเป็นโครงงานลักษณะใด 
 2.4  การก าหนดวิธีการศึกษาท่ีหลากหลาย 

นักเรียนสามารถก าหนดวิธีการศึกษาได้อย่างหลากหลาย  เป็นการหาหนทางไปสู่ 
ค าตอบซึ่งจะเป็นชุดของวิธีการต่างๆ หลายอย่างผสมกันได้หลายชุด ได้แก่  การสังเกต  การสัมภาษณ์  
สอบถาม ฟังบรรยาย ศึกษา ค้นคว้าเอกสารต ารา ปฏิบัติการทดลองปฏิบัติงาน  ไปทัศนศึกษาดูของจริง  
ดูวีดิทัศน์  อินเตอร์เน็ต ฯลฯ  ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการเรียนรู้นั้นสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายวิธีการตามความถนัดและสภาพเออ านวยและสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาตลอดจนเรียนรู้
ว่าวิธีการท่ีให้ได้มาซึ่งค าตอบมิใช่วิธีเดียวเสมอไป 
 2.5  การเลือกวิธีที่จะศึกษา 

ถึงแม้ว่านักเรียนจะก าหนดวิธีการศึกษาได้อย่างหลากหลายก็ตาม  นักเรียนต้องรู้จัก 
การเลือกวีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายในการเรียนรู้ใต้ข้อจ ากัดท่ีเป็นอยู่และวิสัยท่ีตนเองจะ
สามารถเรียนรู้ได้  บทบาทส าคัญของนักเรียนในขั้นตอนนี้คือการคิดตัดสินใจท่ีจะเลือกวิธีการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่และเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนส าหรับบทบาทส าคัญของครู  คือ
การหาทางสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้ตามวิธีการท่ีเขาเ ลือกให้ได้มากท่ีสุดและได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีอยู่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท้ังตัวบุคคล  สถานท่ี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
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 2.6  การลงมือศึกษา 
ขั้นตอนนี้ส าคัญและมีความหมายยิ่งส าหรับนักเรียนเพราะเป็นขั้นตอนของการลงมือ 

ท าขั้นตอนต่างๆ ท่ีผ่านมาเป็นเพียงขั้นตอนของการวางแผนการเรียนรู้เท่านั้น   นักเรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ได้จริงก็ต่อเมื่อได้ลงมือปฏิบัติ  ศึกษา รวบรวมข้อมูล จัดหมวดหมู่  วิเคราะห์  หาแนวโน้ม  
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาระสนเทศต่างๆ โดยปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้
รวมถึงการปรับปรุงพลิกผันได้ตามความเหมาะสมกับสถานท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งครูต้องติดตามสนับสนุน
ช่วยเหลือให้การเรียนรู้กับนักเรียนด าเนินไปสู่จุดหมาย 

3.  ระยะการเสนอผลการศึกษา 
3.1 การสรุปผล 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง  นักเรียนต้องมีโอกาสน าข้อมูล 
ท่ีรวบรวมไว้มาท าความเข้าใจ  วิเคราะห์  สังเคราะห์  สัมพันธ์เช่ือมโยงหาแนวโน้มและลงสรุปผลการ
ด าเนินโครงงานเป็นความรู้หรือข้อค้นพบท่ีได้รับ  ซึ่งรวมทั้งวิธีการได้มาและผลท่ีได้ค้นพบ 
       3.2 การน าเสนอผลการศึกษา 

เมื่อนักเรียนได้ข้อค้นพบจากการท าโครงงานแล้วนักเรียนผู้จัดท าควรมีโอกาสเสนอ 
ผลการด าเนินงานของเขา  ท้ังในส่วนท่ีเป็นกระบวนการและส่วนท่ีเป็นผลผลิต  ครูฉวยโอกาสนี้สร้างเวที
เพื่อฝึกทักษะการน าเสนอให้กับนักเรียนและจุดส าคัญของการน าเสนอผลงานก็คือในการน าเสนอผลนั้น
ต้องมีการสะท้อนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ต่อการท าโครงงานนั้นๆ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และสร้างเสริมต่อหรือจุดประกายความรู้ความคิดท่ีได้จากการน าเสนอให้กับผู้น าเสนอและผู้รับฟังอื่นๆ 
ส าหรับการน าเสนอผลงานสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การรายงานด้วยเอกสาร  หนังสือเล่มเล็ก  
การเล่าสู่กันฟัง  การประชุม  การจัดนิทรรศการ  การแสดงละคร ฯลฯ โดยนักเรียนร่วมกันเป็นผู้คิดค้น
วิธีการและคัดสรรให้ผู้ปกครองหรือบุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอท้ังในการร่วมการรับ
ฟังและร่วมสะท้อนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ดังกล่าวข้างต้น  การน าเสนอท าได้ในระกับช้ันเรียน 
โรงเรียน ชุมชน อ าเภอ จังหวัดหรือระดับภูมิภาคและระดับชาติก็ได้  ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความ
เหมาะสม 
       3.3 การเผยแพร่ 

นอกจากการน าเสนอผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนคิด 
วิธีการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ผลงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้สารสารวิชาการ องค์กร ชุมชน  
ส่ือมวลชน  ซึ่งนักเรียนจะได้มีโอกาสเขียนน าเสนอและแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือต่างๆ ด้วยตัวของ
นักเรียนเอง 

  4. ระยะการพัฒนาโครงงาน 
การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานไม่ยุติลงหลังจากการน าเสนอเท่านั้น หากแต่การเรียนรู้ 

อย่างมีความหมายนี้จะถูกเช่ือมต่อด้วยการสะท้อนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เป็นลูกโซ่ไปเกี่ยวต่อ
ความรู้ใหม่ๆ เกิดข้อสงสัย  ความต้องการศึกษาในเชิงลึก  เป็นส่ิงท้าทายใหม่ๆ ท่ีควรได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้ด าเนินการค้นหาความรู้ไปอย่างต่อเนื่องลึกซึ้ง  โดยก าหนดเป็นเรื่องหรือปัญญาใหม่  ท่ีอาจ
เป็นเรื่องต่อเนื่องจากเรื่องเดิม เพื่อการหาค าตอบท่ียังสงสัยอยู่หรือเป็นเรื่องใหม่ท่ีมีความเช่ือมโยง
สัมพันธ์กัน แต่เป็นอีกมิติหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีกว้างขวางลุ่มลึกยิ่งขึ้น 
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  5. การประเมินโครงงาน 
การประเมินโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนการสอน  ท้ังนี้เพื่อเป็น 

ข้อมูลป้อนกลับให้นักเรียนทราบว่าผลงานของตนมีคุณภาพเพียงใด มีข้อบกพร่องหรือข้อเด่นอะไรบ้าง  
ในการประเมินผลการท าโครงงานของนักเรียน  มีแนวทางในการประเมินโครงงาน นักเรียนดังนี้ 
       การประเมินการวางแผนท าโครงงานของนักเรียน  ข้อท่ีควรประเมิน คือ 

5.1 ช่ือสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือไม่ 
5.2 ค าถามเป็นค าถามเพื่อการค้นพบหรือไม่ 
5.3 สมมติฐานท่ีต้ังพื้นความรู้เดิมของนักเรียนมากน้อยเพียงใด 
5.4 การก าหนดวิธีการศึกษา/แหล่งข้อมูลมีความเหมาะสมหรือไม ่
5.5 วิธีเสนอผลการศึกษาเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
5.6 การประเมินผลส าเร็จของโครงงาน หัวข้อท่ีควรประเมิน คือ 

5.6.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
5.6.2 ความถูกต้องและความเหมาะสมของวิธีการศึกษาค้นคว้า 
5.6.3 การเขียนรายงานของโครงงานหรือการจัดแสดงโครงงาน 
5.6.4 การน าเสนอโครงงานด้วยวาจา 

วัฒนา  มัคคสมัน (2550 , หน้า 38-59) กล่าวว่า กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบโครงงาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 

1.  เริ่มต้นโครงงาน  ครูและเด็กร่วมกันก าหนดหัวข้อของโครงงาน หัวข้อโครงงานก าหนด 
ขึ้นจากความสนใจของเด็กท้ังกลุ่ม  หรือเด็กส่วนใหญ่เป็นหลัก  โดยครูเป็นผู้คอยสังเกตค าพูดและการ
กระท าต่างๆ ของเด็กในระบบการเรียนการสอนตามปกติ  เมื่อครูสังเกตเห็นว่าเด็กมีความสนใจเป็น
พิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เมื่อครูพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์การเลือกหัวข้อโครงงานแล้ว 
เห็นว่าจะสามารถน ามาเป็นหัวข้อโครงงานได้  ครูน าเรื่องนั้นมาอภิปรายร่วมกับเด็ก แล้วร่วมกันก าหนด
เป็นหัวข้อโครงงาน 

2.  การพัฒนาโครงงาน  เป็นขั้นตอนท่ีเด็กก าหนดปัญหาท่ีจะศึกษา  ต้ังสมมติฐานและ 
ลงมือทดลองสมมติฐานหรือการออกไปศึกษาความรู้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานท่ีต้ังไว้  ตามประเด็น
ค าถามภายใต้หัวข้อโครงงาน  ขั้นตอนนี้มุ่งเน้นให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงกับส่ิงของ เหตุการณ์  บุคคล 
หรือสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งความรู้เบ้ืองต้น  ครูเป็นผู้จัดโอกาสให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู้
เบื้องต้นอย่างใกล้ชิด  มีโอกาสสังเกต  สัมผัสจับต้อง  หรือใช้ประสาทสัมผัสท้ังมวลในการศึกษาอย่าง
ละเอียด  เพื่อให้ได้ความรู้ท่ีจะตอบค าถามหรือตรวจสอบสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

3. รวบรวมสรุป  จากการเฝ้าสังเกตและจดบันทึกค าพูดและพฤติกรรมของเด็กอย่างละเอียด  
และต่อเนื่องจะท าให้ครูเห็นการพัฒนาข้นคว้าของเด็ก  และครูจะสังเกตเห็นว่าเด็กค่อยๆ ลดความสนใจ
ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน  และหันเหความสนใจไปสู่เรื่องอื่นด้วยตัวเด็กเอง  นั่นคือเวลาท่ีครูจะ
น าเด็กเข้าสู่ขั้นตอนรวบรวมและสรุป  เป็นขั้นตอนท่ีเด็กรวบรวมผลงานท่ีได้ศึกษาตลอดโครงงาน 
ประเมินผลงานของตนเอง  และเลือกผลงานท่ีจะน าเสนอให้บุคคลอื่นได้เห็นผลส าเร็จจากการท างาน
ของเขา  และในขณะเดียวกันเมื่อเด็กเบนความสนใจออกจากเรื่องราวท่ีก าลังศึกษาอยู่ไปสู่เรื่องอื่น  ก็
เป็นการบอกครูถึงความสนใจของเด็กในหัวข้อโครงงานใหม่ท่ีจะศึกษาต่อไป 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2560 , หน้า 7-9) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนรู้ 
แบบโครงงานเป็นฐานไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 เปิดโลกแนวคิด (Exploring  the idea) ขั้นนี้ต้องการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของ 
ผู้เรียนเกี่ยวกับโจทย์หรือประเด็นท่ีสนใจโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวผู้เรียนตามด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสมท้ังรายบุคคลและกลุ่ม ท้ังนี้ข้อมูลต่างๆ อาจมีลักษณะกว้างๆ หรือให้มีความสัมพันธ์กับสาขา
วิชาชีพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดของตนเองอย่างเต็มท่ี 

ขั้นที่ 2 ค้นหาความเป็นไปได้ (Reviewing  the  possibilities) ขั้นนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนศึกษา 
และค้นคว้าข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎี กฎ เกณฑ์ แลหลักการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา
งานหรือวิชาชีพท่ีผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่เพื่อน ามาสนับสนุนประเด็นจากโจทย์หรือประเด็นท่ีตนสนใจใน
ขั้นที่ 1 โดยอาศัยกระบวนการสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายในทีมหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนพื้นฐาน
ของความหลากหลายในสมมติฐาน  และมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระต่างๆ ด้วย
ตนเองหรือด้วยกระบวนการท างานเป็นทีมจากการปฏิบัติงานร่วมกันได้ภายใต้การก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

ขั้นที่ 3 เลือกเรื่องท่ีโดนใจ (Selecting  the topic…the click) ขั้นนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ 
การตัดสินใจผ่านการเลือกเรื่องหรือประเด็นท่ีจะน ามาเป็นโครงงานท้ังเชิงบุคคลและทีม  โดยอาศัย
ความคิดเชิงระบบ ความคิดเชิงตรรกะ ความคิดในการใช้หรือให้เหตุผลท่ีสอดคล้องกับกฏเกณฑ์  ทฤษฎี 
หลักการและเกณฑ์ความเหมาะสมท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาประเด็นหรือข้อมูลต่างๆ ท่ีมี
ผู้เรียนได้ให้ความสนใจและสืบค้นมาในขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 4  สร้างและทดสอบ (Producing and testing) ขั้นสร้างและทดสอบนี้ต้องการให้ผู้เรียน 
สามารถสร้างหรือก าหนดกรอบแนวคิด แผนและกลยุทธ์ในการด าเนินงาน  บทบาทของสมาชิกในทีม  
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและกิจกรรมต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังวิธีการทดสอบ เพื่อน าไป
ปฏิบัติหรือสร้างและทดสอบตามข้อเสนอโครงงานจากขั้นท่ี 3 ให้ส าเร็จ โดยอาศัยทักษะการท างานเชิง
ช่างหรือทักษะเฉพาะผ่านกระบวนการท างานและเรียนรู้เป็นทีม 

ขั้น 5 น าเสนอและโฆษณา (Presenting and getting buy-in) ขั้นนี้ต้องการให้ผู้เรียน 
ออกแบบวิธีการน าเสนอท่ีดึงดูดและน่าสนใจ  โดยเลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและน าเสนอให้
ผู้รับฟังและ/หรือผู้เกี่ยวข้องจากภาคประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องเกิดความสนใจ เห็นถึงและยอมรับใน
ความสามารถ  คุณค่าในแนวคิด กระบวนการท างานท้ังบุคคลและทีม และผลงานต่างๆ ท่ีผู้เรียนได้
เรียนรู้และสร้างสรรค์ขึ้นมา อีก ท้ังยังฝึกฝนให้ ผู้ เรียนยอมรับความคิดเห็น ท่ีแตกต่างและข้อ
วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวคิด กระบวนการท างานและผลงานท่ีกล่าวมา
ข้างต้น 
 จากการศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project Based Learning) สามารถสรุปข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวคิด
ของบุคคลต่างๆ ได้ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์ข้ันตอนจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

ขั้นตอน การสร้าง
บรรยากา
ศในชั้น
เรียน 

กระตุ้นให้
เกิดความ

เข้าใจ 

ขั้นเลือก
หัวข้อ 

การ
วางแผน 

การลงมือ
ปฏิบัต ิ

การ
ตรวจสอบ
โครงงาน 

รายงา
นผล
การ

ปฏิบัติ 
งาน 

แสดง
ผลงาน 

ประเมินผล 

คาร์โมนา 
(Carmona , 
1991 , p. 45) 

         

ไรบ์ และไวดัล 
(Ribe and Vidal 
,1993 , p.15) 

    
สร้างโครง
ร่างของ
โครงงาน 

  
กระบวนการ

ย้อนกลับ   

   

เอ็ดเวิร์ด แกนดิน่ี 
และฟอร์แมน 
(Edwards , 
Gandini and 
Forman ,1993 

   
เตรียมการ
วางแผน 

 

 
แผนภูมิ
ความรู ้

 

 

 
  

สรุปผล
และ
อภิปราย
ผล 

  

แซลลี่  เบอแมน 
(Sally  Berman , 
2001 , p7-10) 

   
เก็บรวบรวม

ข้อมูล 

 
เรียบเรียง
ข้อมูล 

 
น าข้อมูลไป
ใช ้

 
ท ด ส อ บ
ทดลอง 

   

สถาบันส่งเสริม
การสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2544 
, หน้า 10) 

   
คิดและเลือก
หัวข้อ 

 
เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

 
จั ด ท า เ ค้ า
โครง 

 
ลงมือปฏิบัติ 

  
เขียน
รายงาน 

 
จัด
แสดงผล
งาน 

 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2548 , 
หน้า 5-9) 

   
เลือกเร่ือง
และ
แก้ปัญหา 

  
ท าโครงงาน 

  
รายงาน 

 
เสนอ
ผลงาน
ชุมชน 

 
 

วัฒนา  มัคคสมัน 
(2550 , หน้า 38-
59) 

   
ก าหนด
หัวข้อ 

 
ศึกษา 
รวบรวม
ข้อมูล 

    
รวบรวม
และสรุป 

  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
(2560 , หน้า 7-9) 

  
กระตุ้น
ความคดิ 

 
ค้นคว้าข้อมูล 

 
เลือกเร่ืองที่
โดนใจ 

  
สร้าง 

 
ทดสอบ 

  
น า เสนอ
แ ล ะ
โฆษณา 

 

     
 
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ท่ีเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษา  สามารถสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐาน 
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ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparing : P)  2) ส ารวจและ
ค้นคว้า (Exploring and  Reviewing : E)  3) เริ่มต้นปฏิบัติตามโครงงาน  (Beginning  to Project : 
B)  4)ประเมินผลและเผยแพร่ (Evaluation  and  Sharing : A )  

5.    การประเมินผลในการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
การวัดและประเมินผลโครงงานนั้นเป็นส่วนหนึง่ของการประเมินผลการเรียนการสอน   

ท้ังนี้เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้นักเรียนทราบว่าผลงานของตนมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด มีข้อบกพร่อง
หรือข้อเด่นอะไรบ้าง ดังนั้น การประเมินผลโครงงานจึงเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีนักวิชาการศึกษาหลายท่านเสนอแนวทางในการวัดและประเมินผลโครงงาน ดังนี้ 

สุริยา  จันทร์เนียม (2540 , หน้า 20-21) ได้รวบรวมวิธีการประเมินผลการท าโครงงานตาม 
สภาพจริง ดังนี้  

1. การประเมินด้วยการสังเกต เป็นการประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมการท างานของ 
ผู้เรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความร่วมมือกับหมู่คณะ  ความเช่ือมั่นและกล้าแสดงออกและสังเกต
กระบวนการท างานของผู้เรียน 

2. การประเมินจากผลงาน  เป็นการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจากการ 
วางแผน  การสรุปใจความส าคัญ การเขียนร่างงาน 

3. การประเมินจากแบบบันทึกความรู้สึก เป็นการประเมินตนเองด้วยการตอบค าถาม 
ส้ันๆ เพื่อสะท้อนถึงการเรียนรู้ของนกัเรียน ท้ังความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด วิธีการท างาน ความพึงพอใจ
ในกระบวนการท างานและผลงาน ความต้องการการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 

4. การประเมินจากแบบบันทึกการเรียนรู้ เป็นวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีนักเรียน 
บันทึกส่ิงเรียนของตนเอง เช่น ด้านค าศัพท์  โครงสร้างไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษท่ีนักเรียนรู้รู้จากการ
ท าโครงงาน 

5. การประเมินจากแบบสัมภาษณ์ เป็นวิธีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านความรู้สึกความคิด  
(สติปัญญา) กระบวนการ ข้ันตอนในการท างาน วิธีการแก้ปัญหาส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 

6. การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นวิธีการประเมินผลจากแฟ้มผลงานท่ีแสดงถึง 
กระบวนการท างาน  การพัฒนาผลงาน ความรู้สึกต่อกระบวนการท างานและผลงาน ความคิด
สร้างสรรค์ 

อุดมศักดิ์  ธนะกิจรุ่งเรือง และคณะ (2543 , หน้า 22-23) ได้เสนอวิธีการประเมินโครงงาน 
นักเรียน ดังนี้ 

1. การสังเกต เป็นวิธีการประเมินพฤติกรรมท่ีสามารถท าได้ทุกเวลาและสถานการณ์ท้ัง 
แบบมีและไม่มีเครื่องมือในการสังเกต 

2. การสัมภาษณ์  การสอบถาม อาจมีลักษณะเป็นทางการหรือสัมภาษณ์ สอบถามขณะ 
ปฏิบัติโครงงานก็ได้ 

3. วัดความรู้ความสามารถ (Authentic  test) ควรเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเพื่อ 
ดูความเช่ือมโยงระหว่างความรู้ ความเข้าใจเดิมกับส่ิงท่ีได้เพิ่มจากประสบการณ์ในการปฏิบัติโครงงาน 

4. การรายงาน จะเป็นการเขียนรายงานหรือเล่าขั้นตอนหรือประสบการณ์ในการท า 
โครงงานก็ได้  เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองจากการท่ีได้พูดหรือเขียนบรรยายสะท้อนความรู้ 
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5. แฟ้มผลงาน เป็นการเก็บรวบรวมผลงานท่ีมีความโดดเด่นในช่วงเวลาหนึ่งท่ีเลือก 
รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบเพื่อแสดงความรู้ ความเข้าใจ  ความสนใจ ความถนัด ทักษะ ความสามารถ 
อันแสดงออกถึงพัฒนาการความก้าวหน้า  ความส าเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆ เรื่อง หรือจะเป็น
การเก็บผลการประเมินการปฏิบัติโครงงานในวิธีท่ี 1-4 ด้วยก็ได้ ท้ังนี้เพื่อเป็นการติดตามพัฒนาการ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 

วราภรณ์  ตระกูลสฤษด์ิ (2551 , หน้า 26-27) กล่าวว่า การประเมินผลการเรียนรู้นั้น 
ครูผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนดและเลือกประเมิน โดยมีแนวทางการประเมิน 3 แนวทาง ได้แก่ 

1. การประเมินกระบวนการ (Evaluation group process) หมายถึง ล าดับข้ันตอนของ 
การด าเนินกิจกรรมตามโครงงานต้ังแต่เริ่มต้นโครงงานจนจบโครงงาน 

2. การประเมินผลของโครงงาน (Evaluation  product  group) หมายถึง ผลท่ีได้จาก 
การด าเนินการตามกระบวนการ เช่น เค้าโครงการของโครงงาน  รายงานการเขียนหรือผลการน าเสนอ
งาน 

3. การประเมินท้ังกระบวนการและผลของโครงงาน  ต้องมีเกณฑ์ช้ีวัดท่ีมุ่งพิจารณาท้ังใน 
แง่คุณภาพและแง่ปริมาณของการมีส่วนร่วมกิจกรรมภายในกลุ่ม การเตรียมการในการประชุมการมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกนัในกลุ่ม 

พิมพันธ์  เตชะคุปต์ และคณะ (2553 , หน้า 136-137) กล่าวว่า การประเมินผลการท า 
โครงงาน เป็นบทบาทส าคัญจองครูควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning) การเรียน
การสอน (Instruction) การประเมินการเรียนรู้ (Assessment) และการประเมินผล (Evaluation) 
อย่างชัดเจน ซึ่งค าดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน ครูมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะเดียวกันการประเมินผลก็ใช้เป็นการตัดสินการเรียนรู้ท้ังเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ เพื่อเป็นการตัดสินใจให้ระดับคะแนน 

การประเมินการเรียนรู้  เป็นการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic   
Assessment) เป็นการประเมินในเรื่องต่อไปนี ้

1. ผลการเรียนด้านวิชาการ คือ ความรู้ ความเข้าใจในสาระ 
2. การใช้เหตุผล คือ การใช้กระบวนการแก้ปัญหาสาระทางวิทยาศาสตร์ การใช้ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้กระบวนการสร้างความรู้ 
3. ทักษะและสมรรถนะ เช่น ทักษะการน าเสนอ  ทักษะการเขียน ทักษะการท างานเป็น 

ทีม ทักษะการวิจัย ทักษะการจัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูล  ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการท างาน
ด้วยความอดทนและฝ่าฟันอุปสรรค  ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็นต้น 

4. เจตคติ เช่น การพัฒนาเจตคติต่อการเรียน การรักเรียน  ความเป็นพลเมืองดี ใฝ่รู้ใฝ่ 
เรียน เป็นนักอ่าน อันมโนทัศน์ ความรักธรรมชาติ 

5. นิสัยการท างาน เช่น การท างานได้ส าเร็จตรงตามเวลาใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ความ 
รับผิดชอบ  ความอดทนเพื่อให้ได้งานท่ีมีคุณภาพ การท างานอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง อาจใช้วิธีการต่อไปนี้ 
1. การอภิปรายตามวัตถุประสงค์ 
2. แบบทดสอบมาตรฐาน 
3. แบบทดสอบท่ีพัฒนาโดยครู 
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4. การเขียนบันทึกผลการเรียนรู้ 
5. การน าเสนอด้วยวาจา 
6. โครงงาน 
7. การปฏิบัติทดลอง 
8. แฟ้มสะสมผลงาน/ผลงาน (Portfolio) 
9. การสังเกต 
10. การบันทึก 
11. การสร้างสถานการณ์จ าลอง 
12. แบบสอบถาม 
13. แบบสัมภาษณ์ 
14. บันทึกการเรียนรู้ หรือการเขียนอนุทิน 
15. การประเมินโดยตัวผู้เรียนเอง 
16. การประเมินโดยเพื่อน 
17. การประชุมผู้ปกครอง 
สรุปได้ว่า การประเมินผลโครงงานจะต้องมีความสอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้ คือ  

ต้องใช้การประเมินท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินโครงงานของตนเอง  และ
เน้นการประเมินตามสภาพจริงและใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การสัมภาษณ์  การตรวจ
รายงาน  การทดสอบความรู้  รวมถึงการน าเสนอโครงงาน  
 
แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นหรือส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยการน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงให้เกิดการเรียนรู้เรื่องใหม่
ได้อย่างต่อเนื่อง  ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ผู้เรียนได้วิเคราะห์
หรือตั้งค าถามจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด (reflective thinking) มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียนคนอื่นในกลุ่ม  มีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (action  learning) ซึ่งจะน าไปสู่การค้นคว้าหา
ค าตอบหรือการสร้างความรู้ใหม่  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการท่ีส าคัญ รูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้  ดังนี้ 

1.   แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างความรู้ ไว้ดังนี้ 
 ฟอสสน็อท (Fosnot , 1996 , p. 12-15) กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นทฤษฎีเป็น

ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้และการเรียนรู้  โดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญาและมานุษยวิทยาท่ีใช้
อธิบายว่าความรู้คืออะไร  มาอย่างไร  ซึ่งความรู้เป็นส่ิงท่ีไม่หยุดนิ่งมีการเปล่ียนแปลงได้ และมีการ
พัฒนาโดยอาศัยส่ือกลางทางสังคมและวัฒนธรรม ส่วนการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีสามารถควบคุมได้
ด้วยตนเองโดยไม่ต้องต่อสู่กับความขัดแย้งระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท่ีแตกต่างกับความรู้เดิม ซึ่ง
เป็นการสร้างความรู้ใหม่ 
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 แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld , 1991 , p. 22-25) กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้ว่าเป็น 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้และการเรียนรู้ท่ีมีรากฐานจากปรัชญา จิตวิทยาและการศึกษาเกี่ยวกับการส่ือ
ความหมายและการควบคุม ทฤษฎีการสร้างความรู้ มีหลักการ 2 ข้อ คือ 1) ความรู้ไม่ได้เกิดจากการรีบ
รู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างขึ้นโดยตัวผู้เรียนท่ีมีความรู้ความเข้าใจ และ 2) หน้าท่ีของการรับรู้คือ
การปรับตัวและการประมวลประสบการณ์ท้ังหมด และใช้ประโยชน์จากการจัดประสบการณ์ต่างๆ ท่ี
ได้รับ  ดังนั้นบุคคลสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับส่ิงต่างๆ โดยอาศัยการเพิ่มประสบการณ์จากส่ิงต่างๆ 
เหล่านั้น  
 บรูคส์และบรูคส์ (Brooks  and  Brooks , 1993 , p. 7) ได้กล่าวว่าทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ไม่ใช่ทฤษฎีการสอน  แต่เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้  โดยมีพื้นฐานมาจากกลุ่มจิตวิทยา  
ปรัชญา และมานุษยวิทยา  การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้นี้จึงเป็นกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งท า
ให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม 
 วิลสัน (Willson , 1996 , p. 18-20 อ้างใน วรรณทิพา  รอดแรงค้า 2541 , หน้า 7) กล่าว
ว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้ว่าเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้และการเรียนรู้ท่ีใช้อธิบายว่า บุคคลรู้ได้อย่างไร
และรู้อะไรบ้าง 
 ปฤษณา  สุริยะวงศ์ (2544) และดรุณี  ภัทรโภคิน (2544) ให้ความหมายของทฤษฎีการ
สร้างความรู้ว่าเป็นท้ังแนวปรัชญา  ความเช่ือ และเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้และการเรียนรู้  โดยมี
รากฐานมาจากปรัชญา  จิตวิทยา และมานุษยวิทยา ซึ่งกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกิดจากตัว
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างขึ้น  โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและส่ิงแวดล้อมต่างๆ และเป็น
ประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิมของผู้เรียนกับประสบการณ์ใหม่  ซึ่งจะเป็นความรู้อย่างมีความหมาย
ในการเรียนรู้ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและส่ิงแวดล้อมต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์เดิม  
โครงสร้างทางปัญญา และแรงจูงใจภายในเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ 
 อิศรา  ก้านจักร (2547) ให้ความหมายของทฤษฎีการสร้างความรู้ว่าการเรียนรู้เป็น
กระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน  มีการสร้างความรู้จากความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีพบเห็นกับความรู้
เดิมท่ีมีมาก่อน โดยพยายามน าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ ประสบการณ์เดิมมาใช้ในช่วง
ปลายศตวรรษ 1980 เป็นต้นมา ได้เกิดนักการศึกษากลุ่มปัญญานิยมท่ีรู้จักกันในนามของนักการศึกษา
กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ (constructivist) มีแนวคิดในการจัดการศึกษาท่ีตรงข้ามกับแนวคิดเดิม กล่าวคือ 
นักการศึกษากลุ่มนี้มีความเช่ือว่าความรู้เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งได้ 
แต่ความรู้เป็นส่ิงท่ีบุคคลแต่ละบุคคลจะต้องสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง (Anthony , 1996 , p. 349 ; 
Driscoll , 1994 , p. 360 and Gredler , 1997 , p. 57) นักการศึกษากลุ่มนี้ได้สร้างทฤษฎีและ
หลักการเกี่ยวกับการเรียนรู้ขึ้นภายใต้แนวคิดนี้มากมาย โดยเรียกช่ือผลงานท่ีสร้างขึ้นต่างๆ กัน เช่น 
generative  learning  , embodied cognition , cognitive  flexibility  theory , situated  
learning  and authentic  instruction , postmodern and post structural curricula และ 
educational  semiotic เป็นต้น ผลงานเหล่านี้เป็นผลงานท่ีสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดว่า “ผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง” ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มท่ีช่ือว่าคอนสตรัคติวิซึม (constructivism) หรือบางคน
เรียกว่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (constructivist  theory)  
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1. ทฤษฎีพื้นฐานที่ส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ 
ทฤษฎีส าคัญท่ีถือว่าเป็นรากฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ คือ ทฤษฎีพัฒนาการทาง 

สติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget)  และทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี (Vygotsky) มี
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

2.1 แนวคิดของเพียเจต์  เป็นพื้นฐานส าคัญของการสร้างความรู้ (Cognitive  
development constructivism) เพียเจต์เช่ือว่า การท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
มาต้ังแต่แรกเกิดจะมีผลท าให้ระดับสติปัญญาของบุคคลนั้นพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  เพียเจต์มีแนวคิด
เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการพื้นฐาน 2 กระบวนการ คือ 
(Driscoll , 1994 , p. 179 ; Hamachek , 1995 , p. 150 และ สุรางค์  โค้วตระกูล , 2537 , หน้า 34)  

2.1.1  การจัดระบบโครงสร้างความรู้ (Organization) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลใช้ 
รวบรวมจัดระบบ เรียบเรียงประสบการณ์และความคิดของตนเองอย่างอัตโนมัติและต่อเนื่องเป็น
ขั้นตอน 

2.1.2  การปรับขยายโครงสร้างความรู้ (Adaptation) เป็นกระบวนการปรับตัวให้เข้า 
กับส่ิงแวดล้อมท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เพียเจต์ เช่ือว่าการปรับตัวของบุคคลประกอบด้วยกระบวนการ
ท่ีส าคัญ 2 กระบวนการ คือ 

การดูดซับ (Assimilation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ 
กับส่ิงแวดล้อมและตีความข้อมูลท่ีรับรู้ใหม่สอดคล้องกับโครงสร้างความรู้เดิมของตนเอง 

การปรับให้เหมาะ (Accommodation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมี 
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและปรับโครงสร้างความรู้เดิมของตนเองให้สอดคล้องกับข้อมูลท่ีรับรู้ใหม่ซึ่ง
ขัดแย้งกับความรู้เดิมนั้น 

ในด้านการเรียนรู้ของบุคคล เพียเจต์ (Piaget อ้างใน McCown  and  Roop ,  
1992 , p. 49-50 ; Woolfolk , 1993 , p. 28-29) มีความเช่ือว่าการท่ีบุคคลมีพัฒนาการทางสติปัญญา
ช้าเร็วแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ 

1. วุฒิภาวะ (Maturation) เพียเจต์เช่ือว่า การมีพัฒนาการทางร่างกาย   
อวัยวะรับสัมผัสและระบบประสาทท่ีมีความพร้อม มีความส าคัญต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล 

2. ประสบการณ์ (Experience) เพียเจต์เช่ือว่าการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับ 
ส่ิงแวดล้อม 

3. อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  ท าให้เกิดการส่ังสมประสบการณ์ในบุคคลนั้นๆ  
เพียเจต์ได้แบ่งประสบการณ์ของบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ ประสบการณ์ท่ีเนื่องมาจากการ
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ (Physical environment) และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การคิดหาเหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Logic-mathematical  environment) 

4. การถ่ายอดความรู้ทางสังคม (Social  transmission) เป็นประสบการณ์ท่ี 
บุคคลได้รับและเรียนรู้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัว  ท้ังท่ีเป็นส่ิงแวดล้อมด้านบุคคลประเพณี
และวัฒนธรรม ฯลฯ เพียเจต์เช่ือว่าประสบการณ์ทางสังคมท่ีบุคคลแต่ละคนได้รับจะส่งผลต่อพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของบุคคลนั้น 
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5. กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) เป็นกลไกในการปรับโครงสร้าง 
ความรู้ของบุคคลให้อยู่ในภาวะสมดุล  เมื่อบุคคลเกิดความขัดแย้งทางความคิดของบุคคลจะพยายามลด
ความขัดแย้ ง ดังกล่าว  โดยหาสาเหตุให้กับความคิดท่ีขัดแย้ งหรือหาข้อมูลเพิ่ ม เ ติม ฯลฯ 
กระบวนการพัฒนาสมดุลจึงเป็นกระบวนการก ากับตนเอง (Self-regulation) ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และท าให้เกิดภาวะสมดุลระหว่างโครงสร้างความรู้เดิมกับข้อมูลท่ีรับรู้ใหม่ 

จากแนวคิดของเพียเจต์ดังกล่าว  สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลแต่ละคนมี 
ความสามารถในการเรียนรู้ต่างกัน  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลด้วย  ซึ่ง เบรนเนิด 
(Brainerd , 1978 อ้างใน Dricoll , 1994 , p.195-198) ได้เสนอแนวทางในการน าแนวคิดของเพียเจต์
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนไว้ สรุปได้ดังนี้ 

1. จัดส่ิงแวดล้อมของการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกิจกรรมการเรียนของนักเรียนโดยให้ 
นักเรียนเรียนรู้จากการกระท าของตนเอง 

2. ใช้กลยุทธ์การสอนท่ีส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและการเจรจาต่อรอง 
ทางสังคมในการแก้ปัญหา 

3. ใช้กลยุทธ์การสอนท่ีท าให้นักเรียนเกิดความขัดแย้งทางความคิดและรับรู้ 
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางความคิดนั้น 

2.2 ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี 
 แนวคิดของไวกอตสกีเป็นพื้นฐานส าคัญของการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ทาง 

สังคม (Social  constructivism) ไวกอตสกีเช่ือว่า องค์ประกอบส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของ
บุคคล คือ การสร้างส่ือกลาง (Mediation) และการมีปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) ทางสังคมและ
วัฒนธรรม  ตามแนวคิดของไวกอตสกี บุคคลสามารถสร้างกระบวนการจ าส่ิงท่ีตนเองรับรู้ได้โดยใช้
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายท่ีเป็นข้อตกลงทางสังคมและถูกถ่ายทอดมาทางวัฒนธรรม  เช่น ภาษา กิริยา
ท่าทาง  สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ เป็นส่ือกลาง (Mediator) ให้ระลึกถึงส่ิงนั้นๆ ได้ ซึ่งความ
จ าเป็นของบุคคลนี้จะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกและกระบวนการคิดของเขาเมื่อรับรู้ ส่ิงเร้าใหม่  
นอกจากนี้ ไวกอตสกียังได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับส่ิงแวดล้อมรอบตัว
โดยเฉพาะส่ิงแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมว่าช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล  การ
ช่วยเหลือและช้ีแนะจากผู้ท่ีมีความช านาญมากกว่าจะท าให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ด้วย
ตนเองได้  ประสบการณ์จากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และสามารถ
แก้ปัญหานั้นได้โดยล าพังในเวลาต่อมา  ซึ่งไวกอตสกีเรียกการเรียนรู้นี้ว่า  สแกฟโฟล์ดิง (scaffolding) 
เปรียบเสมือนหลักหรือฐานเช่ือมโยงและน าไปสู่การเรียนรู้ในอีกเรื่องหนึ่ง เพื่อการเรียนรู้นั้นประสบ
ผลส าเร็จ (Vygotsky , 1978 , p. 86-87 ; Gredler , 1997 , p.239-241) 

เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัวและรับรู้ส่ิงเร้าบางอย่าง  เขาจะเช่ือมโยง 
ส่ิงท่ีรับรู้นั้นกับความรู้เดิมท่ีมีอยู่  พฤติกรรมของบุคคลไม่ได้เกิดจากการรับรู้ส่ิงเร้า  แต่เกิดจากการคิด
พิจารณาอย่างรอบคอบของบุคคลนั้น  การเรียนรู้ตามแนวคิดนี้จึงเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว  โดยอาศัยส่ือกลางทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 ในด้านการเรียนรู้ของบุคคล ไวกอตสกีได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ขอบเขตของ
การเรียนรู้ไว้ (Zone of  proximal  development) สรุปได้ว่า นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถ
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ในการเรียนรู้ของตนเองขึ้นได้ ด้วยการรับค าช้ีแนะ  หรือท างานร่วมกับผู้ท่ีมีความช านาญเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นๆ มากกว่า ไวกอตสกีอธิบายการพัฒนาขอบเขตของการเรียนรู้ว่าเป็นการลดช่องห่างระหว่างระดับ
การพัฒนาทางสติปัญญาท่ีนักเรียนมีอยู่ในขณะนั้นซึ่งดูได้จากปัญหาท่ีนักเรียนสามารถแก้ได้ด้วยตนเอง
กับระดับศักยภาพทางสติปัญญาของนักเรียนซึ่งดูได้จากปัญหาท่ีนักเรียนไม่สามารถแก้ได้โดยล าพัง  แต่
สามารถแก้ปัญหานั้นได้ถ้าได้รับการช้ีแนะและได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนท่ีมีความช านาญมากกว่า 
การได้ร่วมงานหรือได้รับการช้ีแนะจากผู้ท่ีมีความช านาญมากกว่า ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมา (Vygotsky , 1978 , p. 86-87 ; Driscoll, 1994 , 
p.224-239) 

จากแนวคิดการพัฒนาขอบเขตของการเรียนรู้  ไวกอตสกีเน้นการพัฒนาความสามารถ 
ในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการรับช้ีแนะและการร่วมงานกับผู้ท่ีมีความช านาญเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 
มากกว่า ซึ่งก็ คือการให้สแกฟโฟล์ดิง (scaffolding) แก่ ผู้ เรียนและการเรียนแบบร่วมงาน 
(collaboration learning) จึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญท่ีนักการศึกษาน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวการสร้างความรู้  เรนชอว์ (Renshaw , 1999, p.13) ได้เสนอแนวทางในการน าแนวคิดการพัฒนา
ขอบเขตของการเรียนรู้ส าหรับครูน าไปใช้ในการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไว้สรุปได้ดังนี้ 

1. ส่ิงท่ีผู้เรียนท าได้ในปัจจุบันด้วยความช่วยเหลือและช้ีแนะจากครู ผู้ปกครองและ 
เพื่อน เขาจะท าวิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตนเองในอนาคต 

2. การเจริญเติบโตและการพัฒนาเป็นการเปล่ียนแปลงจากการควบคุมและช้ีแนะ 
จากภายนอก  มาเป็นการก ากับและช้ีแนะจากภายในตนเอง 

3. การสอนเป็นกระบวนการทางสังคม ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดใหม่ ท าใหม่และ 
สัมผัสกับความรู้สึกใหม่ๆ 

4. ครูท่ีมีประสิทธิภาพจะค านึงถึงขั้นพัฒนาการต่อไปของนักเรียน และจัดการเรียน 
การสอนท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนไปถึงขั้นพัฒนานั้น 

จากการศึกษาของเพียเจต์และไวกอตสกี  พบว่า ท้ัง 2 ท่าน มีมุมมองเกี่ยวกับการ 
เรียนรู้แตกต่างกัน คือ เพียเจต์ อธิบายในแง่กระบวนการซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวเองของบุคคลว่า เมื่อบุคคล
มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมแล้วบุคคลจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร การพัฒนากระบวนการทางปัญญาและ
ความคิดของบุคคลเกิดขึ้นได้อย่างไร เพียเจต์เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของประสบการณ์ใหม่กับความรู้
เดิมท่ีมีอยู่ ขณะท่ีไวกอตสกีมองการเรียนรู้ว่าเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมโดยอาศัยส่ือกลางทาง
วัฒนธรรมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  การช่วยเหลือด้วยการช้ีแนะและการท างานร่วมกันกับผู้ท่ีมีความช านาญ
มากกว่าจะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนได้  เพียเจต์และไวกอตสกี มีความเช่ือ
คล้ายๆกันว่าประสบการณ์หรือความรู้เดิมของนักเรียนและการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมมีความส าคัญ
ต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องค านึงถึงความพร้อม
และประสบการณ์เดิมของนักเรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้นในการเรียนรู้ของนักเรียนท้ัง 2 แนวคิดจึงมี
ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีเรียนของตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
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3. หลักการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
หลักการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist  Teaching and  

Learning) มีลักษณะท่ีส าคัญ คือ ความรู้เป็นผลมาจากการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งหมายความว่า 
ผู้เรียนเป็นผู้แปลความหมายเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆด้วยตนเอง ดังท่ีนักการศึกษาได้กล่าวถึงหลักการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ดังนี้ 

เคนและเคน (Caine and Caine , 1991 อ้างใน วัชรา  เล่าเรียนดี , 2553 , หน้า 74-75)  
ได้เสนอหลักการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ความส าคัญกับสมอง การท างานของสมอง และความรู้ของผู้เรียน ซึ่ง
เป็นแบบแผนท่ีครูน ามาพิจารณาในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1.  สมองเปรียบเสมือนผู้ด าเนินการ หรือผู้จัดการ ซึ่งจะจัดการกับข้อมูลแต่ละประเภท 
แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลพัฒนาความคิด  อารมณ์ และความรู้ด้านภาษา ซึ่งหมายความถึงการจัดการ
เรียนการสอนจะต้องพัฒนาการเรียนการสอนหลายๆ วิธี เช่นกัน 

2. การเรียนรู้จะต้องใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงไม่ควร 
เน้นเฉพาะการพัฒนาด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียว 

3.  การแสวงหาความหมายต่างๆ เป็นเรื่องเกิดขึ้นภายในแต่ละบุคคล การสอนท่ีมี 
ประสิทธิภาพ ควรให้ความส าคัญกับตัวบุคคลแต่ละคนด้วย ซึ่งนั่นก็คือความเข้าใจของผู้เรียนแต่ละคน
นั้น จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้นมีหรือได้รับ 

4. การแสวงหาความหมายจะเกิดขึ้นจากการสร้างรูปแบบ ซึ่งหมายถึงการสอนท่ีมี 
ประสิทธิภาพ จะเช่ือมโยงแนวคิด และข้อมูลย่อยๆ กับความคิดรวบยอดและเรื่องใหม่ท่ีเรียน 

5. สมองอารมณ์มีความส าคัญต่อการสร้างแบบแผนของการท าความเข้าใจ นั่นคือ การ 
เรียนรู้มีอิทธิพลมาจากสมองอารมณ์  ความรู้สึก และเจตคติ 

6. สมองจัดการกับความรู้ใหม่ และการสอนในเวลาเดียวกัน บุคคลจะมีปัญหาในการเรียน  
ถ้าการสอนท่ีเหมาะสมถูกละเลย 

7. การเรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับการเข้าใจ ใส่ใจและการรับรู้ นั่นคือ สภาพแวดล้อมในการ 
เรียน วัฒนธรรม และบรรยากาศมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 

8. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีต้ังใจ และไม่ต้ังใจ ผลคือ ผู้เรียนต้องการเวลาในการจัดการ 
กับส่ิงท่ีเข้าเรียนและวิธีเรียนรู้ได้อย่างไร 

9. มนุษย์มีวิธีจดจ า 2 วิธี คือ ระบบความจ าเป็นท่ีเกี่ยวกับช่องว่างกับเวลา และระบบของ 
การเรียนเพื่อจดจ า นั้นก็คือ การสอนท่ีเผชิญกับการท่องจ า จะไม่ส่งเสริมการเรียนรู้  ให้เกิด
ประสบการณ์ และความเข้าใจท่ีลึกซึ้ง คงทน 

10. มนุษย์เข้าใจและจ าได้ดีเมื่อทักษะนั้นปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ และรวมทั้งท่ีเช่ือมโยง 
กับเวลา การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นวิธีการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

11. การเรียนรู้พัฒนาได้ด้วยความท้าทายและไม่เป็นการบังคับให้เรียน การจัดการเรียนรู้ 
จึงควรสร้างความท้าทายแต่ไม่ท าให้เกิดความกลัว 

12. สมองแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัว การสอนจึงควรหลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
ได้เลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด 
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โจแนนเซน (Jonassen , 1993 , p.139) และฟอสน็อท (Fosnot , 1996 , p.171) ได้ให้ 
ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นกระบวนการในการ “acting on” 
ไม่ชา “taking on” กล่าวคือ เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนจะต้องจัดกระท ากับข้อมูล ไม่ใช่เพียงรับข้อมูล
เข้ามาและนอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในสมอง ( internal  mental  
interaction) แล้วยังเป็นกระบวนการทางสังคมอีกด้วย การสร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการท้ังทางด้าน
สติปัญญาและสังคมควบคู่กันไป   

มอสโควิค (Moscovici , 1994) ได้วิเคราะห์กระบวนการสอนและการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
การสร้างความรู้ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 2 ประการ คือ ความรู้เกิดจากผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงใน
บริบททางสังคม โดยเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นเอง และตัวผู้เรียนแต่ละคนต้องรับผิดชอบในการสร้างความรู้ 
กล่าวคือรับผิดชอบในส่ิงท่ีตัวเองจะเรียนรู้และวิธีการท่ีจะเรียนรู้ 

ฟอสน็อท (Fosnot , 1996) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ไว้ 
ดังนี้ 

1. ต้ังปัญหาให้เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียน 
2. ก าหนดโครงสร้างการเรียนรู้ ควรก าหนดโครงสร้างการเรียนรู้ในลักษณะท่ีเป็นแนวคิด 

ใหญ่ (Big Ideas) หรือแนวคิดพื้นฐาน 
3. ค้นหาและเห็นคุณค่าของมุมมองของผู้เรียน 
4. ปรับหลักสูตรให้เข้ากับความคาดหวังของผู้เรียน 
5. ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทของการสอน 
วัชรา  เล่าเรียนดี (2550 , หน้า 46-47) ได้เสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการจัดการ 

เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองนั้น  
ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น  สร้างความหมายของความรู้ด้วยตนเองและสร้างความรู้ของ
ตนเองด้วยกระบวนการ ผู้เรียนจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น แทนท่ีจะเป็นผู้คอย
รับความรู้จากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว 

สรุปได้ว่าหลักการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้นั้นมีความสัมพันธ์ของสมองกับการ
เรียนรู้  ท าให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาผู้เรียนโดยองค์รวม ท้ังร่างกาย สติปัญญา ความคิด 
วิธีคิด การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงทักษะการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน  

4. บทบาทหน้าที่ของผู้สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  เน้นท่ีการคิดและการกระท า 

ของผู้เรียน  เป็นหลักแต่การเรียนรู้อาจไม่เกิดขึ้นหรือไม่เป็นไปในทิศทางท่ีต้องการ  ซึ่งผู้สอนถือว่ามี
บทบาทท่ีส าคัญในฐานะเป็นผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการคิดและกระท าอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นใน
ทิศทางท่ีต้องการ คอยให้ความช่วยเหลือหรือวางแนวทางการท างานในแต่ละขั้นตอนท่ีผู้เรียนไม่สามารถ
ท าได้ด้วยตนเองได้ส าเร็จและค่อยๆ เพิ่มความรับผิดชอบให้แก่ผู้เรียนมากขึ้นเรื่องๆ จนผู้เรียนสามารถ
ขยายความคิดหรือการกระท าได้ด้วยตนเอง  ดังนั้นบทบาทท่ีส าคัญของผู้สอน คือ 

 ออสบอร์น และเฟรเบิร์ก (Osborne  and  Freyberg , 1985 , p.1) กล่าวถึงบทบาทของ
ครูตามแนวการสร้างความรู้ ว่าครูต้องเป็น “นักจูงใจ” “ผู้วินิจฉัย”  “ผู้ช้ีแนะแนวทาง”  “ผู้ท่ีชอบ
เปล่ียนแปลง ” “นักทดลอง” และนักวิจัย”  
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 ในฐานะท่ีเป็น “นักจูงใจ” ครูต้องช่วยให้นักเรียนพิจารณาในส่ิงท่ีถูกต้องจากส่ิงเร้าและ
ความหมายท่ีหลากหลายและเป็นไปได้ของบทเรียนวิทยาศาสตร์ บทบาทของการเป็น “นักวิจัย” คือ 
การค้นหาความคิดท่ีนักเรียนน ามาใช้ในการเรียนและจัดหาโอกาสในระหว่างการเรียนการสอนเพื่อให้
นักเรียนแสดงความคิด และส่ือความหมายความคิดของตนเองออกมา โดยปกติแล้วบทบาทนี้ของครู  
ครูจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ฟังท่ีดีของนักเรียนในฐานะท่ีเป็น “ผู้ช้ีแนะแนวทาง” ครูต้องช่วยให้นักเรียนได้สร้าง
ความหมายและค าอธิบายด้วยตนเอง  การบอกนักเรียนเพียงอย่างเดียวเป็นการไม่เพียงพอ บทบาทนี้
เป็นการช่วยนักเรียนได้พัฒนายุทธวิธีส าหรับกระบวนการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยช้ีถึง
ความไม่แน่นอนของความคิดของนักเรียน  ท้าทายนักเรียนให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ท้ังหมด  และ
แสดงให้นักเรียนเห็นถึงว่าจุดไหนท่ีนักเรียนลงข้อสรุปมากเกินหรือน้อยกว่าความเป็นจริง  บทบาทนี้ยัง
ช่วยให้นักเรียนลงข้อสรุปมากเกินหรือน้อยกว่าความเป็นจริง  บทบาทนี้ยังช่วยให้นักเรียนเช่ือมโยง
ความคิดเดิมท่ีมีอยู่แล้วกับความคิดใหม่ เพื่อสร้างความหมายและความเข้าใจใหม่ ครูเป็น “ผู้ท่ีชอบ
เปล่ียนแปลง ” เป็นครูท่ีชอบจัดหาทรัพยากรรวมทั้งตัวครูเองและจัดหากิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับ
นักเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนสร้างความเข้าใจใหม่ๆ ในฐานะท่ีเป็น “นักทดลอง” ครูต้องประเมิน
นักเรียนโดยประเมินอย่างเป็นระบบในส่ิงท่ีนักเรียนได้ท าและลองใช้กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆ 
บทบาทของ “นักวิจัย” ก็คือ ให้ครูได้แลกเปล่ียนความคิดเกี่ยวกับผลงานวิจัยในช้ันเรียนของตนเอง กับ
ครูคนอื่นๆ ในฐานะท่ีช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  

 ฟอสน็อท (Fosnot , 1996) ได้กล่าวถึงบทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียนในการจัดการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ดังนี้ บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้นั้น ผู้สอนเป็นเพียงผู้กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้โดยการ
เตรียม “ปัญหา” ท่ีน่าสนใจส าหรับการเรียนรู้ โดยท่ีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนอยาก
เรียนรู้ด้วยตนเองและใช้ความคิดให้มากท่ีสุด  อาจจะโดยการต้ังค าถามใหม่หรือใช้ค าถามเดิมของ
นักศึกษาถามกลับ  ส่งเสริมการสืบเสาะของผู้เรียน  ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนและปฏิสัมพันธ์กันโดย
การกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่มอย่างกว้างขวางตลอดจนการร าแนวคิดท่ี
เรียนไปแล้วมาใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้  ผู้สอนดูแลช่วยเหลือให้กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มด าเนินการ
ไปตามข้ันตอนของการเรียนรู้จนกระท่ังจบข้ันตอนให้มีบรรยากาศของความเป็นกันเอง 

 ทิศนา  แขมณี และคณะ (2545) ได้กล่าวถึงบทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ ดังนั้นผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว (Active) กล่าวคือ เป็นผู้ท่ีมิใช่เพียงรับข้อมูลเท่านั้นแต่จะต้องเป็นผู้จัด
กระท ากับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆ และสร้างความหมายของส่ิงนั้นด้วยตนเอง และสร้าง
บรรยากาศทางสังคมจริยธรรม (Sociomoral) ให้เกิดขึ้น เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นปัจจัย
ส าคัญของการสร้างความรู้  การร่วมมือการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ระหว่าง
ผู้เรียนและบุคคลอื่น ช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนกว้างขวางขึ้น  การท่ีผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
การร่วมมือและการแลกเปล่ียนความรู้ความคิด และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และบุคคล
อื่นๆ จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนกว้างขึ้นซับซ้อนขึ้นและหลากหลายข้ึน 

 สรุป  การจัดกิจกรรมการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้  ผู้สอนควรปรับเปล่ียนบทบาท
จากผู้ถ่ายทอดความรู้และควบคุมการเรียนรู้ไปเป็นการให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวก  ช่วยเหลือ
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ผู้เรียนในการเรียนรู้  ให้ค าแนะน าปรึกษาท้ังทางด้านวิชาการและด้านสังคมแก่ผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
สร้างความรู้  ทักษะและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การวิจัยต่างประเทศ 
 อีริง เจเน็ต หลุยส์ (Eying , Janet Louise , 2002) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับทักษะในการโต้ตอบ
ของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองท่ีได้รับการสอนแบบโครงงาน เพื่อต้องการศึกษาทักษะ
ในการโต้ตอบและเจคติต่อการสอนแบบโครงงาน โดยวัดจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การทายงานและ
การทดสอบ ผลการศึกษาพบว่า ทักษะทางภาษาโดยรวมไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุมมีทักษะการเกาความหมายของค าศัพท์จากบริบทสูงกว่ากลุ่มทดลอง ในขณะท่ี
กลุ่มทดลองมีทักษะในการเขียนเพื่อส่ือความหมายสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 ทอร์พ (Thorp , 1997) ได้ท าการวิจัยการทดลองใช้โครงงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัยปีท่ี 1 
ผลการวิจัยพบว่า การให้นักศึกษาท าโครงงานช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการตระหนักในความ
รับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเองและการพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษา แต่ส่ิงท่ีควร
ค านึงถึงคือ การพิจารณาเรื่องความต้องการด้านภาษาของนักศึกษา การค านึงถึงหัวข้อเรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจและหาข้อมูลง่าย และไม่ควรฝืนความรู้ท่ีต้องสัมภาษณ์เจ้าของภาษา แต่โดยภาพรวมการท า
โครงงานประสบความส าเร็จและช่วยลดบทบาทครูให้เป็นผู้ช่วยเหลือ แนะน าเพ่อนักศึกษามีการ
ตัดสินใจของตนเอง มีอิสระในการเรียนรู้ 
 โฮวิค (Howick , 1992) ได้ท าการศึกษาเฉพาะกรณีของเด็กประถมศึกษาปีท่ี 6 ในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อส่ิงแวดล้อมทางทะเล กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียน จ านวน 19 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีผ่านกิจกรรมโครงงานเป็นเวลา 22 
วัน มีความรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมทางทะเลท่ีสูงขึ้น หลังการท ากิจกรรมนักเรียนเปล่ียนเจตคติจากการ
มองส่ิงแวดล้อมด้านความงามทางทัศนียภาพเป็นปัญหาด้านมลภาวะ และกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ทางทะเลส่งเสริมเจคติในทางบวกต่อแนวคิดด้านส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

การวิจัยในประเทศ 
 ศุภศิริ  โสมากุล (2544) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างการเรียนรู้โดยโครงงานกับการ
เรียนรู้ตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหลักเมือง มหาสารคาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2543 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงและ
แบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการจับฉลากโดยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/6 เป็นกลุ่มควบคุม 
จ านวน 45 คนและช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/7 เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 45 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองท่ีเรียนรู้ด้วยโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งเรียนรู้ตามคู่มือครู 
 ขนิษฐา  นาคน้อย (2550) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานท่ีมีต่อความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษา
ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนก่อนและ
หลังได้รับการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
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นักเรียนก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 4) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ด้วยโครงงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการทดลอง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ก าแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 35 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ( Simple  
random sampling) เครื่องมือในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน แบบทดสอบใน
การวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ แบบประเมินงานปฏิบัติแบบสอบถามวัดความพึงพอใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน แบบสอบถามพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษด้วย
โครงงาน และแบบบันทึกการเรียนรู้ ผลการทดลองพบว่า 
 1. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยโครงงานอยู่ในระดับ
พอใช้ 
 2. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยโครงงานสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 3. ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยโครงงานสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 4. พฤติกรรมกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนรู้ ด้วยโครงงานสูง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ปิญาดา  ฤกษ์อนันต์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี      
นครินทรวิโรฒปทุมวัน การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒปทุมวัน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 49 คน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน และแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน สูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 2. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนในการเรีบนภาษาอังกฤษ
ด้วยโครงงานอยู่ในระดับสูง 
 สิทธิพล  อาจอินทร์ (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานใน
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี การวิ จัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project  Based  
Learning) ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 2) พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ให้นักศึกษาร้อยละ 75 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  
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กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น และศิลปศึกษา หลักสูตร 5 ปี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 53 คน ผลการวิจัยพบว่า 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร  
ประกอบด้วย การวางแผนและจัดท าโครงการศึกษาด้านหลักสูตร การไปศึกษาดูงาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลการศึกษาดูงานและการเขียนรายงานผลโครงงานศึกษาดูงาน รวมท้ังการน าเสนอผลการศึกษาดู
งาน การจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมท้ังแนว
ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งทราบแนวทางในการน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้โครงการเป็นฐานมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 24.72 
คิดเป็นร้อยละ 82.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 และมีจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 77.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 75  

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

อรุณี  ศรีสิทธชูชาติ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 45  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียคะแนนเฉล่ียทักษะทางสังคมท่ีประเมินหลังเรียนกับเกณฑ์ท่ีคะแนนร้อยละ 60 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 45 คน ภคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2557 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 2) แบบทดสอบวัดทักษะทางสังคม  
3) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้ t-test Dependent วิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบวัดทักษะทางสังคม โดยการ
เปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้ One Sample t-test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
และวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจรายข้อโดยค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ้มตัวอย่างการวิจัย หลังการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2. คะแนนเฉล่ียทักษะทางสังคมของกลุ้มตัวอย่างการวิจัยท่ีประเมินหลังเรียนแบบโครงงาน 

พบว่า คะแนนเฉล่ียทางสังคมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 สันติ  หุตะมาน และพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เล้ียง ส าหรับวิชาระบบควบคุม
แบบคลาสสิค มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้
โครงงานเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เล้ียงในวิชาระบบควบคุมแบบคลาสสิค 2) เปรียบเทียบพัฒนาการ
ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังระหว่างกลุ่มท่ีผ่านการเรียนรู้ด้วยการใช้รูปแบบการเรียนรู้ตาม
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แนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เล้ียงในวิชาระบบควบคุมแบบคลาสสิค 3) 
ศึกษาระดับความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนรู้ด้วยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เล้ียง ส าหรับวิชาระบบควบคุมแบบ
คลาสสิค 4) เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนระหว่างกลุ่มท่ีผ่านการเรียนรู้ด้วยการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงานเป็นฐานกับกลุ่มผู้เรียนท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับระบบพี่เล้ียงในรายวิชาระบบควบคุมแบบคลาสสิค และ 5) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ี
ผ่านการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงานเป็นฐานกับกลุ่ม
ผู้เรียนท่ีใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เล้ียงในรายวิชาระบบควบคุมแบบคลาสสิค  กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท่ีเรียนวิชา 02133923 ระบบ
ควบคุมแบบคลาสสิค  ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม 15 คน 
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพียงอย่างเดียวและ
กลุ่มทดลอง 15 คน เรียนรู้ตามรูปแบบแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับพี่เล้ียง  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คู่มือ 2) ชุดประลองท่ีประกอบด้วยพลานต์ท่ีแตกต่างกัน 5 
ชนิด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จ านวน 27 ข้อ มีค่า IOC ท่ีได้จากการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 8 คน 
อยู่ระหว่าง 0.75-1.00 ดัชนีความยากง่ายและอ านาจจ าแนกท่ีได้จากการให้ผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนใน
รายวิชาระบบควบคุมแบบคลาสสิคหรือวิชาอื่นท่ีมีเนื้อหาใกล้เคียงกันมาแล้วทดลองท าแบบทดสอบ 
จ านวน 16 คน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.33-0.80 และระหว่าง 0.50-1.00 ตามล าดับ ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบจากวิธี KR20 เท่ากับ 0.90  แบบทดสอบทักษะปฏิบัติ มีค่า IOC ท่ีได้จากการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญ 8 คน อยู่ระหว่าง 0.62-0.87 ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบจากวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่า มีค่า 
0.767 จ านวน 3 ข้อ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับพี่เล้ียง 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. พัฒนาการทางการเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05   

2. กลุ่มทดลองมีผลการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนโดยวิธี Average  Normalized  
Gain พบว่า มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า (<g>=0.27 น้อยกว่า 0.3)  

3. ความคงทนทางการเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

4. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้
โครงงานเป็นฐานท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.83 , 
S.D. = 0.56) 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ข้ันตอนที่ 1 (R1) 
การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบาย
การศึกษา  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  นโยบาย   ประเทศไทย 4.0  นโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร  วิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3. วิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนและ
ทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์   ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
4. วิเคราะห์หลักการ แนวคิด  
    ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
    - การพัฒนารูปแบบ 
      การเรียนการสอน 
    - ทฤษฎีการสร้าง 
      ความรู ้
    - งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ข้ันตอนที่ 2 (D1) 
การออกแบบและพัฒนา 

1. ร่างต้นแบบรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ของรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
แบบ  PEBA  Model  เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับ
นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้ชัดเจน 
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการ
สร้างความรู้ (แบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจและแบบประเมินทักษะในการ
ปฏิบัติงาน) และแบบสอบถามความพึง
พอใจ  
4. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนการสอน และเครื่องมือต่างๆ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
5. หาประสิทธิภาพกลุ่มใหญ่ (Field 
Tryout) ของรูปแบบการเรียนการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู้  E1/E2 โดยใช้เกณฑ์ 
80/80 
6. ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนและ
เครื่องมือต่างๆ ให้สมบูรณ์ 

ข้ันตอนทื่ 3 (R2) 
การน าไปใช้ 

การน ารูปแบบการเรียนการสอนต้นแบบไป
ทดลองใช้ โดยมีขั้นตอนของรูปแบบการ
เรียนการสอน ดังนี้ 
1. น ารูปแบบการเรียนการสอนไปจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด
ไว้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 43 คน  
2. ก่อนท าการทดลองด าเนินการชี้แจง
หลักการ เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับ
ของการวิจัยให้แก่นักศึกษาพร้อมทั้งท า
ความเข้าใจกับนักศึกษาเก่ียวกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ กระบวนการสอน  
3. น าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 50 ข้อ เวลา 60 
นาท ี
4. ด าเนินการทดลองรูปแบบการเรียนรู้
จ านวน 5 แผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 18  
สัปดาห์  โดยไม่นับวันทีท่ าการสอบ 
5. ประเมินทักษะในการปฏิบัติงานและ
สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอน 

ข้ันที่ 4 (D2) 
การประเมินผล 

ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model  เพ่ือส่งเสรมิความสามารถในการ
สร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ 
ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  

 



บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  เป็นการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1  การวิจัย (Research : R1) ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน (Analysis :A)  

ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนา (Development : D1) ขั้นการออกแบบและการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน (Design and Development : D and D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการ
เรียนการสอน   

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการวิจัย (Research : R2) ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
(Implementation : I)  

ขั้นตอนท่ี 4  การพัฒนา (Development : D2) ขั้นการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน 
(Evaluation)  
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ขั้นตอนที่ 1   การวิจัย (Research : R1) ข้ันการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส าหรบัการพัฒนา 
  รูปแบบการเรียนการสอน (Analysis :A) 
 วัตถุประสงค ์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 วิธีการด าเนินการ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการศึกษา  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 12  นโยบาย 
ประเทศไทย 4.0  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. วิเคราะห์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาช่าง 
อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

3. วิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนและทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษาช่าง 
อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

4. วิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและ 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน

เป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  
มีดังนี ้

1. แบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ในการศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ 
สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับ
นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

2. แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและทักษะในการปฏิบัติงานของ 
นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในมุมมองปัจจุบัน  

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
แบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ในการศึกษาความต้องการ 
1.  ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ในการศึกษาความต้องการสร้างแบบ

วิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ในการศึกษาความต้องการ  โดยข้อมูลครอบคลุมเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา  
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 12  นโยบายประเทศไทย 4.0  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  วิเคราะห์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนและทฤษฎีการสร้างความรู้ 

2.  น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ศึกษาความต้องการท่ีสร้างขึ้นน าเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่าน ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา  ภาษา และวัดประเมินผล  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร ( Index 
of Item  Objective  Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา คือ  
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เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  +1 
ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน  0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  -1 

       การวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ศึกษาความต้องการโดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณค่าตามสูตร (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ , 2543 , หน้า 117) 
 

   IOC  = 
N

R  

   R  =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
   N  =   จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

3. น าข้อมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความ 
สอดคล้อง (Index of Item  objective  Congruence : IOC) ของผู้เช่ียวชาญ  และปรับปรุงแก้ไข
เกี่ยวกับรายละเอียดของข้อค าถามให้มีความชัดเจนตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ   

4. น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ศึกษาความต้องการท่ีปรับปรุงไปแก้ไขตามค าแนะน าของ 
ผู้เช่ียวชาญ แล้วน าไปวิเคราะห์เอกสารแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
ทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในมุมมอง
ปัจจุบัน ด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ 
ทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในมุมมอง
ปัจจุบัน 

2. สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและทักษะในการ 
ปฏิบัติงานของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ในมุมมองปัจจุบัน 

3. น าแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในมุมมองปัจจุบันท่ีสร้างขึ้นเสนอ
ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และการวัด
ประเมินผล และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ ( Index of Item Objective  
Congruence : IOC) และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

4. น าแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในมุมมองปัจจุบันท่ีปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ไปสัมภาษณ์ครูผู้สอน จ านวน 7 ท่าน ได้แก่ ครูสองเมือง  กุด่ัน , ครูสุ
ทิน  นกพุ่ม, ครูสมทรง  สุทธิประภา , ครูสรศักด์ิ  บุญค า , ครูสุรพงษ์  พิมพ์อาจเอี่ยม , ครูศรศักด์ิ   
บุญค า และครูสฤษด์ิ  เกิดสันเทียะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการติดต่อประสานงานกับผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน และด าเนินการ
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
 จากขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  ขั้นตอนท่ี 1  การวิจัย (Research : R1) เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  
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ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
  (Analysis : A)  ส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลท่ีได้ 

1. เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานเชิง
นโยบายการศึกษา 
แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า
แห่งชาติฉบับท่ี 12  
นโยบาย 
ประเทศไทย 4.0  
นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ศึกษาเอกสาร -นโยบาย
การศึกษา 
-แผน กา ร ศึก ษ า
แห่งชาติฉบับท่ี 12  
-นโยบาย 
ประเทศไทย 4.0   
-นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การ
วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

ข้อมูลนโยบาย
การศึกษา 
แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายประเทศ
ไทย 4.0 นโยบาย
อาชีวศึกษา 

2. วิเคราะห์
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  
พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาช่าง 
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ศึกษาเอกสาร -หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  
พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาช่าง 
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การ
วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content 
Analysis 

ข้อมูลหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  
พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาช่าง 
อตุสาหกรรม 
สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

3. เพื่อวิเคราะห์
การจัดการเรียน
การสอนและ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  
ระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 

สัมภาษณ์ อาจารย์ผู้สอน 
7 คน 

แบบสัมภาษณ์/
วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content 
Analysis 

ข้อมูลการจัดการ
เรียนการสอนและ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ใน
ปัจจุบัน 
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ตารางท่ี 3 แสดงการสรุปข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
  (Analysis : A)  ส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลท่ีได้ 

4. วิเคราะห์ 
   หลักการ  
   แนวคิดทฤษฎี   
   งานวิจัยท่ี 
   เกี่ยวข้องกับการ 
   พัฒนารูปแบบ 
   การเรียนการ 
   สอนและทฤษฎี 
   การสร้างความรู้ 

ศึกษาเอกสาร -แนวคิด ทฤษฎี  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนา
รูปแบบการเรียน
การสอนและ
ทฤษฎีการสร้าง 
ความรู้ 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร/การ
วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content 
Analysis 

ข้อมูลแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบ
และทฤษฎีการ
สร้างความรู้ 

 
 

ขั้นตอนที่ 2   การพัฒนา (Development : D1) ข้ันการออกแบบและการพัฒนารูปแบบ 
    การเรียนการสอน (Design and Development : D and D) การพัฒนาและ 

หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียน การสอน   
 วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 วิธีการด าเนินการ 
 การด าเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model   
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model เพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

2. พัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบประเมิน 
ความสามารถในการสร้างความรู้ (ด้านความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน) และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ 
PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  มีดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความ 
สามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
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2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบประเมิน 
ความสามารถในการสร้างความรู้ (ด้านความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน) และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ 
PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model เพื่อ 

ส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ในการวิจัยครั้งนี้พัฒนาขึ้น
โดยข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

 1.1 น าข้อมูลพื้นฐานท่ีศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มาสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการ 
สอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ 
ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   

 1.2 ก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ 
โครงงานเป็นฐานแบบ PEBA Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  ท่ีชัดเจน 
 1.3 น ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model เพื่อส่งเสริม 
ความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ  
จ านวน 5 คน  ได้แก่  ด้านรูปแบบการเรียนการสอน จ านวน 2  คน ด้านเนื้อหา จ านวน 2 คน  ด้านวัด
ประเมินผล  จ านวน 1 คน  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content  Validity) ภาษาท่ีใช้ 
และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index  of Item  Objective  Congruence : IOC) ได้ค่า
ระหว่าง 0.96 และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  

2. การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 5 แผน ประกอบด้วย แผนการจัดการ 
เรียนรู้ ท่ี  1 วิทยาการความก้ าวหน้าอิ เ ล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)  แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี  2 วิทยาการ
ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
(Health,Wellness & Bio-Med) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 วิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 4 วิทยาการ
ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & 
Embedded Technology) แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 5 วิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย หัวเรื่อง ก าหนดเวลาเรียน  
สาระส าคัญ จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียน  และการวัดประเมินผล  พัฒนาขึ้นโดย
มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
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 2.1.1 ศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557 ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.1.2  ศึกษาจุดประสงค์  ค าอธิบาย และสมรรถนะรายวิชาของวิชา วิทยาการ
ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์ เพื่อเขียนจุดประสงค์ใน
การเรียนรู้ 
 
ตารางท่ี   4 แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาวิชา วิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี/เรื่อง ลักษณะของเนื้อหา 
แนวคิด หลักการ กระบวนการ การปฏิบัติ 

1. ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Food, Agriculture & Bio-Tech)   

    

2. ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์  (Health,Wellness & Bio-
Med) 

    

3. ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ
ระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & 
Mechatronics) 

    

4. ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ี
เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
(Digital, IOT, Artificial intelligence & 
Embedded Technology) 

    

5. ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและ
บริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) 

    

 
 2.1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชา วิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
 2.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
แบบ  PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content  Validity) 
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ภาษาท่ีใช้และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ (Index  of Item  Objective  
Congruence : IOC) ได้ค่าระหว่าง  0.96  และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ   
 2.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
แบบ  PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
จ านวน 1 แผน ไปทดลองสอนกับนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 20 คน และน าข้อมูลท่ี
ได้จากการปฏิบัติการสอนไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 
 2.1.6 หาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) แบบกลุ่มใหญ่ (Filed  Tryout) 
โดยใช้เกณฑ์ 80/80 ทดลองกับนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จ านวน 43 คน ท่ีคละเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อนแล้วปรับปรุง
แก้ไข 
 2.2  แบบประเมินความสามารถในการสร้างความรู้ ได้แก่  แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับวิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 
โดยมีข้ันตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรม ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 50 ข้อ เป็นแบบปรนัย  ประกอบด้วยข้อ
ค าถามชนิด 5 ตัวเลือก นักศึกษาจะต้องเลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงค าตอบเดียว โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ ถ้าตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน และถาตอบผิดหรือไม่ตอบให้ข้อละ 0 คะแนน พัฒนาขึ้น
โดยมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 

1) ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557   
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

2) ศึกษาจุดประสงค์  ค าอธิบาย สมรรถนะรายวิชา วิทยาการความก้าวหน้า 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

3) วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมท่ีต้องการวัดของผู้เรียน โดยน าหัวข้อของแต่ละ 
หน่วยมาใช้เป็นหัวข้อเพื่อก าหนดระดับพฤติกรรม  เป้าหมายของการวิเคราะห์นี้เพื่อน ามาใช้ในการเขียน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและก าหนดจ านวนข้อของข้อสอบ  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  5 แสดงการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรม และก าหนดจ านวนข้อของข้อสอบ 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้/จุดประสงค์ 

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู ้  
 

รวม 

คว
าม

รู้ ค
วา

มจ
 า 

คว
าม

เข
้าใจ

 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช้ 

กา
รว

ิเค
รา

ะห
์ 

กา
รส

ังเค
รา

ะห
์ 

กา
รป

ระ
มา

ณค่
า 

1. ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Food, Agriculture & Bio-Tech)   

2 3 3 2   10 
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ตารางท่ี  5 แสดงการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรม และก าหนดจ านวนข้อของข้อสอบ(ต่อ) 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้/จุดประสงค์ 

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู ้  
 

รวม 

คว
าม

รู้ ค
วา

มจ
 า 

คว
าม

เข
้าใจ

 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช้ 

กา
รว

ิเค
รา

ะห
์ 

กา
รส

ังเค
รา

ะห
์ 

กา
รป

ระ
มา

ณค่
า 

2. ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์  (Health,Wellness & Bio-
Med) 

2 3 3 2   10 

3. ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ 
และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & 
Mechatronics) 

2 3 3 2   10 

4. ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ี
เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & 
Embedded Technology) 

2 3 3 2   10 

5. ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและ
บริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) 

2 3 3 2   10 

 
4) สร้ า งแบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจวิทยาการความก้ าวหน้ า

อิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรม แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก  จ านวน 50 ข้อ ให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ 

5) น าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจวิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรองของเนื้อหา (Content  
Validity) ภาษาท่ีใช้และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจวิทยาการ
ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (Index  of Item  Objective  Congruence : IOC) และ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
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6) น าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจวิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรม ท่ีได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วไป
ทดลองใช้กับนักศึกษา (Tryout) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ท่ีเรียนรายวิชานี้มาแล้ว และท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน เพื่อน าข้อมูล
ท่ีได้ไปวิเคราะห์ต่อไป 

7) น าคะแนนท่ีนักศึกษาแต่ละคนสอบได้มาวิเคราะห์  เพื่อหาค่าอ านาจ 
จ าแนก (r) ได้ค่าต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป และค่าความยากง่ายของข้อสอบ (p) แล้วคัดเลือกข้อสอบท่ีมีความ
ยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ , 2540 , หน้า 129) โดยได้ค่าความยากง่ายเท่ากับ  
0.33-0.75 และค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.33-0.83 และน าไปแก้ไขปรับปรุงข้อสอบให้เหมาะสม 

8) หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) 
(พวงรัตน์  ทวีรัตน์ , 2540 , หน้า 123) โดยค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.9489 

9) น าแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มทดลองเป็นนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 แผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จ านวน 2 
กลุ่ม จ านวน 43 คน 
 2.2.2   แบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 

เป็นแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน ท่ีมีลักษณะเป็นเกณฑ์การให้ 
คะแนน (Scoring  Rubric) 3 ระดับโดยประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 3 ด้าน คือ 1) การวางแผนหรือ
หาวิธีการแก้ปัญหา  2) การปฏิบัติงาน 3) การน าเสนอผลงาน จ านวน 1 ฉบับ  มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินทักษะในการ 
ปฏิบัติงาน 

2) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบประเมินผลในการปฏิบัติงาน 
3) สร้างแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน ก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 

 
ตารางท่ี  6 แสดงรายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
การวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหา   
1. การวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหาชัดเจน 

 
3 หมายถึง มีการวางแผนหรือหาแนวทางการ
แ ก้ ปั ญ ห า ใ น ก า ร ท า ง า น ค ร บ ทุ ก ขั้ น ต อ น  
เรียงล าดับความส าคัญของการท างาน 
2 หมายถึง มีการวางแผนหรือหาแนวทางการ
แก้ปัญหาในการท างานบางขั้นตอน  เรียงล าดับ
ความส าคัญของการท างาน  ครูให้การแนะน า
บางครั้ง 
1 หมายถึง มีการวางแผนหรือหาแนวทางการ
แก้ปัญหาในการท างานบางขั้นตอน  ไม่เรียงล าดับ
ความส าคัญของการท างาน ครูให้ค าแนะน าทุกครั้ง 
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ตารางท่ี  6 แสดงรายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ) 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ความร่วมมือในการวางแผนและการปฏิบัติงาน 3 หมายถึง  นักศึกษาร่วมมือกันในการวางแผน

และการปฏิบัติงานทุกครั้ง  อย่างสม่ าเสมอ  ตรง
ต่อเวลา 
2 หมายถึง นักศึกษาร่วมมือกันในการวางแผนและ
การปฏิบัติงานบางครั้ง ตรงต่อเวลา ครูต้องคอย
กระตุ้นบางครั้ง   
1 หมายถึง นักศึกษาร่วมมือกันในการวางแผนและ
การปฏิบัติงานบางครั้ง  ไม่ตรงต่อเวลา  ครูต้อง
คอยกระตุ้นทุกครั้ง   

3. การก าหนดขั้นตอนการปฏิบั ติงานหรือหา
วิธีการแก้ปัญหา 

 3 หมายถึง มีการก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
หรือหาวิธีการแก้ปัญหา ครบถ้วนและอย่างชัดเจน 
2 หมายถึง มีการก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือ
หาวิธีการแก้ปัญหา ครบถ้วนและอย่างชัดเจน และ
ต้องการความช่วยเหลือจากครูบางครั้งในการให้
ค าแนะน า 
1 หมายถึง มีการก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือ
หาวิธีการแก้ปัญหา ครบถ้วนและอย่างชัดเจน และ
ต้องการความช่วยเหลือจากครูทุกครั้งในการให้
ค าแนะน า 

การปฏิบัติงาน 
4. การร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

 
3 หมายถึง ร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มทุกครั้ง  
อย่างสม่ าเสมอ  ตรงต่อเวลา 
2 หมายถึง ร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มทุกครั้ง  
แต่ไม่ตรงต่อเวลา  สายบ้างเป็นบางครั้ง  ครูต้อง
คอยกระตุ้นบางครั้ง 
1 หมายถึง  ร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มบางครั้ง  
และไม่ตรงต่อเวลา ครูต้องคอยกระตุ้นทุกครั้ง 
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ตารางท่ี  6 แสดงรายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ) 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
5. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 3 หมายถึง  แบ่งหน้าท่ีงานท่ีต้องรับผิดชอบกันท า

อย่างชัดเจน  เอาใจใส่ต่องาน  ต้ังใจท างาน  
เตรียมอุปกรณ์ในการท างาน  มีความพร้อมในการ
ท างาน  
2 หมายถึง นักศึกษาทุกคนแบ่งหน้าท่ีงานท่ีต้อง
รับผิดชอบกันท าอย่างชัดเจน  เอาใจใส่ต่องาน  
ต้ังใจท างาน  เตรียมอุปกรณ์ในการท างาน  ไม่มี
ความพร้อมในการท างาน  ครูต้องคอยกระตุ้น
บางครั้ง 
1  หมายถึง นักศึกษาทุกคนแบ่งหน้าท่ีงานท่ีต้อง
รับผิดชอบกันท าอย่างชัดเจน   เอาใจใส่ต่องาน
เป็นบางครั้ง  ต้ังใจท างานเป็นบางครั้ง  เตรียม
อุปกรณ์ 
ในการท างานเป็นบางครั้ง   ไม่มีความพร้อมในการ
ท างาน ครูต้องคอยกระตุ้นทุกครั้ง 

6. การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานหรือการ
แก้ปัญหา 

 3 หมายถึง ปฏิบัติงานตรงตามแผนปฏิบัติงานหรือ
การแก้ปัญหา ต้ังใจปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ส่งงานตรงเวลา    
2 หมายถึง  ปฏิบัติงานตรงตามแผนปฏิบัติงานหรือ
การแก้ปัญหา ต้ังใจปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ส่งงานไม่ตรงเวลา   ครูให้ค าแนะน าเพิ่มเติมบางครั้ง 
1 หมายถึง ปฏิบัติงานตรงตามแผนปฏิบัติงานหรือ
การแก้ปัญหา ไม่ต้ังใจปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  ส่งงานไม่ตรงเวลา  ครูให้ค าแนะน า
เพิ่มเติมทุกครั้ง 

7. ผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย 3 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างถูกต้อง 
2 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างถูกต้อง  ครูให้ค าแนะน าแก้ไขเพิ่มเติม
บางครั้ง 
1 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างถูกต้อง  ครูให้ค าแนะน าแก้ไขเพิ่มเติมทุกครั้ง 
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ตารางท่ี  6 แสดงรายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ) 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
8. ผลการปฏิบัติงานมีความคิดสร้างสรรค์ 3 หมายถึง  ผลงานมีความแปลกใหม่   มีความ

แตกต่างจากคนอื่น  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สร้างผลงาน 
2 หมายถึง ผลงานมีความแปลกใหม่  มีความแตกต่าง
จากคนอื่น  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง
ผลงานน้อย 
1 หมายถึง ผลงานไม่มีความแปลกใหม่  ไม่มีความ
แตกต่างจากคนอื่น มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สร้างผลงานน้อย 

การน าเสนอผลงาน 
9. น าเสนอผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

 
3 หมายถึง น าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
น าเสนอได้ตรงประเด็น แสดงเหตุผลถูกต้อง มี
แนวคิดชัดเจน ใช้ส่ือประกอบน าเสนอได้เหมาะสม 
2 หมายถึง  น าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
น าเสนอได้ตรงประเด็น  แสดงเหตุผลถูกต้องใน
บางข้อ  แต่มีแนวทางไปสู่ค าตอบท่ีไ ด้ ใ ช้ ส่ือ
ประกอบการน าเสนอไม่เหมาะสม 
1  หมายถึง น าเสนอในรูปแบบท่ีไม่หลากหลาย  
น าเสนอไม่ตรงประเด็น  แสดงเหตุผลถูกต้องใน
บางข้อ ไม่ มีแนวทางไปสู่ค าตอบท่ี ไ ด้  ใ ช้ ส่ือ
ประกอบการน าเสนอไม่เหมาะสม 

10. การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 3 หมายถึง  เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานในรูปแบบท่ี
หลากหลาย  น าเสนอได้ตรงประเด็น มีความ
ต่อเนื่อง  ใช้ส่ือประกอบน าเสนอได้เหมาะสม  
2 หมายถึง เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานในรูปแบบท่ี
หลากหลาย  น าเสนอได้ตรงประเด็น มีความ
ต่อเนื่อง  ใช้ส่ือประกอบการน าเสนอไม่เหมาะสม 
1 หมายถึง เผยแพร่ในรูปแบบท่ีไม่หลากหลาย  
น าเสนอไม่ตรงประเด็น ขาดความต่อเนื่อง  ใช้ส่ือ
ประกอบการน าเสนอไม่เหมาะสม 
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 ส าหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์เป็น 
ร้อยละ ดังนี้ 
 ร้อยละ  81.00-100.00  หมายถึง  มีทักษะในการปฏิบัติงานระดับดี 
 ร้อยละ  61.00-80.00  หมายถึง  มีทักษะในการปฏิบัติงานระดับปาน
กลาง 
 ร้อยละ    0.01-60.00  หมายถึง  มีทักษะในการปฏิบัติงานระดับควร
ปรับปรุงแก้ไข 

4) น าแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงานท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5  
ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content  Validity) ภาษาท่ีใช้และน ามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index  of Item  Objective  Congruence : IOC) และปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

5) น าแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงานไปประเมินทักษะในการ 
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 2.2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อรูปแบบ 
การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
ความรู้  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดย
แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน  บรรยากาศในการเรียน 
ระยะเวลาในการเรียน และการประเมินผลในการเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจตามวิธีของเบสท์ (Best ,  
1986 , p. 181-182)  

2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อ 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างความรู้ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของไลเคิร์ท โดยก าหนดค่าระดับ
ความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 5   หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดับ 4   หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
ระดับ 3   หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2   หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
ระดับ 1   หมายถึง  ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ส าหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวัดได้  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ใน 

การให้ความหมายได้จากแนวคิดของเบสท์ (Best , 1986 , p.195) การให้ความหมายโดยการให้ค่าเฉล่ีย
เป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 

4.51-5.00   หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
2.51-3.50 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
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1.00-1.50 หมายถึง  พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้นน าเสนอผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน   

เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content  Validity) ได้ค่าระหว่าง 0.80-1.00 และปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปหาประสิทธิภาพภาคสนาม กับกลุ่ม 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 
20 คน  ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.9755  

5) น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปสอบถามนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จ านวน 
43 คน ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
 
ขั้นตอนที่ 3   ขั้นการวิจัย (Research : R2) ข้ันการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

(Implementation : I)  
 จุดประสงค์  เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ภาคเรียนเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน  691  คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2  
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ภาคเรียนเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
2 กลุ่ม รวม 43  คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา วิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีลักษณะ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอื้ออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมกับผู้วิจัยเป็นผู้สอน
ในรายวิชานี้จึงมีความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล 
 
 แบบแผนการวิจัย 
 เพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างสมบูรณ์  ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบแผนการวิจัยในครั้งนี้โดยใช้แบบการ
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One  Group  Pretest-Posttest) โดยมีแบบแผน (ล้วน  สายยศ
และอังคณา  สายยศ , 2545 , หน้า 249) ดังนี้ 
  

ตารางท่ี  7 แสดงแบบแผนการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง สอบก่อน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น

ฐานแบบ  PEBA  Model 
สอบหลัง 

E O1 X O2 
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หมายเหตุ E แทน  กลุ่มตัวอย่าง 
  X แทน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ   

PEBA Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษา 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

  O1 แทน การทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน 
เป็นฐานแบบ PEBA Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ 
ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

  O2 แทน การทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน 
เป็นฐานแบบ PEBA Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  
ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสร้างขึ้นไปใช้กับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 แผนกช่างวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 กลุ่ม รวม 
43 คน  เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง  โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี ้

1. บันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ 
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  

2. ผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อ 
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกับกลุ่มทดลองเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 กลุ่ม รวม 43 คน พร้อมท้ังสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ วิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด  

3. น าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจวิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมไป 
ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ PEBA  Model   
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

4. ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ PEBA  Model   
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ กับนักศึกษาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ช้ันปีท่ี 2  จ านวน 2 กลุ่ม รวม 43 คน ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง ใช้เวลาในการสอน จ านวน 1 
ภาคเรียน โดยไม่นับวันท่ีสอบ 

5. ให้นักศึกษากลุ่มทดลอง ด าเนินการจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นรายกลุ่ม   
ให้นักศึกษาเลือกจากประเด็นความสนใจและสภาพปัญหาในปัจจุบัน กลุ่มละ 1 ช้ินงาน  จัดท าโครงงาน
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และน ามาประเมินทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

6. น าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจวิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ท่ี 
ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 50 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที  ไปทดสอบนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model   เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ 
ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และน าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการ
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เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
ความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สอบถามนักศึกษากลุ่มทดลอง 
 
ขั้นตอนที่ 4   การพัฒนา (Development : D2) ข้ันการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน  
  (Evaluation)  
 วัตถุประสงค์  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา (ความรู้ความเข้าใจ
วิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และทักษะในการปฏิบัติงาน) และศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ PEBA  Model เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
 วิธีการด าเนินการ 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างความรู้ของนักศึกษาในด้านความรู้ความเข้าใจ 
วิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์ และด้านทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

2. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ 
โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างความรู้ของนักศึกษาของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
โดยใช้ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบค่าสถิติที  (t-test dependent)  

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ   
PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ใช้ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  เป็นการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
แบบ  PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   

ตอนท่ี 2  ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   

ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
ความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  

PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษา 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์   

 การเสนอผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
แบบ  PEBA Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
เสนอโดยตอบค าถามการวิจัยท่ี 1 ตามล าดับ คือ 1) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
แบบ  PEBA Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
มีองค์ประกอบอย่างไร  2) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มี
กระบวนการอย่างไร และ 3) รูปแบบการเรียนการสอนการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  
PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA   
Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   

จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ PEBA  Model  เพื่อ 
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ได้รูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีผู้วิจัยใช้ช่ือเรียกว่า “PEBA  Model” ซึ่งได้พัฒนาตามหลักการ และแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และ
แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist  Learning Theory) ของนักการศึกษาและนักวิชาการ
ท่ีหลากหลาย (Fosnot , 1996 , p. 12-15 ; Glasersfeld , 1991 , p. 22-25 ; Brooks  and  Brooks  
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, 1993 , p. 7 ; Willson , 1996 , p. 18-20 ) โดยได้รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบ คือ 
หลักการ จุดประสงค์ของรูปแบบ  เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 องค์ประกอบท่ี 1 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน คือ การสร้างความรู้จากการ
ปฏิบัติด้วยตนเองด้วยการร่วมมือกันเรียนรู้ 
 องค์ประกอบท่ี 2 จุดประสงค์ของรูปแบบ  คือ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างความรู้
ของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 องค์ประกอบท่ี 3 เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้  คือ สาระความรู้เป็นเป็นส่วนแสดงส่ิงท่ีจัด
ให้นักศึกษาเรียนรู้  ได้แก่ ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) , ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  (Health,Wellness & Bio-Med) , ความก้าวหน้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) , ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) 
และความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการท่ีมี
มูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) รวมถึงทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การ
วางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหา , การปฏิบัติงาน และการน าเสนอผลงาน  
 องค์ประกอบท่ี 4  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน มีส่วนประกอบ ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparing : P) เป็นขั้นตอนในการเตรียมความ 
พร้อมของผู้เรียนด้วยการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด และเตรียมการ
วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นท่ีส าคัญเพื่อน ามาก าหนดหัวข้อในการท าโครงงาน 

2. ขั้นส ารวจและค้นคว้า (Exploring and  Reviewing : E)  เป็นขั้นตอนศึกษา ค้นคว้า  
และเก็บรวบรวม  เรียบเรียงข้อมูล  ก าหนดหัวข้อหรือประเด็นปัญหา และเตรียมโครงร่างโครงงาน 

3.  ขั้นเริ่มต้นปฏิบัติตามโครงงาน  (Beginning  to Project : B)  เป็นขั้นตอนในการน า 
โครงงานไปสู่การปฏิบัติตามข้ันตอนด้วยการสร้าง  ทดสอบ ทดลอง โดยอาศัยทักษะการท างานเชิงช่าง
หรือทักษะเฉพาะผ่านกระบวนการท างานและเรียนรู้เป็นทีม จดบันทึกผลการด าเนินงานตามโครงงาน 
และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงงานเป็นความรู้หรือข้อค้นพบ 

4. ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ (Evaluation  and  Sharing : A ) เป็นขั้นตอนการ 
น าเสนอผลหรือข้อมูลท่ีรวบรวมซึ่งเป็นเป็นความรู้หรือข้อค้นพบจากการท าโครงงาน  เพื่อประเมินผล
งานของนักศึกษาว่ามีคุณภาพเพียงใด มีข้อบกพร่องหรือข้อเด่นอะไรบ้าง  และเปิดโอกาสให้นักเรียนน า
ผลงานไปประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้สารสารวิชาการ องค์กร ชุมชน  ส่ือมวลชน  เป็นต้น 

 องค์ประกอบท่ี 5  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  คือ ประเมินความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับวิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์ และทักษะในการปฏิบัติงาน  ได้แก่ การวางแผนหรือหา
วิธีการแก้ปัญหา , การปฏิบัติงาน และการน าเสนอผลงาน 
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 จากองค์ประกอบดังกล่าว แสดงเป็นแผนภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ 
โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ได้ดังภาพท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี  1  แสดงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน PEBA Model  

   
 2.  กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model   เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งผลจากการด าเนินการ 4 
ขั้นตอนหลัก มีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การวิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : 
A) 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2557 ดังนี้ 

1. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา 
แห่งชาติ พบว่า นโยบายการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษา ได้ก าหนดนโยบายท่ีส าคัญและเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไว้ว่า 
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถเลือกใช้ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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2. ผลจากการวิเคราะห์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557  

ประเภทวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า หลักสูตรด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักสูตรเฉพาะ ท่ีพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
อิสระ และสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาตสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพให้สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น จนเกิดความช านาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง เป็นผู้มีปัญญา ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสนอ 

3. ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนและทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษาช่าง 
อิเล็กทรอนิกส์  จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนท่ีสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า สภาพการ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีหลายประการ ได้แก่ เครื่องมือและวัสดุช ารุด และไม่ทันต่อเทคโนโลยี
ช่างท่ีทันสมัย ทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
ความร่วมมือกับสถานประกอบการของนักศึกษามีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และขาดความชัดเจนใน
ข้อตกลงท าให้การเรียนรู้นอกสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร หลักสูตรายวิชาเน้น
การเรียนการสอนภาคทฤษฎีกว้างเกินไป และไม่ชัดเจนในการไปสู่การปฏิบัติ ท าให้ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ และสถานประกอบการ  การเรียนการสอนของครูใช้ส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดการฝึกปฏิบัติท่ีหลากหลายและเหมาะสม การ
สอนในห้องเรียนและภาคปฏิบัติไม่มีความสอดคล้องกัน ส าหรับทักษะในการปฏิบัติของนักศึกษาท่ี
คาดหวัง ต้องการให้นักศึกษามีความสามารถการวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหา  การปฏิบัติงาน และ
การน าเสนอผลงาน 

4. ผลจากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี สาระส าคัญ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
รูปแบบ พบว่า  แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist  
Learning Theory) ของนักการศึกษาและนักวิชาการท่ีหลากหลาย (Fosnot , 1996 , p. 12-15 ; 
Glasersfeld , 1991 , p. 22-25 ; Brooks  and  Brooks , 1993 , p. 7 ; Willson , 1996 , p. 18-
20 ) มีข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย ขั้นตอนท่ี 1  การวิจัย (Research : R1) ขั้นการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Analysis :A) ขั้นตอนท่ี 2  การ
พัฒนา (Development : D1) ขั้นการออกแบบและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Design and 
Development : D and D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน  ขั้นตอนท่ี 3 
ขั้นการวิจัย (Research : R2) ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน (Implementation : I) และ
ขั้นตอนท่ี 4  การพัฒนา (Development : D2) ขั้นการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน 
(Evaluation) โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ส่วนท่ี 1  
รูปแบบการเรียนการสอน (The  Model teaching) 1) กระบวนการเรียนการสอน  ส่วนท่ี 2 การน า
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ และส่วนท่ี 3 สาระความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  
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ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน (Design and  Development : D and D)  
 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  
PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   มี
วิธีการและรายละเอียดดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   ท่ีพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ หลักการ จุดประสงค์ของรูปแบบ  เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้  
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีรายละเอียดในการได้มาซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1.1 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อสร้างความรู้จาก
การปฏิบัติจริง ได้จากการสังเคราะห์หลักการและแนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการท่ีหลากหลาย 
(Fosnot , 1996 , p. 12-15 ; Glasersfeld , 1991 , p. 22-25 ; Brooks  and  Brooks , 1993 , p. 
7 ; Willson , 1996 , p. 18-20 ) ในสาขาวิชาอาชีวศึกษา  ท่ีเน้นท้ังทักษะด้านความรู้และความเข้าใจ
กับทักษะในการปฏิบัติ  
 1.2 จุดประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสร้างความรู้ของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จากการวิเคราะห์แผนการศึกษา
แห่งชาติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 การจัดการเรียนการสอนและทักษะ
การปฏิบัติงานจากการสัมภาษณ์ของครูผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์สามารถวางแผน
แก้ปัญหา และปฏิบัติงานได้อย่างช านาญตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 1.3 เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้  ได้น ามาใช้กับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่าง
อิ เ ล็กทรอนิก ส์  คือ  ความก้ าวหน้าอิ เ ล็กทรอนิก ส์อุตสาหกรรม ก ลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) , ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  (Health,Wellness & Bio-Med) , ความก้าวหน้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) , ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) 
และความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการท่ีมี
มูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) รวมถึงทักษะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การ
วางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหา , การปฏิบัติงาน และการน าเสนอผลงาน 
 1.4 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparing : P)  



 80 

ขั้นส ารวจและค้นคว้า (Exploring and  Reviewing : E)  ขั้นเริ่มต้นปฏิบัติตามโครงงาน  (Beginning  
to Project : B)  และขั้นประเมินผลและเผยแพร่ (Evaluation  and  Sharing : A ) ได้จากการ
สังเคราะห์หลักการและแนวคิดการจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คือ ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการ
ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ จ านวน 50 ข้อ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  3 ด้าน ได้แก่ การวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหา , การปฏิบัติงาน และการน าเสนอผลงาน  
 2. การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
แบบ  PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.96 และปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
ของภาษาเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้มีความ
ชัดเจน 
 3. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  โดยน า
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบกลุ่มใหญ่ (Filed  
Tryout) โดยใช้เกณฑ์ 80/80 ด้วยการทดลองกับนักศึกษา นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จ านวน 435 คน โดยได้ค่า
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เท่ากับ 81.25/83.56  ยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 และ
ปรับปรุงรายละเอียดของกระบวนการเรียนการสอน เกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี  8 แสดงผลการหาประสิทธิภาพ(E1/E2) ของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น 
  ฐานแบบ  PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับ 
  นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

คนท่ี  
ความสามารถในการสร้างความรู้ประจ าหน่วยการเรียน 

รวม 
150 

คะแนน 

หลังเรียน 
50 

คะแนน 1 
(30) 

2 
(30) 

3 
(30) 

4 
(30) 

5 
(30) 

1 25 25 26 25 25 126 40 
2 23 23 24 23 23 116 43 
3 25 24 25 25 25 124 41 
4 23 24 23 23 23 116 42 
5 23 24 22 23 23 115 43 
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ตารางท่ี  8 แสดงผลการหาประสิทธิภาพ(E1/E2) ของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น 
  ฐานแบบ  PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับ 
  นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

คนท่ี  
ความสามารถในการสร้างความรู้ประจ าหน่วยการเรียน 

รวม 
150 

คะแนน 

หลังเรียน 
50 

คะแนน 1 
(30) 

2 
(30) 

3 
(30) 

4 
(30) 

5 
(30) 

6 27 27 26 27 27 134 44 
7 23 23 22 23 23 114 41 
8 23 23 22 23 23 114 42 
9 24 24 23 24 24 119 42 
10 23 23 23 23 23 115 40 
11 23 24 24 24 24 119 41 
12 23 24 24 23 24 118 41 
13 23 24 23 24 24 118 42 
14 24 26 25 25 26 126 41 
15 25 26 26 26 27 130 40 
16 24 24 25 25 25 123 43 
17 25 24 25 24 25 123 44 
18 24 22 25 23 24 118 42 
19 24 24 24 25 25 122 40 
20 24 25 26 26 26 127 40 
21 25 25 25 24 25 124 41 
22 23 24 22 22 23 114 42 
23 25 25 25 25 26 126 43 
24 24 24 23 23 24 118 42 
25 25 25 26 25 25 126 41 
26 26 26 27 26 26 131 39 
27 24 23 24 23 23 117 41 
28 25 24 24 25 25 123 42 
29 24 23 24 23 24 118 40 
30 26 26 25 25 25 127 41 
31 23 23 23 24 24 117 42 
32 24 24 23 24 24 119 43 
33 24 23 23 23 23 116 44 
34 25 25 25 25 24 124 42 
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ตารางท่ี  8 แสดงผลการหาประสิทธิภาพ(E1/E2) ของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น 
  ฐานแบบ  PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับ 
  นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

คนท่ี  
ความสามารถในการสร้างความรู้ประจ าหน่วยการเรียน 

รวม 
150 

คะแนน 

หลังเรียน 
50 

คะแนน 1 
(30) 

2 
(30) 

3 
(30) 

4 
(30) 

5 
(30) 

35 27 26 27 27 26 133 44 
36 26 25 26 26 24 127 41 
37 25 24 25 25 24 123 40 
38 24 23 24 24 23 118 42 
39 24 23 24 22 24 117 43 
40 27 27 27 26 26 133 44 
41 25 24 25 24 25 123 45 
42 24 23 24 25 24 120 43 
43 26 27 25 27 24 130 40 
E1      81.25  
E2       83.56 

  
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ 

(Implementation : I)  
 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการจัดเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีพัฒนาขึ้น ไปใช้สอน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 43 คน ท่ีเป็น
กลุ่มทดลอง ผลการสังเกตทักษะในการปฏิบัติงานแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83 

ตารางท่ี  9 แสดงทักษะในการปฏิบัติงานของกลุ่มจ าแนกตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่ม แผนท่ี 1 แผนท่ี2 แผนท่ี 3 แผนท่ี 4 แผนท่ี 5 

คะแนน เกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ คะแนน เกณฑ์ 
1 2.60 ดี 2.50 ดี 2.40 ดี 2.70 ดี 2.60 ดี 
2 2.50 ดี 2.40 ดี 2.60 ดี 2.50 ดี 2.60 ดี 
3 2.40 ดี 2.50 ดี 2.60 ดี 2.50 ดี 2.60 ดี 
4 2.60 ดี 2.50 ดี 2.60 ดี 2.50 ดี 2.40 ดี 
5 2.70 ดี 2.60 ดี 2.50 ดี 2.60 ดี 2.50 ดี 
6 2.40 ดี 2.50 ดี 2.60 ดี 2.70 ดี 2.60 ดี 
7 2.60 ดี 2.70 ดี 2.50 ดี 2.50 ดี 2.60 ดี 
8 2.40 ดี 2.50 ดี 2.70 ดี 2.60 ดี 2.50 ดี 

รวม 2.53 ดี 2.53 ดี 2.56 ดี 2.58 ดี 2.55 ดี 
 
 จากตารางท่ี  9  พบว่าทักษะในการปฏิบัติงานของกลุ่มทดลอง ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1-5 
พบว่า ทักษะในการปฏิบัติงานของกลุ่มในกลุ่มทดลอง ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี  
 
 ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนา (Development :D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E)  
 การน ารูปแบบการจัดเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ โดยตรวจสอบ
จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน ระหว่าง 0.80-
1.00 และน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 2 แผนวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  จ านวน 45 คน ขั้นการหาประสิทธิภาพ  ได้ค่า  81.25/83.56 
น าไปใช้จริงกับนักศึกษา  
  

 

ตอนที่ 2  ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model   
  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   

 ด าเนินการเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างความรู้ของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  มีการด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ 
สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  
ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   ดังตารางท่ี 
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ตารางท่ี  10 แสดงการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียน 
  การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 
  การสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการความก้าวหน้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

n x  S.D. t p 

ก่อนเรียน 43 19.65 2.05 59.368* .000 
หลังเรียน 43 41.79 1.42 

*p<.05     
 จากตารางท่ี 10    พบว่า  ด้านความรู้เกี่ยวกับวิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม ท่ีพัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะในการปฏิบัติงาน หลังเรียนโดยรูปแบบการเรียน การสอนโดยใช้ 

โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้   ส า ห รั บ
นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ปรากฏดังตารางท่ี  11 
 
ตารางท่ี  11 แสดงการเปรียบเทียบทักษะในการปฏิบัติงานหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 
  โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model กับเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 75  
 

ทักษะในการปฏิบัติงาน n x  S.D. t p 
ก่อนเรียน 43 2.47 0.13 10.933* .000 
หลังเรียน 43 2.25 0.00 

*p<.05 
จากตารางท่ี 11 พบว่า ด้านทักษะในการปฏิบัติงานหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดย 

ใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับ
นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียน 
   การสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

  การสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  
ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี  12 แสดงความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียน 
  การสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. รูปแบบการเรียนการสอน ท าให้เข้าใจเนื้อหาสาระและ 
   สามารถปฏิบัติงานได้ 

 
4.44 

 
0.67 

 
มาก 

2. รูปแบบการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษาแสดงความ 
    คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

4.53 0.54 มากท่ีสุด 

3. รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นักศึกษาสามารถสร้าง 
   ความรู้ และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4.37 0.69 มาก 

4. รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นักศึกษามีความคิด 
    สร้างสรรค์และวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

4.51 0.63 มากท่ีสุด 

5. รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นักศึกษามีความ 
    รับผิดชอบปฏิบัติงานจนส าเร็จตามเป้าหมาย 

4.48 0.51 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.61 มาก 
ด้านบรรยากาศในการเรียน 
6. นักศึกษาและผู้สอนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

 
4.30 

 
0.71 

 
มาก 

7. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาค าตอบ 
    ในส่ิงท่ีตนใจมากขึ้น 

4.25 0.76 มาก 

8. นักศึกษามีความสนุก มีความสุขกับการเรียนและ 
    ต่ืนเต้นกับกระบวนการทดลองโครงงานส่ิงประดิษฐ์ 

4.51 0.63 มากท่ีสุด 

9. บรรยากาศในการเรียนท้ังในห้องเรียนและนอก 
   ห้องเรียนส่งเสริมให้เกิดการสร้างความรู้และบรรลุ 
   จุดมุ่งหมายของการเรียน 

4.48 0.63 มาก 

10. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการติดตามเนื้อหา 
     สาระและต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา 

4.49 0.63 มาก 

รวม 4.41 0.67 มาก 
ด้านวัดและประเมินผล 
11. วัดและประเมินผลมีวิธีการท่ีหลากหลาย 

 
4.44 

 
0.67 

 
มาก 

12. วัดและประเมินผลเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
     ในการวัดและประเมินผล 

4.48 0.55 มากท่ีสุด 

13. วัดและประเมินผลท าให้นักศึกษาทราบผล 
     การประเมิน ท าให้นักศึกษากระตือรือร้นในการเรียน 
     มากขึ้น 

4.67 0.47 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  12 แสดงความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียน 
  การสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
14. วัดและประเมินผลอย่างยุติธรรมและตรงตาม 
     จุดประสงค์ 

4.62 0.49 มากท่ีสุด 

15. วัดและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑ์ท่ีชัดเจน 4.51 0.51 มากท่ีสุด 
รวม 4.54 0.54 มากที่สุด 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
16. การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักศึกษาสร้างความรู้  
     ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 

 
4.48 

 
0.66 

 
มาก 

17. การจัดการเรียนการสอนท าให้นักศึกษาน าวิธีการ 
     เรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่นๆ 

4.42 0.54 มาก 

18. การจัดการเรียนการสอนท าให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ 
     การคิดท่ีสูงขึ้น 

4.56 0.50 มากท่ีสุด 

19. การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจโดย 
     ใช้เหตุผล 

4.26 0.73 มาก 

20. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับ 
     ผู้อื่น 

4.47 0.50 มาก 

รวม 4.44 0.59 มาก 
รวมทั้งสิ้น 4.47 0.60 มาก 

 
 จากตารางท่ี 12  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.47 , S.D. = 0.60) หากพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านวัดและ
ประเมินผล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.54 , S.D. = 0.54)  รองลงมา  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.47 , S.D. = 0.61)  ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ  อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44 , S.D. 
= 0.59) และด้านบรรยากาศในการเรียน อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.41 , S.D. = 0.67) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.47 , S.D. = 
0.61) และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากขึ้น อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.53 , S.D. = 0.54)  รองลงมา รูปแบบ
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การเรียนการสอนท าให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  ( x  = 4.51 , S.D. = 0.63) และรูปแบบการเรียนการสอนท าให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบปฏิบัติงานจนส าเร็จตามเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.48 , S.D. = 0.51) ตามล าดับ 
 ด้านบรรยากาศในการเรียน  นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.41 , S.D. = 
0.67) และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความสนุก มีความสุขกับการเรียนและต่ืนเต้นกับ
กระบวนการทดลองโครงงานส่ิงประดิษฐ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.51 , S.D. = 0.63) รองลงมา  
นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการติดตามเนื้อหาสาระและต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา อยู่
ในระดับมาก ( x  = 4.49 , S.D. = 0.63) และบรรยากาศในการเรียนท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความรู้และบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียน อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.48 , S.D. = 
0.63) ตามล าดับ 
 ด้านวัดและประเมินผล นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
ความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.54 , S.D. = 
0.54)  และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า วัดและประเมินผลท าให้นักศึกษาทราบผลการประเมิน ท าให้
นักศึกษากระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.67 , S.D. = 0.47) รองลงมา 
วัดและประเมินผลอย่างยุติธรรมและตรงตามจุดประสงค์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.62 , S.D. = 
0.49) และวัดและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑ์ท่ีชัดเจนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.51 , S.D. = 
0.51)  ตามล าดับ 
 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  
ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44 , S.D. = 0.59)  และ
เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการเรียนการสอนท าให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดท่ีสูงขึ้น อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.56 , S.D. = 0.50) รองลงมา การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักศึกษาสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้ อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.48 , S.D. = 0.66) และกิจกรรมการเรียน
การสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อื่น อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.47 , S.D. = 0.50) ตามล าดับ 
 



บทท่ี 5 
สรุปผลและอภิปรายผล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  เป็นการวิจัย
และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยมีการประยุกต์ร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development)  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ  

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ   
PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
ตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ   
PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
       2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนและ
หลังเรียน 

3.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ PEBA Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
 เนื้อหาท่ีน ามาใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วิทยาการ
ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2557  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ภาคเรียนเรียนท่ี 2 ปี
การ ศึกษา 2560 จ านวน 691 คน ก ลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  เป็นนัก ศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ภาค
เรียนเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 กลุ่ม รวม 45  คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา วิทยาการ
ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ รูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
ความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างความรู้ของ
นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้   
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้ 5 แผน 5 เรื่อง ได้แก่ ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) , ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  (Health,Wellness & Bio-Med) , ความก้าวหน้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) , ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์
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อุตสาหกรรมกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) 
และความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการท่ีมี
มูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services)  แบบประเมินความสามารถในการสร้าง
ความรู้ ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ และแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีช่ือเรียกว่า PEBA Model มีองค์ประกอบ คือ 
หลักการ  จุดประสงค์ของรูปแบบ  เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้  ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ (Preparing : P)  2) ขั้นส ารวจและค้นคว้า (Exploring and  Reviewing : E)  3) 
ขั้นเริ่มต้นปฏิบัติตามโครงงาน  (Beginning  to Project : B)  4) ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ 
(Evaluation  and  Sharing : A ) ผลจากการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของรูปแบบ เท่ากับ 0.80-1.00 ซึ่งมีความสอดคล้องกัน และผลการหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25/83.56 ปรากฏว่า
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นท่ียอมรับสมมติฐานข้อ 1 
 2. ความสามารถในการสร้างความรู้ของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์หลังเรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
ความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับวิทยาการความก้าวหน้า
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ท่ีพัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และด้าน
ทักษะในการปฏิบัติงานหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งเป็นท่ียอมรับสมมติฐานข้อ 2 
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้
โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.47 , S.D. = 0.60) หากพิจารณาตามราย
ด้าน พบว่า ด้านวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.54 , S.D. = 0.54)  รองลงมา  ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.47 , S.D. = 0.61)  ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ  อยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 4.44 , S.D. = 0.59) และด้านบรรยากาศในการเรียน อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.41 , 
S.D. = 0.67) ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ PEBA  Model  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีช่ือเรียกว่า PEBA Model มีองค์ประกอบ คือ 
หลักการ  จุดประสงค์ของรูปแบบ  เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้  ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ (Preparing : P)  2) ขั้นส ารวจและค้นคว้า (Exploring and  Reviewing : E)  3) 
ขั้นเริ่มต้นปฏิบัติตามโครงงาน  (Beginning  to Project : B)  4) ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ 
(Evaluation  and  Sharing : A ) ผลจากการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของรูปแบบ เท่ากับ 0.80-1.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพท่ีสามารถน าไปใช้ทดลองสอนได้  ท้ังนี้
เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็น
ระบบ และตามหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง
ความรู้  มีการด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  โดย
น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายการศึกษา  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 12 
นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป้าหมายการผลิต
นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพึงประสงค์ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ครั้งนี้ ซึ่งเป็นการด าเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) โดยหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ได้เน้น
ทักษะชีวิตในปัจจุบันเกี่ยวกับการปฏิบัติในการด ารงชีวิตในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโทนี วาก
เกอร์ (Tony  Wagner , 2008 , p.20-24) กล่าวถึง ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
โลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านสังคม  เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร โดยกล่าวว่า 
การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ทุกระดับและทุกวิชาชีพจ าเป็นต้องสนใจการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตอย่างมีความสุขและการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์ ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่
สามารถท าให้มนุษย์ทุกคนด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข แลเพื่อให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวคิดการเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษาท่ีเจสสัพ (Jessup 1991 อ้างถึงใจ Burke 1995 , p.41-42) ได้ช้ีให้เห็นความแตกต่างของ
คุณสมบัติในสายอาชีพท่ีต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานท่ัวไป และทักษะในการปฏิบัติทางอาชีพ ซึ่งต้อง
เน้นท้ังทักษะด้านความรู้ และความเข้าใจ (Cognitive Skills) กับทักษะในการปฏิบัติงาน (Practice 
Skills) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในด้านทักษะ หรือความช านาญงาน ความรู้ ความเข้าใจ
และเจตคติ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพท่ีตนเลือกเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นด้านการฝึก
ทักษะปฏิบัติมากกว่าด้านอื่น ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  
PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  นี้จึง
สอดคล้องกับวิธีการเรียนสายอาชีพ ซึ่งปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้วิธีการเรียนรู้
มากกว่าให้ความรู้โดยตรง ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ได้มุ่งเน้นการเรียนรู้และ
ความรู้ท่ีต้องมีการน าไปใช้ โดยมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
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ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนการท างาน และปฏิบัติงานร่วมกัน แก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและ
สรุปความรู้ร่วมกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการร่วมมือกันและเกิดทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ช่วยเกิดประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
แบบ PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25/83.56 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้เนื้อ
จากรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน เท่ากับ 
0.80-1.00 ซึ่งมีความสอดคล้องกันและปรับแก้ไขจนสมบูรณ์ ท าให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสมสามารถ
น าไปใช้ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil , 2000 , p.9) ท่ีกล่าวว่า 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยพื้นฐานของท่ีมาของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย เป้าหมายของรูปแบบ (goal) ข้อตกลงเบื้องต้น (assumptions) 
หลักการส าคัญ (majorconcepts) ระบบอื่นๆ ท่ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอน นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับเควิน ครูส (2008 , p.1) ท่ีกล่าวว่า การพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสม ต้องประเมินทุกองค์ประกอบและน าส่ิงท่ีบกพร่องมาปรับปรุง เพื่อให้รูปแบบการเรียน
การสอนมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
 2. ผลการวิ จัย พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการสร้างความรู้ของนักศึกษาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านความรู้ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และนักศึกษามีความสามารถด้านทักษะในการปฏิบัติงานสร้างส่ิงประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้ เนื่องจากจากการเรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  
ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  นักศึกษาเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ใน
การเรียนรู้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมกลุ่มซึ่ง มีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่ม มีการวางแผนกาท างานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมกันปฏิบัติ และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ PEBA  Model เป็นวิธีการ
สอนท่ีแตกต่างจากรูปแบบการสอนตามปกติ ซึ่งมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ  1) เตรียมความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ (Preparing : P)  2) ส ารวจและค้นคว้า (Exploring and  Reviewing : E)  3) 
เริ่มต้นปฏิบัติตามโครงงาน (Beginning  to Project : B)  4) ประเมินผลและเผยแพร่ (Assessment  
and  Sharing : A ) ในแต่ละขั้นตอนเป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนต้องมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้เรียนได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงน าองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการสร้างความรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติเรื่องอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ดีกว่ารูปแบบการ
เรียนการสอนปกติ และเมื่อน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  พบว่า 
ความสามารถในการสร้างความรู้ของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านความรู้ความเข้าใจหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน และความสามารถด้านทักษะในการปฏิบัติงานสร้างส่ิงประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  จึงท าให้มั่นใจว่ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  นี้สามารถ
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น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอื่นได้ ซึ่งเป็นวิชาท้ังทฤษฎีและปฏิบัติท่ีเน้นความรู้และปฏิบัติจริง 
สามารถพัฒนาความรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้แตกต่างจากรูปแบบการเรียนการสอนปกติ ซึ่งสอดคล้องกับ
เคน และเคน (Caine and Caine , 1991 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี , 2553 , หน้า 74-75) ท่ีกล่าวว่า
หลักการจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ (Constructivist Teaching and Learning) ซึ่งพัฒนาผู้เรียน
โดยองค์รวม คือ การพัฒนาท้ังร่างกาย สติปัญญา  ความคิด วิธีคิด การเรียนรู้ตลอกชีวิต ทักษะการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนเพื่อสร้างสรรค์สังคมในท่ีสุด เป็นผลจากการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีพื้นฐานจากความเช่ือท่ีว่าความรู้ 
เป็นผลมาจากการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งหมายถึง ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการจัดการกับความรู้
ใหม่ เรื่องใหม่ โดยบูรณาการกับความรู้ท่ีมีอยู่เดิม การเรียนรู้เป็นผลจากบริบทในการเรียนการสอน 
แนวคิด ความเช่ือและเจตคติของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับโฮวิค (Howick , 1992) พบว่า นักเรียนท่ีผ่าน
กิจกรรมโครงงานเป็นเวลา 22 วัน มีความรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมทางทะเลท่ีสูงขึ้น นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับศุภศิริ  โสมากุล (2544) ท่ีพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนรู้ด้วยโครงงานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งเรียนรู้ตามคู่มือครู และปิยะดา  ฤกษ์อนันต์ (2554)  พบว่า การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01  

 3. ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจ ภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อแยกพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมา  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ และด้านบรรยากาศ
ในการเรียน อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ท้ังนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ PEBA  Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  
ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มก าลังความสามารถของผู้เรียน มี
การวัดและประเมินผลท่ีมีเกณฑ์ก าหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียน  กระตุ้นเร้า
ความสนใจ ให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือศึกษา
ค้นคว้าในประเด็นท่ีสนใจและเลือกหัวข้อเรื่องในการจัดท าโครงงานตามท่ีผู้เรียนถนัดและทัน ต่อ
เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ผู้เรียนร่วมมือกันวางแผน ร่วมกันคิดและลงมือ
ปฏิบัติ รวมถึงการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเหตุให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ PEBA Model เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างความรู้ ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์   อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนท่ี ทิศนา แขมมณี 
(2544 , หน้า 51-52) สรุปไว้ว่า ผู้สอนควรเข้าใจถึงความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน จัดสภาพการสอน
ให้ผู้เรียนมีอิสระและเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้รับกับความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวผู้เรียน
ด้วยประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดบรรยากาศให้ผ่อนคลายและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ และสอดคล้องกับ วิชัย  วงศ์ใหญ่ (2537 , หน้า 76) ท่ีเสนอว่า ผู้สอนควรตระหนักถึงความ
พร้อมในการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้สอนและผู้เรียนควรมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน กิจกรรม
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การเรียนการสอนควรจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างหลากหลายและมีความหมายต่อผู้เรียน เพื่อน าไปใช้
ในการด าเนินชีวิตและการแสวงหาความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิพล อาจอินทร์ (2554) พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ภาพรวม  อยู่ในระดับมาก 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณี  ศรีสิทธชูชาติ (2557) พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด และงานวิจัยของสันติ  หุตะมาน และพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ (2558) พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
กลุ่มทดลองท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงานเป็นฐานท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ใน
ภาพรวมในระดับมาก  
  
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบการการเรียนการสอนไปใช้ 
1.1 เนื่องจากผลการน ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA   

Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ ผล
ปรากฏเป็นท่ีน่าพอใจ สามารถพัฒนาความสามารถในการสร้างความรู้ ท้ังด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน จึงนับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีเป็นทางเลือกท่ี ผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการสอน 
และสามารถน าไปประยุกต์ปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน 

1.2 ผู้สอนท่ีจะจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นนี้จะต้อง 
มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้สอนจะต้องให้การช่วยเสริมสร้างความสามารถในการ
สร้างความรู้แก่ผู้เรียน ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนรู้ จึงต้องเตรียมการแก้ปัญหาต่างๆ ของผู้เรียน 
เตรียมการตั้งค าถามท่ีเหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้และแก้ปัญหาไอย่างถูกต้อง 

1.3 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการ 
เรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นนี้ ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ดังนั้น ควรเน้นให้ ผู้เรียนได้
เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนเกิดความรู้สึกท้อและ
เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการเรียนรู้ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นกับผู้เรียนท่ีจ าแนกตาม 

ระดับความสามารถ เนื่องจากผู้เรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันย่อมมีความต้องการช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างความรู้แตกต่างกัน การช่วยเสริมสร้างความสามารถในการสร้างความรู้ท่ีใช้ใน
รูปแบบนี้ จึงอาจมีผลดีต่อผู้เรียนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

2.2 ควรมีการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการสร้างความรู้ให้แก่ผู้เรียนควรมีการ 
ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยท าให้เกิดการเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างความรู้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.3 ด้านแบบแผนการวิจัย เพื่อให้แตกต่างไปจากการวิจัยในครั้งนี้และมีความหลากหลาย 
ขึ้น ผู้วิจัยท่ีมีความสามารถท่ีจะออกแบบการวิจัยเป็นแบบ two group มี control group ในการวิจัย
ครั้งต่อไปได้ 
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ภาคผนวก ข  เคร่ืองมือประเมินความสอดคล้อง 
 

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร 
 
ค าช้ีแจง 
 ให้ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย   แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 +1 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอมีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสาร 

0 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสาร 
-1 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสาร 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความ

สอดคล้อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 -1 

ความสอดคล้องของประเด็นข้อค าถาม     
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ  และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
และทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  

 
ค าช้ีแจง 
 ให้ผู้ประเมนิเขียนเครื่องหมาย   แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 +1 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอมีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสาร 

1 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสาร 
 -1 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสาร 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความ

สอดคล้อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 -1 

1. ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์ 
   เกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์  

    

2. ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับ 
   เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
   การวัดและประเมินผล  

    

3. ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับ 
   ทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษาช่าง 
   อิเล็กทรอนิกส์ 

    

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  

ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
.............................................. 

 
ค าช้ีแจง 
 1. นิยามการปฏิบัติการ รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง  
องค์ประกอบของระบบการเรียนการสอนท่ีมีความสัมพันธ์กันเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ โดยมีแบบแผนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างความรู้ความเข้าใจและรับผิดชอบ
การเรียนด้วยตนเอง  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  1) เตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
(Preparing : P)  2) ส ารวจและค้นคว้า (Exploring and  Reviewing : E)  3) เริ่มต้นปฏิบัติตาม
โครงงาน (Beginning  to Project : B)  4)ประเมินผลและเผยแพร่ (Assessment  and  Sharing : 
A )  ท่ีเน้นผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สามารถน าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ต่างๆ ได้ 
 2. ให้ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย   แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับ
นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 +1 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอมีความสอดคล้องกับรูปแบบ 

0    หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับรูปแบบ 
 -1 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคล้องกับรูปแบบ 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
1. หลักการและแนวคิดท่ีใช้เป็นพื้นฐานในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้ างความรู้   ส าหรับ
นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

    

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  
ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนการสอน 

    

3. กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน 1) เตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
(Preparing : P)   2)  ส ารวจและค้นคว้ า 
(Exploring and  Reviewing : E)  3) เริ่มต้น
ปฏิบัติตามโครงงาน (Beginning  to Project : 
B)  4)ประเมินผลและเผยแพร่ (Assessment  
and  Sharing : A )  มีความเหมาะสมกับ
นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

    

4. การวัดและประเมินผล ของรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  
Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
ความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มี
ความเหมาะสมและสามารถวัดผลไ ด้ตาม
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ 

    

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 
.............................................. 

 
ค าช้ีแจง 
 1. นิยามปฏิบัติการ รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้   ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง  
องค์ประกอบของระบบการเรียนการสอนท่ีมีความสัมพันธ์กันเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ โดยมีแบบแผนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างความรู้ความเข้าใจและรับผิดชอบ
การเรียนด้วยตนเอง  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  1) เตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
(Preparing : P)  2) ส ารวจและค้นคว้า (Exploring and  Reviewing : E)  3) เริ่มต้นปฏิบัติตาม
โครงงาน (Beginning  to Project : B)  4)ประเมินผลและเผยแพร่ (Assessment  and  Sharing : 
A )  ท่ีเน้นผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สามารถน าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ต่างๆ ได้ 
 2. ให้ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย   แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 +1 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอมีความสอดคล้องกับรูปแบบ 

1    หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับรูปแบบ 
 -1 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคล้องกับรูปแบบ 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
1. สาระส าคัญ 
   1.1 ความคิดรวบยอดมีความชัดเจนสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระ 

    

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 จุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 

    

   2.2 จุดประสงค์สอดคล้องกับกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

    

   2.3 จุดประสงค์มีความชัดเจนสอดคล้องกับ
การวัดและประเมินผล 

    

3. เนื้อหาสาระ 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

    

   3.2 สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา     
   3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
และเอื้อต่อการบรรลุผลตามจุดประสงค์รายวิชา 

    

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

    

   4.2 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ     
   4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล     
5. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
   5.1 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 

    

   5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน     
   5.3 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ 

    

6. การวัดและประเมินผล 
   6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

    

   6.2 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ     
   6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน     
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
วิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

.............................................. 
 
ค าช้ีแจง 

1. นิยามปฏิบัติการ  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมหมายถึง  คะแนนท่ีได้จากการทดสอบจากการเรียนรู้ของนักศึกษาในวิชา วิทยาการ
ความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์ วัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น 
 2. ให้ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย   แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบประเมิน  โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี ้
 +1 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอมีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการ  

0   หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการ 
 -1 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบติัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของโรงเรือนเกษตร 
   อัจฉริยะ  
   ก. ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมองกล      
   ข. มีการควบคุมโรงเรือนแบบอัตโนมัติ 
   ค. โรงเรือนมีลักษณะเป็นโรงเรือนระบบเปิด   
   ง. มีการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนอัตโนมัติ 
   จ.โรงเรือนลดน้ าจากฝนตามธรรมชาติ 

    

2. ไม่ใช่ประโยชน์ของการปลูกพืชในโรงเรือน 
   ก. มีผลผลิตออกตามฤดูกาล      
   ข. พืชท่ีผลิตได้ สะอาดไม่ติดโรค  
   ค. สามารถควบคุมปัจจัยท่ีมีผลต่อเจริญเติบโต 
       ของพืชได้  
   ง. สามารถวางแผนการผลิตพืชได้ง่า 
   จ. ไม่มีข้อใดถูก 

    

3. ระบบเซ็นเซอร์ท่ีนิยมน ามาใช้กับระบบควบคุม 
   โรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ 
   ก. สวิตซ์เปิดปิดอัตโนมัติ,LDR, สวิตซ์แสงแดด     
   ข. เซ็นเซอร์แสง, สวิตซ์แสงแดด, สวิตซ์เปิดปิด
อัตโนมัติ 
   ค. LDR,  สวิตซ์แสง,  เซ็นเซอร์แสง 
   ง. เซ็นเซอร์แสง, สวิตซ์แสง, เซ็นเซอร์แสง PIR 
   จ.NTC 

    

4. เซ็นเซอร์วัดความช้ืนในดินเหมาะกับการน าใน 
   ไปใช้กับฟาร์มประเภทใด 
   ก.  โรงเรือนท่ีต้องการควบคุมความหวานของ
ผลไม้  
   ข. ฟาร์มท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิภายใน
โรงเรือน 
   ค. โรงเรือนผักไฮโดรโพนิกส์     
   ง. ระบบต้ังเวลารดน้ าในโรงเรือน 
   จ.ฟาร์มเล้ียงสัตว์ 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
5. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดท่ีไม่น ามาใช้กับ 
   ระบบต้ังเวลารดน้ าอัตโนมัติท่ีใช้ภายในบ้าน 
   ก. สวิตซ์เปิดปิดน้ า, โซล่าเซลล์, ปั๊มแรงดัน 
   ข. ปั๊มหอยโข่ง, ชุดเซ็นเซอร์แสง, ตัวเซ็นเซอร์
วัดความช้ืน 
   ค. ตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ า, เซ็นเซอร์วัด
ความช้ืน, ชุดพ้นน้ า  
   ง. หัวพ้นน้ า, แทงค์ใส่น้ า, ชุดควบคุมเวลา 
   จ.สวิตซ์เปิดปิดน้ า, โซล่าเซลล์,หัวพ้นน้ า 

    

6. ข้อใดไม่ใช่ หลักการติดต้ังแผงเซลล์ 
   แสงอาทิตย์  
   ก. ต าแหน่งการติดต้ัง   
   ข. ทิศทางในการตั้ง  
   ค. พื้นท่ีท่ีเป็นบริเวณท่ีโล่ง   
   ง. ต้องต้ังหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ท ามุม 90 
องศา 
   จ.ต้องต้ังหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ท ามุม 180 
องศา 

    

7 การท างานของ สวิตซ์แสงแดด มีปัจจัยใดเป็น 
   ตัวแปรส าคัญ 
   ก. ความเข้มของแสง    
   ข. อุณหภูมิ    
   ค. ความช้ืน  
   ง. ทิศทางของดวงอาทิตย์   
   จ.ไม่มีข้อใดถูก 

    

8. ไอซี LM393 มีหน้าท่ีในอะไรในวงจรวัด 
   ความช้ืนในดิน  
   ก. เพื่อเปรียบเทียบแรงดัน  
   ข. เพื่อวัดความช้ืนในดิน   
   ค. เพื่อวัดค่าของดิน 
   ง . เพื่อวัดอุณหภูมิในดิน   
   จ.รักษาระดับแรงดัน 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
9. ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติในโรงเรือน สามารถ 
   น าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดมาประยุกต์ใช้ได้ 
   บ้าง 
   ก. LDR   
   ข. รีเลย์   
   ค. สวิตซ์ทรานซิสเตอร์  
   ง. โฟโต้ไดโอด  
   จ.ถูกทุกข้อ 

    

10.พลังงานทดแทนท่ีนิยมน ามาใช้อย่าแพร่หลาย 
    คือพลังงานใด 
    ก. พลังงานลม    
    ข. พลังงานน้ า   
    ค. พลังงานแสงอาทิตย์  
    ง. พลังงานถ่านหิน  
    จ.พลังงานไฟฟ้า 

    

11.อุปกรณ์ช้ินใดท่ีสามารถน ามาใช้ออกแบบและ 
    สร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีซับซ้อนได้ 
    ก. อัลตร้าโซนิค      
    ข. ระบบคอมพิวเตอร์  
    ค. ตัววัดความส่ันสะเทือนการเต้นของหัวใจ     
    ง. ระบบอิเล็กทรอนิกส์วัดชีพจร 
    จ. ถูกทุกข้อ 

    

12. ข้อใดไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีซับซ้อน 
    ก. เครื่องมอนิเตอร์ติดเตียงผู้ป่วย  
    ข. เครื่องอัลตร้าโซนิค 
    ค. เครื่องตรวจคล่ืนไฟฟ้า   
    ง. เครื่องนับจ านวนผู้ป่วย 
    จ. เครื่องแยกเม็ดเลือด 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
13. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดใช้ส าหรับ 
     ตรวจวัดสัญญาณจากตัวผู้ป่วย 
    ก. อิเล็กโทรด  
    ข. ทรานสด้ิวเซอร์      
    ค. คอมพิวเตอร์       
    ง. ข้อก.และ ค.ถูก  
    จ.ข้อ ก. และ ข.ถูก 

    

14.เครื่องอัลตร้าซาวนด์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
    ชนิดใดมาใช้งาน 
    ก. เทอร์มิสเตอร์    
    ข. อัลตร้าโซนิค   
    ค. NTC     
    ง. PTC   
    จ. LTD 

    

15.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดสามารถ 
    น ามาใช้งานในเครื่องจรวจคล่ืนหัวใจท่ีใช้ 
    ร่วมกับการออกก าลังกาย 
    ก. คอมพิวเตอร์ร่วมกับอิเล็กโทรด  
    ข. คอมพิวเตอร์ร่วมกับเทอร์มิสเตอร์ 
    ค. อิเล็กโทรดร่วมกับอัลตร้าโซนิค  
    ง. คอมพิวเตอร์ร่วมกับ TGS  
    จ. TGS ร่วมกับอิเล็กโทรด 

    

16. อิเลกโตเอ็นโซฟาโลกราฟ  หมายถึงข้อใด 
    ก. เครื่องวัดคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ  
    ข. เครื่องวัดคล่ืนไฟฟ้าสมอง  
    ค. เครื่องX-Ray 
    ง. เครื่องอัลตร้าซาวนด์   
    จ. เครื่องช่ังน้ าหนักผู้ป่วย 

    

17.ส่วนประกอบใดไม่สามารถน ามาใช้กับเครื่อง  
    MRI 
    ก. แม่เหล็ก  
    ข. ขดลวด  
    ค. เครื่องผลิตคล่ืนวิทยุ  
    ง. อัลตร้าโซนิค  
    จ. คอมพิวเตอร์ 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
18. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดนิยมน ามา 
     พัฒนาเครื่องไตเทียม 
     ก. เทอร์มิสเตอร์   
     ข. เครื่องสร้างความถ่ีวิทยุ   
     ค. เครื่องคอมพิวเตอร์  
     ง. เครื่องส่งสัญญาณภาพ  
     จ. เครื่องส่งสัญญาณเสียง 

    

19. การสลายนิ่วโดยการปล่อยพลังงานของแรง 
     กระแทกจากคล่ืน  Shock  Wave  จะใช้ 
     ความถ่ีย่านใด 
     ก. ความถ่ีต่ า  
     ข. ความถี่สูง  
     ค. ความถ่ีผสม  
     ง. ความถ่ีรีโซแนนท์  
     จ. ความถ่ีอะไรก็ได้ 

    

20. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดไม่สามารถ 
     น ามาสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เลย 
     ก. เทอร์มิสเตอร์  
     ข. อัลตร้าโซนิค  
     ค. เครื่องผลิตความถ่ี  
     ง. LTD  
     จ. ไม่มีข้อใดถูก 

    

21.องค์ประกอบประกอบของระบบหุ่นยนต์ม ี
    ส่วนใดท าหน้าท่ีในการป้อนค าส่ังโดย 
    ผู้ควบคุม 
    ก. Controller   
    ข. Programming  Pendent      
    ค. Maniputator 
    ง. Microptocessser  
    จ. Industry  Robot 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
22.ระดับการใช้งานของหุ่นยนต์  สถาบันหุ่นยนต์ 
    แห่งสหรัฐอเมริกา จะพิจารณา Class ใด 
    ก. Class 1-2    
    ข. Class 1-6   
    ค. Class 3-6   
    ง. Class4-6  
    จ. Class 1-5 

    

23.Cartesian  Robot  เป็นหุ่นยนต์แบบกี่แกน 
    ก. 3 แกน  
    ข. 2 แกน  
    ค. 4 แกน   
    ง. 5 แกน  
    จ.6 แกน 

    

24. หุ่นยนต์ประเภทใดมีลักษณะคล้ายงู 
    ก. Articulated Arm  
    ข. Spine  Robot  
    ค. Selective Compliance  Assembly   
       Robot  
    ง. Sphrical  Robot  
    จ.Cylindrical  Robot 

    

25.หุ่นยนต์ตามลักษณะรูปร่างภายนอกประเภท 
    ใดมีลักษณะเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ 
    ก. Actroid  
    ข. Nano Robot   
    ค. Cyborg  
    ง. Humanoid  Robot 
    จ. Parallel  Robot 

    

26. ระดับการใช้งานของหุ่นยนต์Class ใด 
     ท่ีหุ่นยนต์ท างานเองได้โดยไม่ต้องท าการสอน 
    งาน 
    ก. Class 5  
    ข. Class 4  
    ค. Class 3  
    ง. Class 2  
    จ. Class 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
27.Cartesian  Robot  เป็นหุ่นยนต์แบบ 3 แกน 
    ท่ีจะเคล่ือนท่ีแบบเชิงเส้น  หุ่นยนต์ชนิดนี้มี 
    โครงสร้างเหมาะแก่การท างานแบบใด 
    ก. เคล่ือนย้ายส่ิงของน้ าหนักมาก  
    ข.เก็บของ  
    ค.ขนส่งของ  
    ง.เลียบแบบ  
    จ.ส ารวจ 

    

28. หุ่นยนต์Selective  Compliance  
     Assembly  ไม่เหมาะแก่งานใด 
    ก. การหมุนเก็บของ  
    ข. การประกอบช้ินส่วนเชิงกล  
    ค. งานประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
    ง. งานส ารวจ   
    จ. งานเคล่ือนท่ี 

    

29. หุ่นยนต์จากสถานการณ์เคล่ือนไหวแบ่งเป็น 
     กี่ประเภท 
    ก. 2 ประเภท    
    ข. 3 ประเภท    
    ค. 4 ประเภท    
    ง. 6 ประเภท    
    จ. 7 ประเภท   

    

30. Cylindrical  Robot  เป็นหุ่นยนต์ท่ีทีแกน  
     2 และ 3  แกนเป็นแบบใด 
     ก. Rovolute  
     ข. Prismatic    
     ค. Vertical  
     ง. Pick – and Place  
     จ. Spot  welding 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
31. “การท่ีล าโพงเปล่ียนสัญญาณสียงเป็น 
       สัญญาณไฟฟ้าแล้วผ่านเครื่องขยายส่ง 
       สัญญาณให้กับล าโพง” จากข้อความ 
       ดังกล่าวเป็นการท างานในระบบใด 
       ก. อนาลอก  
       ข. ดิจิตอล  
       ค. มอทดูเลช่ัน  
       ง. มิกซ์เซอร์ 
       จ. ถูกทุกข้อ 

    

32. ระบบท่ีใช้ตัวเลขแทนขนาดของสัญญาณเป็น 
     การท างานในระบบใด 
     ก. อนาลอก  
     ข. ดิจิตอล  
     ค. มอทดูเลช่ัน  
     ง. มิกซ์เซอร์ 
     จ. ถูกทุกข้อ 

    

33.ระบบดิจิตอลสามารถให้สัญญาณรบกวนน้อย 
    กว่าระบบอนาลอกเพราะเหตุใด 
    ก. ระบบอนาลอกมีความผิดพลาดมากกว่า 
    ข. ระบบอนาลอกมีความผิดพลาดน้อยกว่า 
    ค. ระบบดิจิตอลมีความผิดพลาดในการแปลง 
        สัญญาณท่ีน้อยกว่า 
    ง. ระบบดิจิตอลมีความผิดพลาดในการแปลง 
       สัญญาณท่ีมากกว่า 
    จ. ไม่มีข้อใดถูก 

    

34. การเช่ือมโยงส่ือเข้าสู่ระบบให้เป็นระบบ 
     เครือข่ายโปรโตคอลท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดคือ 
    ข้อใด 
    ก. IP/TCP  
    ข. TCP/IP  
    ค. TPC/IP  
    ง. TCP/PI  
    จ.TPC/IP 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
35.TCP คือโปรโตคอลท่ีท างานในระดับใด   
    เรียกว่าอะไร 
    ก.ชั้น 1 ทรานสปอร์ต  
    ข.ช้ัน 2 ทรานสปอร์ต  
    ค.ช้ัน 3 เดทาแกรม 
    ง.ช้ัน 4 ทรานสปอร์ต  
    จ.ช้ัน 5 เดทาแกรม 

    

36.การเช่ือมโยงแบบTCP/IP  มีจุดมุ่งหมายใด 
    ก. การเช่ือมโยงสัญญาณ  
    ข. การเช่ือมโยงความถ่ี  
    ค. การเช่ือมโยงแรงดัน  
    ง. การเช่ือมโยงแสง 
    จ. การเช่ือมโยงข้อมูลจากต้นทางและ 
       ปลายทาง 

    

37. โปรแกรมวินโดส์พัฒนาด้วยซอฟแวร์ใด 
     ก. ระบบฟิคัลยูสเซอร์อินเตอร์เฟช   
     ข. วินโดส์อิอนเตอร์เฟส  
     ค. วินโดส์ระบบฟิคัลยูสเซอร์อินเตอร์เฟช 
     ง. ระบบอินเตอณ์เฟสวินโดส์ 
     จ. ระบบการฟิคัลวินโดส์ 

    

38.ระบบประมวลผลท่ีใช้ชิฟขนาดจ๋ิวฝังไว้ใน 
    อุปกรณ์คือหลักการท างานของข้อใด 
    ก.หุ่นยนต์กู้ภัย   
    ข.หุ่นยนต์แม่บ้าน  
    ค.หุ่นยนต์จับส่ิงของ  
    ง.หุ่นยนต์สมองกลฝังตัว  
    จ.หุ่นยนต์เดินตามเส้น 

    

39.ข้อใดคือส่วนประกอบของ 
    ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
    ก. หน่วยประเมินผลกลาง   
    ข. หน่วยความจ า   
    ค. หน่วยรับ  
    ง. หน่วยควบคุมการอินเตอร์รับ  
    จ.ถูกทุกข้อ 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
40. “การประมวลผลข้อมูล”  เป็นหลักการ 
     ท างานของระบบใด 
    ก. หุ่นยนต์สมองกลฝังตัว   
    ข. ระบบประมวลผลกลาง   
    ค. ระบบไมโครคอลโทรลเลอร์ 
    ง. ระบบไมโครโปรเซสเซอร์  
    จ. ระบบปฏิบัติการ 

    

41. การน ากะลามะพร้าวมาผลิตล าโพงแล้วน ามา 
     วาดลวดลายไทยลงรักษ์ปิดทองคือนโยบาย 
     ในข้อใดของนโยบายประเทศไทย 4.0 
     ก. ข้อ 1   
     ข. ข้อ 2   
     ค. ข้อ3   
     ง. ข้อ 4    
     จ. ข้อ 5 

    

42. การกระท าในข้อใดคือการสร้างสรรค์ 
     นวัตกรรม 
     ก. นาย ก น าเครื่องสีข้าวมาพัฒนาให้ท างาน 
         ด้วยระบบอัตโนมัติ 
    ข. นาย ข สร้างเครื่องสีข้าวให้มีขนนาดเล็ก   
        ไว้ใช้ในหมู่บ้าน 
    ค. นาย ค ซื้อเครื่องสีข้าวที่มีระบบอัตโนมัติ 
         มาไว้ใช้งาน 
    ง. ข้อ ก และ ข ถูก 
    จ. ไม่มีข้อใดถูก 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
43. การสร้างนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้นัน้ต้องมีท้ัง 
     เหตุและผลเข้าด้วยกัน  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
    ก. เหตุ คือความคิดสร้างสรรค์  ผลคือความ 
        อุตสาหะ 
    ข. เหตุ คือความเพียรพยายาม  ผลคือความ 
        อุตสาหะ 
    ค. เหตุคือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ผลคือ   
        ความเพียรพยายาม 
    ง.  เหตุคือความอุตสาหะ  ผลคือความเพียร 
       พยายาม 
   จ. ถูกทุกข้อ 

    

44. เครื่องมือช้ินใดต่อไปนี้คือนวัตกรรม 
     ก. เครื่องสีข้าวแบบใช้มือหมุน  
     ข. เครื่องเก็บเมล็ดถั่วพลังงานแสงอาทิตย์ 
     ค. รถเกี่ยวข้าว    
     ง. เครื่องสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า 
     จ.รถไถนา 

    

45. นาย ก ผลิตหุ่นยนต์ต้อนรับไว้หน้าโรงแรม 
     ถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือไม่เพราะเหตุใด 
     ก. เป็นนวัตกรรมเพราะนาย ก ออกแบบและ 
         สร้างหุ่นยนต์เอง 
     ข. เป็นนวัตกรรมเพราะ ต่อยอดจากหุ่นยนต์ 
         ตัวเดิม 
     ค. ไม่เป็นนวัตกรรมเพราะนาย ก ซื้ออุปกรณ์ 
         มาประกอบเอง 
     ง. ไม่เป็นนวัตกรรมเพราะหุ่นยนต์มีขาย 
        ท่ัวไป 
     จ. ไม่มีข้อใดถูก 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
46. นาย ข สร้างบ้านพักตากอากาศโดยใช้แผง  
     Solar Cells  มาท าเป็นหลังคาเพื่อผลิต  
     กระแสไฟฟ้าไว้ใช้เองบ้านหลังนี้ถือว่าเป็น 
     นวัตกรรมหรือไม่เพราะเหตุใด 
     ก. เป็นนวัตกรรมเพราะเป็นการท าหลังคา 
         จากSolar Cells   
     ข. เป็นวัตกรรมเพราะนาย ข จ้างวิศวกร 
         มาท าหลังคาจาก Solar Cells   
     ค. เป็นนวัตกรรมเพราะไม่เคยมีมาก่อน 
     ง. ไม่เป็นนวัตกรรมเพราะหลังคาจาก 
        Solar Cells  มีใช้ท่ัวไป 
     จ. ไม่เป็นเพราะนาย ข ไม่ได้ขออนุญาต 
         การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

    

47. โครงงานช้ินใดท่ีในห้องเรียนระดับช้ัน ปวส.2 
    แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรม 
    ในกลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร 
    ก. โรงเรือนเพาะเห็ดขนนาดเล็ก   
    ข. ฟาร์มอัจฉริยะขนาดเล็ก   
    ค. ก าไรวัดชีพจร 
    ง. เครื่องจ าหน่ายปากกาหยอดเหรียญ  
    จ. ข้อ ก และ ข ถูก 

    

48. โครงงานช้ินใดท่ีในห้องเรียนระดับช้ัน ปวส.2 
     แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรม 
     ในกลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
     ก. โรงเรือนเพาะเห็ดขนนาดเล็ก  
     ข. ฟาร์มอัจฉริยะขนาดเล็ก   
     ค. ก าไรวัดชีพจร 
     ง. เครื่องจ าหน่ายปากกาหยอดเหรียญ  
     จ. ข้อ ก และ ข ถูก 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 163 

 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
49. โครงงานช้ินใดท่ีในห้องเรียนระดับช้ัน ปวส.2 
     แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรม 
     ในกลุ่มนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
     ก. โรงเรือนเพาะเห็ดขนนาดเล็ก    
     ข. ฟาร์มอัจฉริยะขนาดเล็ก   
     ค. ก าไรวัดชีพจร 
     ง. เครื่องจ าหน่ายปากกาหยอดเหรียญ   
     จ. เรือส ารวจใต้น้ า 

    

50. โครงงานช้ินใดท่ีในห้องเรียนระดับช้ัน ปวส.2 
     แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรม 
     ในกลุ่มดิจิตอลและหุ่นยนต์สมองกลฝังตัว 
     ก. โรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็ก   
     ข. เครื่องตรวจเช็ครายช่ือด้วยการถ่ายรูป 
     ค. ก าไรวัดชีพจร    
     ง. เครื่องจ าหน่ายปากกาหยอดเหรียญ   
     จ. เรือส ารวจใต้น้ า 

    

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 

.............................................. 
 
ค าช้ีแจง 

1. นิยามปฏิบัติการ  ทักษะในการปฏิบัติงาน หมายถึง  การแสดงออกของผู้เรียนวัดเป็น
คะแนนด้วยการประเมินจากการสังเกตคุณลักษณะในขณะปฏิบัติงาน ได้แก่  การวางแผนหรือหา
วิธีการแก้ปัญหา  การปฏิบัติงาน  การน าเสนอผลงาน ได้ถูกต้อง โดยใช้แบบประเมินทักษะท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น 
 2. ให้ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย   แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบประเมิน  โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี ้
 +1 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอมีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติ 

0   หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติ 
 -1 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติ 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 -1 
การวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหา 
1. การวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหาชัดเจน 

    

2. ความร่วมมือในการวางแผนและการ 
    ปฏิบัติงาน 

    

3. การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือหา 
    วิธีการแก้ปัญหา 

    

การปฏิบัติงาน 
4. การร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

    

5. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน     
6. การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานหรือการ
แก้ปัญหา 

    

7. ผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย     
8. ผลการปฏิบัติงานมีความคิดสร้างสรรค์     
การน าเสนอผลงาน 
9. น าเสนอผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

    

10. การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน     
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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เกณฑ์ประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
การวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหา   
1. การวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหาชัดเจน 

 
3 หมายถึง มีการวางแผนหรือหาแนวทางการ
แก้ปัญหาในการท างานครบทุกข้ันตอน  เรียงล าดับ
ความส าคัญของการท างาน 
2 หมายถึง มีการวางแผนหรือหาแนวทางการ
แก้ปัญหาในการท างานบางข้ันตอน  เรียงล าดับ
ความส าคัญของการท างาน  ครู ให้การแนะน า
บางครั้ง 
1 หมายถึง มีการวางแผนหรือหาแนวทางการ
แก้ปัญหาในการท างานบางข้ันตอน  ไม่เรียงล าดับ
ความส าคัญของการท างาน ครูให้ค าแนะน าทุกครั้ง 

2. ความร่วมมือในการวางแผนและการปฏิบัติงาน 3 หมายถึง  นักศึกษาร่วมมือกันในการวางแผนและ
การปฏิบัติงานทุกครั้ง  อย่างสม่ าเสมอ  ตรงต่อเวลา 
2 หมายถึง นักศึกษาร่วมมือกันในการวางแผนและ
การปฏิบัติงานบางครั้ง ตรงต่อเวลา ครูต้องคอย
กระตุ้นบางครั้ง   
1 หมายถึง นักศึกษาร่วมมือกันในการวางแผนและ
การปฏิบัติงานบางครั้ง  ไม่ตรงต่อเวลา  ครูต้องคอย
กระตุ้นทุกครั้ง   

3. การก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือหาวิธีการ
แก้ปัญหา 

 3 หมายถึง มีการก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือ
หาวิธีการแก้ปัญหา ครบถ้วนและอย่างชัดเจน 
2 หมายถึง มีการก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือ
หาวิธีการแก้ปัญหา ครบถ้วนและอย่างชัดเจน และ
ต้องการความช่วยเหลือจากครูบางครั้งในการให้
ค าแนะน า 
1 หมายถึง มีการก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือ
หาวิธีการแก้ปัญหา ครบถ้วนและอย่างชัดเจน และ
ต้องการความช่วยเหลือจากครูทุกครั้งในการให้
ค าแนะน า 

การปฏิบัติงาน 
4. การร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

 
3 หมายถึง ร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มทุกครั้ง  
อย่างสม่ าเสมอ  ตรงต่อเวลา 
2 หมายถึง ร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มทุกครั้ง  แต่
ไม่ตรงต่อเวลา  สายบ้างเป็นบางครั้ง  ครูต้องคอย
กระตุ้นบางครั้ง 
1 หมายถึง  ร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มบางครั้ง  
และไม่ตรงต่อเวลา ครูต้องคอยกระตุ้นทุกครั้ง 
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รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
5. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 3 หมายถึง  แบ่งหน้าท่ีงานท่ีต้องรับผิดชอบกันท า

อย่างชัดเจน  เอาใจใส่ต่องาน  ต้ังใจท างาน  เตรียม
อุปกรณ์ในการท างาน  มีความพร้อมในการท างาน  
2 หมายถึง นักศึกษาทุกคนแบ่งหน้าท่ีงานท่ีต้อง
รับผิดชอบกันท าอย่างชัดเจน  เอาใจใส่ต่องาน  
ต้ังใจท างาน  เตรียมอุปกรณ์ในการท างาน  ไม่มี
ความพร้อมในการท างาน  ครูต้องคอยกระตุ้น
บางครั้ง 
1  หมายถึง นักศึกษาทุกคนแบ่งหน้าท่ีงานท่ีต้อง
รับผิดชอบกันท าอย่างชัดเจน   เอาใจใส่ต่องานเป็น
บางครั้ง  ต้ังใจท างานเป็นบางครั้ง  เตรียมอุปกรณ์ 
ในการท างานเป็นบางครั้ง   ไม่มีความพร้อมในการ
ท างาน ครูต้องคอยกระตุ้นทุกครั้ง 

6. การปฏิบั ติงานตามแผนปฏิบั ติงานหรือการ
แก้ปัญหา 

 3 หมายถึง ปฏิบัติงานตรงตามแผนปฏิบัติงานหรือ
การแก้ปัญหา ต้ังใจปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ส่งงานตรงเวลา    
2 หมายถึง  ปฏิบัติงานตรงตามแผนปฏิบัติงานหรือ
การแก้ปัญหา ต้ังใจปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ส่งงานไม่ตรงเวลา   ครูให้ค าแนะน าเพิ่มเติมบางครั้ง 
1 หมายถึง ปฏิบัติงานตรงตามแผนปฏิบัติงานหรือ
การแก้ปัญหา ไม่ต้ังใจปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  ส่งงานไม่ตรงเวลา  ครูให้ค าแนะน า
เพิ่มเติมทุกครั้ง 

7. ผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย 3 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างถูกต้อง 
2 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างถูกต้อง  ครูให้ค าแนะน าแก้ไขเพิ่มเติมบางครั้ง 
1 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างถูกต้อง  ครูให้ค าแนะน าแก้ไขเพิ่มเติมทุกครั้ง 

8. ผลการปฏิบัติงานมีความคิดสร้างสรรค์ 3 หมายถึง  ผลงานมีความแปลกใหม่   มีความ
แตกต่างจากคนอื่น  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สร้างผลงาน 
2 หมายถึง ผลงานมีความแปลกใหม่  มีความ
แตกต่างจากคนอื่น  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สร้างผลงานน้อย 
1 หมายถึง ผลงานไม่มีความแปลกใหม่  ไม่มีความ
แตกต่างจากคนอื่น มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สร้างผลงานน้อย 
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รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
การน าเสนอผลงาน 
9. น าเสนอผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

 
3 หมายถึง  น า เสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
น าเสนอได้ตรงประเด็น แสดงเหตุผลถูกต้อง มี
แนวคิดชัดเจน ใช้สื่อประกอบน าเสนอได้เหมาะสม 
2 หมายถึง  น า เสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
น าเสนอได้ตรงประเด็น  แสดงเหตุผลถูกต้องในบาง
ข้อ แต่มีแนวทางไปสู่ค าตอบท่ีได้ ใช้สื่อประกอบการ
น าเสนอไม่เหมาะสม 
1  หมายถึง น าเสนอในรูปแบบท่ีไม่หลากหลาย  
น าเสนอไม่ตรงประเด็น  แสดงเหตุผลถูกต้องในบาง
ข้อไม่มีแนวทางไปสู่ค าตอบท่ีได้ ใช้สื่อประกอบการ
น าเสนอไม่เหมาะสม 

10. การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 3 หมายถึง น าเสนอผลงาน ใช้สื่อประกอบน าเสนอ
ได้เหมาะสม ต่อเพื่อนร่วมช้ันเรียน เพื่อนนอกช้ัน
เรียนและชุมชนท้องถ่ิน 
2 หมายถึง  น าเสนอผลงาน ใช้สื่อประกอบน าเสนอ
ได้เหมาะสม ต่อเพื่อนร่วมช้ันเรียนและเพื่อนนอกช้ัน
เรียน  
1  หมายถึง น าเสนอผลงาน ใช้สื่อประกอบน าเสนอ
ได้เหมาะสม ต่อเพื่อนร่วมช้ันเรียน 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
.............................................. 

 
ค าช้ีแจง 
1. นิยามปฏิบัติการ  ความพึงพอใจ หมายถึง  การแสดงออกถึงความรู้สึกของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
ด าเนินการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model  เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์  เกี่ยวกับ ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน  ด้านบรรยากาศในการเรียน  ด้านวัดและประเมินผล และประโยชน์ท่ีได้รับ โดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 2. ให้ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมาย   แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อแบบประเมิน  โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี ้
 +1 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอมีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการ 

0    หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการ 
 -1 หมายถึง  ประเด็นท่ีน าเสนอไม่มีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความ

สอดคล้อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 -1 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. รูปแบบการเรียนการสอน ท าให้เข้าใจเนื้อหา 
    สาระและสามารถปฏิบัติงานได้ 

    

2. รูปแบบการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษา 
    แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน 
    การปฏิบัติงานมากขึ้น 

    

3. รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นักศึกษา 
    สามารถสร้างความรู้ และสรุปความรู้ได้ด้วย 
    ตนเอง 

    

4. รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นักศึกษา 
    มีความคิดสร้างสรรค์และวางแผนปฏิบัติงาน 
    อย่างเป็นระบบ 

    

5. รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นักศึกษามี 
    ความรับผิดชอบปฏิบัติงานจนส าเร็จตาม 
    เป้าหมาย 

    

ด้านบรรยากาศในการเรียน 
6. นักศึกษาและผู้สอนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
    กัน 

    

7. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหา 
    ค าตอบในส่ิงท่ีตนใจมากขึ้น 

    

8. นักศึกษามีความสนุก มีความสุขกับการเรียน 
    และต่ืนเต้นกับกระบวนการทดลองโครงงาน 
    ส่ิงประดิษฐ์ 

    

9. บรรยากาศในการเรียนท้ังในห้องเรียนและ 
    นอกห้องเรียนส่งเสริมให้เกิดการสร้างความรู้ 
    และบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียน 

    

10. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการติดตาม 
     เนื้อหาสาระและต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ 
     ตลอดเวลา 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนนความ

สอดคล้อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 -1 

ด้านวัดและประเมินผล 
11. วัดและประเมินผลมีวิธีการท่ีหลากหลาย 

    

12. วัดและประเมินผลเปิดโอกาสให้นักศึกษา 
     มีส่วนส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

    

13. วัดและประเมินผลท าให้นักศึกษาทราบผล 
     การประเมิน ท าให้นักศึกษากระตือรือร้นใน 
     การเรียนมากขึ้น 

    

14. วัดและประเมินผลอย่างยุติธรรมและตรงตาม 
     จุดประสงค์ 

    

15. วัดและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑ์ 
     ท่ีชัดเจน 

    

ประโยชน์ที่ได้รับ     
16. การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักศึกษา 
     สร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 

    

17. การจัดการเรียนการสอนท าให้นักศึกษาน า 
     วิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่นๆ 

    

18. การจัดการเรียนการสอนท าให้นักศึกษา 
     พัฒนาทักษะการคิดท่ีสูงขึ้น 

    

19. การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักศึกษา 
     ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 

    

20. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างาน 
     ร่วมกับผู้อื่น 

    

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 



 172 

ภาคผนวก  ค ข้อมูลแสดงความสอดคล้อง 
 
ตารางท่ี  13 แสดงดังชีความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร 
 

รายละเอียดการประเมิน ผู้เช่ียวชาญ ระดับความ
สอดคล้อง 

แปล
ความหมาย 1 2 3 

ความสอดคล้องของประเด็นข้อค าถาม +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
 
 
ตารางท่ี  14 แสดงดังชีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียน 

การสอนและทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

รายละเอียดการประเมิน ผู้เช่ียวชาญ ระดับความ
สอดคล้อง 

แปล
ความหมาย 1 2 3 

1. ความสอดคล้องของประเด็นการสัมภาษณ์ 
   เกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์  

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2. ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์ 
   เกี่ยวกับเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียน 
   การสอน การวัดและประเมินผล  

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์ 
   เกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงานของ 
   นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี  15 แสดงดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ   
  PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษา 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ ระดับความ
สอดคล้อง 

แปล
ความหมาย 1 2 3 4 5 

1. หลักการและแนวคิดท่ีใช้เป็นพื้นฐาน 
   ในการพัฒนารูปแบบการเรียน 
   การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ 
   PEBA Model เพื่อส่งเสริมความ 
   สามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับ 
   นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียน 
   การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ 
   PEBA  Model  เพื่อส่งเสริมความ 
   สามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับ 
   นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความ 
   เหมาะสมกับกระบวนการเรียน 
   การสอน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคล้อง 

3. กระบวนการเรียนการสอน 
   ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 1) เตรียม 
   ความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
   (Preparing : P)  2) ส ารวจและ 
   ค้นคว้า (Exploring and   
   Reviewing : E)  3) เริ่มต้นปฏิบัติ 
   ตามโครงงาน (Beginning  to  
   Project : B)  4)ประเมินผลและ 
   เผยแพร่ (Assessment  and   
   Sharing : A )  มีความเหมาะสมกับ 
   นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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รายละเอียดการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ ระดับความ
สอดคล้อง 

แปล
ความหมาย 1 2 3 4 5 

4. การวัดและประเมินผล ของรูปแบบ 
   การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น 
   ฐานแบบ  PEBA  Model เพื่อ 
   ส่งเสริมความสามารถในการสร้าง 
   ความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่าง 
   อิเล็กทรอนิกส์ มีความเหมาะสมและ 
    สามารถวัดผลได้ตามวัตถุประสงค์ 
    ในการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 0.96 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี  16 แสดงดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู ้
 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ ระดับความ
สอดคล้อง 

แปล
ความหมาย 1 2 3 4 5 

1. สาระส าคัญ 
   1.1 ความคิดรวบยอดมีความชัดเจน
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
เนื้อหาสาระ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 จุดประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 
 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

   2.2 จุดประสงค์สอดคล้องกับกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 
 

1.00 สอดคล้อง 

   2 . 3  จุ ดประสง ค์มี ค ว าม ชัด เ จน
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 
 

1.00 สอดคล้อง 

3. เนื้อหาสาระ 
   3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

   3.2 สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
   3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน
การสอนและเอื้อต่อการบรรลุผลตาม
จุดประสงค์รายวิชา 

+1 +1 +1 +1 +1 
 

1.00 สอดคล้อง 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 
 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

   4.2 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
   4.3 สอดคล้องกับการวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 
 

1.00 สอดคล้อง 

5. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
   5.1 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 

+1 +1 +1 +1 +1 
 

1.00 สอดคล้อง 

   5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน
การสอน 

+1 +1 +1 +1 0 
 

0.80 สอดคล้อง 

   5.3 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุ
จุดประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 
 

1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี  16 แสดงดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู ้(ต่อ) 
 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ ระดับความ
สอดคล้อง 

แปล
ความหมาย 1 2 3 4 5 

6. การวัดและประเมินผล 
   6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 
 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

   6.2 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
   6.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน
การสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 
 

1.00 สอดคล้อง 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 0.81 0.96 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี  17 แสดงดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ ระดับความ
สอดคล้อง 

แปล
ความหมาย 1 2 3 4 5 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี  17 แสดงดังชีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ (ต่อ) 
 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ ระดับความ
สอดคล้อง 

แปล
ความหมาย 1 2 3 4 5 

ข้อ 31 +1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคล้อง 
ข้อ 32 +1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคล้อง 
ข้อ 30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 36 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 37 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 40 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 41 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 42 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 43 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 44 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 45 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 46 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 47 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 48 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 49 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
ข้อ 50 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี   18 แสดงค่าความยาก ง่าย และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
 

ข้อท่ี ความยากง่าย แปลผล อ านาจจ าแนก แปลผล แปลผลคุณภาพ 
1 0.50 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
2 0.67 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
3 0.75 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 
4 0.50 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
5 0.33 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
6 0.50 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
7 0.50 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
8 0.58 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 
9 0.58 ใช้ได้ 0.63 ใช้ได้ ใช้ได้ 
10 0.58 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 
11 0.67 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
12 0.50 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
13 0.67 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
14 0.33 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
15 0.50 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
16 0.50 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
17 0.58 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 
18 0.42 ใช้ได้ 0.83 ใช้ได้ ใช้ได้ 
19 0.75 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 
20 0.67 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
21 0.75 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 
22 0.67 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
23 0.58 ใช้ได้ 0.83 ใช้ได้ ใช้ได้ 
24 0.50 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
25 0.67 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
26 0.50 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
27 0.50 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
28 0.58 ใช้ได้ 0.83 ใช้ได้ ใช้ได้ 
29 0.67 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
30 0.67 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
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ตารางท่ี  18   แสดงค่าความยาก ง่าย และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ (ต่อ) 
 

ข้อท่ี ความยากง่าย แปลผล อ านาจจ าแนก แปลผล แปลผลคุณภาพ 
31 0.42 ใช้ได้ 0.83 ใช้ได้ ใช้ได้ 
32 0.75 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 
33 0.67 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
34 0.58 ใช้ได้ 0.83 ใช้ได้ ใช้ได้ 
35 0.67 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
36 0.42 ใช้ได้ 0.83 ใช้ได้ ใช้ได้ 
37 0.58 ใช้ได้ 0.83 ใช้ได้ ใช้ได้ 
38 0.42 ใช้ได้ 0.83 ใช้ได้ ใช้ได้ 
39 0.75 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 
40 0.33 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
41 0.42 ใช้ได้ 0.83 ใช้ได้ ใช้ได้ 
42 0.33 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
43 0.33 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
44 0.33 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
45 0.75 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 
46 0.67 ใช้ได้ 0.33 ใช้ได้ ใช้ได้ 
47 0.58 ใช้ได้ 0.83 ใช้ได้ ใช้ได้ 
48 0.67 ใช้ได้ 0.67 ใช้ได้ ใช้ได้ 
49 0.42 ใช้ได้ 0.83 ใช้ได้ ใช้ได้ 
50 0.75 ใช้ได้ 0.50 ใช้ได้ ใช้ได้ 

เฉล่ีย 0.56  0.66   
ค่าความเช่ือมั่น KR-20  =    0.9489   

 
จากตารางท่ี 18   ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.33-

0.75 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33-0.83 และค่าความเช่ือมั่น KR -20 = 0.9489 
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ตารางท่ี  19 แสดงดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ ระดับความ
สอดคล้อง 

แปล
ความหมาย 1 2 3 4 5 

การวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหา 
1. การวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหา 
   ชัดเจน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

2. ความร่วมมือในการวางแผนและ 
   การปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3. การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   หรือหาวิธีการแก้ปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

การปฏิบัติงาน 
4. การร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

       

5. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6. การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน 
   หรือการแก้ปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

7. ผลการปฏิบัติงานส าเร็จตาม 
    เป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8. ผลการปฏิบัติงานมีความคิด 
   สร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

การน าเสนอผลงาน 
9. น าเสนอผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

10. การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี  20 แสดงดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model   
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

รายละเอียดการประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญ ระดับความ

สอดคล้อง 
แปล

ความหมาย 1 2 3 4 5 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

0. รูปแบบการเรียนการสอน ท า
ให ้

   เข้าใจเนื้อหาสาระและสามารถ 
   ปฏิบัติงานได้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

2. รูปแบบการเรียนการสอน ท าให ้
   นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและ 
   มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคล้อง 

3. รูปแบบการเรียนการสอนท าให้ 
    นักศึกษาสามารถสร้างความรู้ และ 
    สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคล้อง 

4. รูปแบบการเรียนการสอนท าให้ 
   นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และ 
   วางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5. รูปแบบการเรียนการสอนท าให้ 
   นักศึกษามีความรับผิดชอบปฏิบัติงาน 
   จนส าเร็จตามเป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

ด้านบรรยากาศในการเรียน 
6. นักศึกษาและผู้สอนมีความสัมพันธ์ 
   ท่ีดีระหว่างกัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

7. นักศึกษามีความกระตือรือร้นใน 
   การค้นคว้าหาค าตอบในส่ิงท่ีตนใจ 
   มากขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8. นักศึกษามีความสนุก มีความสุขกับ 
   การเรียนและต่ืนเต้นกับกระบวนการ 
   ทดลองโครงงานส่ิงประดิษฐ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

9. บรรยากาศในการเรียนท้ังใน 
   ห้องเรียนและนอกห้องเรียนส่งเสริม 
   ให้เกิดการสร้างความรู้และบรรลุ 
   จุดมุ่งหมายของการเรียน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคล้อง 
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ตารางที่  20 แสดงดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ  PEBA  Model   
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้  ส าหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)  

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ ระดับความ
สอดคล้อง 

แปล
ความหมาย 1 2 3 4 5 

10. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการ 
     ติดตามเนื้อหาสาระและต้องการเข้า 
     ร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคล้อง 

ด้านวัดและประเมินผล 
11. วัดและประเมินผลมีวิธีการ 
     ท่ีหลากหลาย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

12. วัดและประเมินผลเปิดโอกาสให้ 
     นักศึกษามีส่วนส่วนร่วมในการ 
     วัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

13. วัดและประเมินผลท าให้นักศึกษา 
     ทราบผลการประเมิน ท าให้ 
     นักศึกษากระตือรือร้นในการเรียน 
     มากขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

14. วัดและประเมินผลอย่างยุติธรรม 
     และตรงตามจุดประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

15. วัดและประเมินผลมีการก าหนด 
     เกณฑ์ท่ีชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
16. การจัดการเรียนการสอนช่วยให้ 
     นักศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
     ด้วยตนเองได้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

17. การจัดการเรียนการสอนท าให้ 
     นักศึกษาน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ใน 
     วิชาอื่นๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

18. การจัดการเรียนการสอนท าให้ 
     นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดท่ี 
     สูงขึ้น 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 สอดคล้อง 

19. การจัดการเรียนการสอนช่วยให้ 
     นักศึกษาตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

20. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ 
     ท างานร่วมกับผู้อื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.95 สอดคล้อง 
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Reliability 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 

 
Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     20.0                    N of Items = 20 
 
Alpha =    .9755 
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ภาคผนวก  ง  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิทยาการความก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักศึกษาท าเครื่องหมายกากบาท  ข้อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
 
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ  
 ก. ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมองกล    

ข. มีการควบคุมโรงเรือนแบบอัตโนมัติ 
 ค. โรงเรือนมีลักษณะเป็นโรงเรือนระบบเปิด  

ง. มีการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนอัตโนมัต ิ
 จ.โรงเรือนลดน  าจากฝนตามธรรมชาติ 
2. ไม่ใช่ประโยชน์ของการปลูกพืชในโรงเรือน 
 ก. มีผลผลิตออกตามฤดูกาล      

ข. พืชท่ีผลิตได้ สะอาดไม่ติดโรค  
 ค. สามารถควบคุมปัจจัยท่ีมีผลต่อเจริญเติบโตของพืชได้  

ง. สามารถวางแผนการผลิตพืชได้งาม 
จ.ไม่มีข้อใดถูก 

3. ระบบเซ็นเซอร์ท่ีนิยมน ามาใช้กับระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ 
 ก. สวิตซ์เปิดปิดอัตโนมัติ,LDR, สวิตซ์แสงแดด   

ข. เซ็นเซอร์แสง, สวิตซ์แสงแดด, สวิตซ์เปิดปิดอัตโนมัติ 
 ค. LDR,  สวิตซ์แสง,  เซ็นเซอร์แสง 
 ง. เซ็นเซอร์แสง, สวิตซ์แสง, เซ็นเซอร์แสง PIR 
 จ. NTC 
4. เซ็นเซอร์วัดความชื นในดินเหมาะกับการน าในไปใช้กับฟาร์มประเภทใด 
 ก.  โรงเรือนท่ีต้องการควบคุมความหวานของผลไม้  

ข. ฟาร์มท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน 
 ค. โรงเรือนผักไฮโดรโพนิกส์    

ง. ระบบตั งเวลารดน  าในโรงเรือน 
 จ.ฟาร์มเลี ยงสัตว์ 
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5. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดท่ีไม่น ามาใช้กับระบบตั งเวลารดน  าอัตโนมัติท่ีใช้ภายในบ้าน 
 ก. สวิตซ์เปิดปิดน  า, โซล่าเซลล์, ปั๊มแรงดัน 
 ข. ปั๊มหอยโข่ง, ชุดเซ็นเซอร์แสง, ตัวเซ็นเซอร์วัดความชื น 
 ค. ตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน  า, เซ็นเซอร์วัดความชื น, ชุดพ้นน  า  
 ง. หัวพ้นน  า, แทงค์ใส่น  า, ชุดควบคุมเวลา 
 จ.สวิตซ์เปิดปิดน  า, โซล่าเซลล์,หัวพ้นน  า 
6. ข้อใดไม่ใช่ หลักการติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
 ก. ต าแหน่งการติดตั ง   

ข. ทิศทางในการตั ง  
ค. พื นท่ีท่ีเป็นบริเวณท่ีโล่ง   
ง. ต้องตั งหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ท ามุม 90 องศา 

 จ.ต้องตั งหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ท ามุม 180 องศา 
7 การท างานของ สวิตซ์แสงแดด มีปัจจัยใดเป็นตัวแปลส าคัญ 
 ก. ความเข้มของแสง    

ข. อุณหภูมิ    
ค. ความชื น  
ง. ทิศทางของดวงอาทิตย์   
จ.ไม่มีข้อใดถูก 

8. ไอซี LM393 มีหน้าท่ีในอะไรในวงจรวัดความชื นในดิน  
 ก. เพื่อเปรียบเทียบแรงดัน  

ข. เพื่อวัดความชื นในดิน   
ค. เพื่อวัดค่าของดิน 

 ง . เพื่อวัดอุณหภูมิในดิน   
จ.รักษาระดับแรงดัน 

9. ระบบเปิดปดิไฟอัตโนมัติในโรงเรือน สามารถน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดมาประยุกต์ใช้ได้บ้าง 
 ก. LDR   

ข. รีเลย์   
ค. สวิตซ์ทรานซิสเตอร์  
ง. โฟโต้ไดโอด   
จ.ถูกทุกข้อ 
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10.พลังงานทดแทนท่ีนิยมน ามาใช้อย่าแพร่หลาย คือพลังงานใด 
 ก. พลังงานลม    

ข. พลังงานน  า   
ค. พลังงานแสงอาทิตย์  
ง. พลังงานถ่านหิน  
จ.พลังงานไฟฟ้า 

11.อุปกรณ์ชิ นใดท่ีสามารถน ามาใช้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีซับซ้อนได้ 
 ก.อัลตร้าโซนิค      

ข.ระบบคอมพิวเตอร์  
ค.ตัววัดความส่ันสะเทือนการเต้นของหัวใจ   
ง.ระบบอิเล็กทรอนิกส์วัดชีพจร 
จ.ถูกทุกข้อ  

12.ข้อใดไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีซับซ้อน 
 ก.เครื่องมอนิเตอร์ติดเตียงผู้ป่วย    

ข.เครื่องอัลตร้าโซนิค 
 ค.เครื่องตรวจคล่ืนไฟฟ้า     

ง.เครื่องนับจ านวนผู้ป่วย 
 จ.เครื่องแยกเม็ดเลือด 
13.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดใช้ส าหรับตรวจวัดสัญญาณจากตัวผู้ป่วย 
 ก.อิเล็กโทรด  

ข.ทรานสดิ วเซอร์      
ค.คอมพิวเตอร์       
ง.ข้อ ก.และ ค.ถูก  
จ.ข้อ ก.และ ข.ถูก 

14.เครื่องอัลตร้าซาวนด์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดมาใช้งาน 
 ก.เทอร์มิสเตอร์    

ข.อัลตร้าโซนิค   
ค.NTC     
ง.PTC   
จ.LTD 
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15.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดสามารถน ามาใช้งานในเครื่องจรวจคล่ืนหัวใจท่ีใช้ร่วมกับ 
    การออกก าลังกาย 
 ก.คอมพิวเตอร์ร่วมกับอิเล็กโทรด  

ข.คอมพิวเตอร์ร่วมกับเทอร์มิสเตอร์ 
 ค.อิเล็กโทรดร่วมกับอัลตร้าโซนิค  

ง.คอมพิวเตอร์ร่วมกับ TGS  
จ.TGS ร่วมกับอิเล็กโทรด 

16.อิเลกโตเอ็นโซฟาโลกราฟ  หมายถึงข้อใด 
 ก.เครื่องวัดคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ  

ข.เครื่องวัดคล่ืนไฟฟ้าสมอง  
ค.เครื่องX-Ray 

 ง.เครื่องอัลตร้าซาวนด์   
จ.เครื่องช่ังน  าหนักผู้ป่วย 

17.ส่วนประกอบใดไม่สามารถน ามาใช้กับเครื่อง  MRI 
 ก.แม่เหล็ก  

ข.ขดลวด  
ค.เครื่องผลิตคล่ืนวิทยุ  
ง.อัลตร้าโซนิค  
จ.คอมพิวเตอร์ 

18.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดนิยมน ามาพัฒนาเครื่องไตเทียม 
 ก.เทอร์มิสเตอร์   

ข.เครื่องสร้างความถ่ีวิทยุ   
ค.เครื่องคอมพิวเตอร์  
ง.เครื่องส่งสัญญาณภาพ  
จ.เครื่องส่งสัญญาณเสียง 

19.การสลายนิ่วโดยการปล่อยพลังงานของแรงกระแทกจากคล่ืน  Shock  Wave จะใช้ความถี่ 
    ย่านใด 
 ก.ความถ่ีต่ า  

ข.ความถ่ีสูง  
ค.ความถ่ีผสม  
ง.ความถ่ีรีโซแนนท์  
จ.ความถ่ีอะไรก็ได้ 
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20.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดไม่สามารถน ามาสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เลย 
 ก.เทอร์มิสเตอร์  

ข.อัลตร้าโซนิค  
ค.เครื่องผลิตความถ่ี  
ง.LTD  
จ.ไม่มีข้อใดถูก 

21.องค์ประกอบประกอบของระบบหุ่นยนต์มีส่วนใดท าหน้าท่ีในการป้อนค าส่ังโดยผู้ควบคุม 
 ก.Controller   

ข.Programming  Pendent      
ค.Maniputator 
ง.Microptocessser  
จ.Industry  Robot 

22.ระดับการใช้งานของหุ่นยนต์  สถาบันหุ่นยนต์แห่งสหรัฐอเมริกา จะพิจารณา Class ใด 
ก.Class 1-2    
ข.Class 1-6   
ค.Class 3-6   
ง.Class4-6  
จ.Class 1-5 

23.Cartesian  Robot  เป็นหุ่นยนต์แบบกี่แกน 
 ก.3 แกน  

ข.2 แกน  
ค. 4 แกน   
ง. 5 แกน  
จ.6 แกน 

24.หุ่นยนต์ประเภทใดมีลักษณะคล้ายงู 
 ก.Articulated Arm  

ข.Spine  Robot  
ค.Selective  Compliance   Assembly  Robot  
ง.Sphrical  Robot  
จ.Cylindrical  Robot 

25.หุ่นยนต์ตามลักษณะรูปร่างภายนอกประเภทใดมีลักษณะเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ 
 ก.Actroid  

ข.Nano Robot   
ค.Cyborg  
ง.Humanoid  Robot 
จ.Parallel  Robot 
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26.ระดับการใช้งานของหุ่นยนต์Class ใดท่ีหุ่นยนต์ท างานเองได้โดยไม่ต้องท าการสอนงาน 
ก.Class 5  
ข.Class 4  
ค.Class 3  
ง.Class 2  
จ.Class 

27.Cartesian  Robot  เป็นหุ่นยนต์แบบ 3 แกนท่ีจะเคล่ือนท่ีแบบเชิงเส้น  หุ่นยนต์ชนิดนี มี 
    โครงสร้างเหมาะแก่การท างานแบบใด 
 ก.เคล่ือนย้ายส่ิงของน  าหนักมาก  

ข.เก็บของ  
ค.ขนส่งของ  
ง.เลียบแบบ  
จ.ส ารวจ 

28.หุ่นยนต์Selective  Compliance Assembly  ไม่เหมาะแก่งานใด 
 ก.การหมุนเก็บของ  

ข.การประกอบชิ นส่วนเชิงกล  
ค.งานประกอบชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

 ง.งานส ารวจ   
จ.งานเคล่ือนท่ี 

29.หุ่นยนต์จากสถานการณ์เคล่ือนไหวแบ่งเป็นกี่ประเภท 
 ก. 3 ประเภท    

ข.2 ประเภท    
ค.4 ประเภท    
ง.6 ประเภท    
จ.7 ประเภท   

30.Cylindrical  Robot  เป็นหุ่นยนต์ท่ีทีแกน  2 และ 3  แกนเป็นแบบใด 
 ก.Rovolute  

ข.Prismatic    
ค. Vertical  
ง.Pick – and Place  
จ.Spot  welding 
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31. “การท่ีล าโพงเปล่ียนสัญญาณสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วผ่านเครื่องขยายส่งสัญญาณให้กับ 
       ล าโพง” จากข้อความดังกล่าวเป็นการท างานในระบบใด 

ก.อนาลอก  
ข.ดิจิตอล  
ค.มอทดูเลช่ัน  
ง.มิกซ์เซอร ์
จ.ถูกทุกข้อ 

32.ระบบท่ีใช้ตัวเลขแทนขนาดของสัญญษณเป็นการท างานในระบบใด 
ก.อนาลอก  
ข.ดิจิตอล  
ค.มอทดูเลช่ัน  
ง.มิกซ์เซอร ์
จ.ถูกทุกข้อ 

33.ระบบดิจิตอลสามารถให้สัญญาณรบกวนน้อยกว่าระบบอนาลอกเพราะเหตุใด 
 ก.ระบบอนาลอกมีความผิดพลาดมากกว่า  

ข.ระบบอนาลอกมีความผิดพลาดน้อยกว่า 
 ค.ระบบดิจิตอลมีความผิดพลาดในการแปลงสัญญาณท่ีน้อยกว่า 
 ง.ระบบดิจิตอลมีความผิดพลาดในการแปลงสัญญาณท่ีมากกว่า 
 จ.ไม่มีข้อใดถูก 
34.การเช่ือมโยงส่ือเข้าสู่ระบบให้เป็นระบบเครือข่ายโปรโตคอลท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดคือข้อใด 
 ก. IP/TCP  

ข.TCP/IP  
ค. TPC/IP  
ง. TCP/PI  
จ.TPC/IP 

35.TCP คือโปรโตคอลท่ีท างานในระดับใด  เรียกว่าอะไร 
 ก.ชั น 1 ทรานสปอร์ต  

ข.ชั น 2 ทรานสปอร์ต  
ค.ชั น 3 เดทาแกรม 
ง.ชั น 4 ทรานสปอร์ต  
ง.ชั น 5 เดทาแกรม 

36.การเช่ือมโยงแบบTCP/IP  มีจุดมุ่งหมายใด 
 ก.การเช่ือมโยงสัญญาณ  

ข.การเช่ือมโยงความถ่ี  
ค.การเช่ือมโยงแรงดัน  
ง.การเช่ือมโยงแสง 

 จ.การเช่ือมโยงข้อมูลจากต้นทางและปลายทาง 
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37.โปรแกรมวินโดส์พัฒนาด้วยซอฟแวร์ใด 
 ก.ระบบฟิคัลยูสเซอร์อินเตอร์เฟช   

ข.วินโดส์อิอนเตอร์เฟส  
ค.วินโดส์ระบบฟิคัลยูสเซอร์อินเตอร์เฟช  
ง.ระบบอินเตอณ์เฟสวินโดส์ 
จ.ระบบการฟิคัลวินโดส์ 

38.ระบบประมวลผลท่ีใช้ชิฟขนาดจ๋ิวฝังไว้ในอุปกรณ์คือหลักการท างานของข้อใด 
 ก.หุ่นยนต์กู้ภัย   

ข.หุ่นยนต์แม่บ้าน  
ค.หุ่นยนต์จับส่ิงของ  
ง.หุ่นยนต์สมองกลฝังตัว  
จ.หุ่นยนต์เดินตามเส้น 

39.ข้อใดคือส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 ก.หน่วยประเมินผลกลาง   

ข.หน่วยความจ า   
ค.หน่วยรับ  
ง.หน่วยควบคุมการอินเตอร์รับ  
จ.ถูกทุกข้อ 

40. “การประมวลผลข้อมูล”  เป็นหลักการท างานของระบบใด 
 ก.หุ่นยนต์สมองกลฝังตัว   

ข.ระบบประมวลผลกลาง   
ค.ระบบไมโครคอลโทรลเลอร์ 

 ง.ระบบไมโครโปรเซสเซอร ์  
จ.ระบบปฏิบัติการ 
 

41.การน ากะลามะพร้าวมาผลิตล าโพงแล้วน ามาวาดลวดลายไทยลงรักษ์ปิดทองคือนโยบายใน 
    ข้อใดของนโยบายประเทศไทย4.0 
 ก. ข้อ 1   

ข.ข้อ 2   
ค.ข้อ3   
ง.ข้อ 4    
จ. ข้อ 5 
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42.การกระท าในข้อใดคือการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 ก.นาย ก น าเครื่องสีข้าวมาพัฒนาให้ท างานด้วยระบบอัตโนมัติ 
 ข.นาย ข สร้างเครื่องสีข้าวให้มีขนนาดเล็ก  ไว้ใช้ในหมู่บ้าน 
 ค. นาย ค ซื อเครื่องสีข้าวที่มีระบบอัตโนมัติมาไว้ใช้งาน 
 ง.ข้อ ก และ ข ถูก 
 จ. ไม่มีข้อใดถูก 
43.การสร้างนวัตกรรมจะเกิดขึ นได้นั นต้องมีทั งเหตุและผลเข้าด้วยกัน  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
 ก.เหตุคือความคิดสร้างสรรค์  ผลคือความอุตสาหะ 
 ข.เหตุคือความเพียรพยายาม  ผลคือความอุตสาหะ 
 ค.เหตุคือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ผลคือ  ความเพียรพยายาม 
 ง.เหตุคือความอุตสาหะ  ผลคือความเพียรพยายาม 
 จ.ถูกทุกข้อ 
44.เครื่องมือชิ นใดต่อไปนี คือนวัตกรรม 
 ก.เครื่องสีข้าวแบบใช้มือหมุน  

ข.เครื่องเก็บเมล็ดถั่วพลังงานแสงอาทิตย์ 
 ค.รถเกี่ยวข้าว    

ง.เครื่องสูบน  าพลังงานไฟฟ้า 
 จ.รถไถนา 
45.นาย ก ผลิตหุ่นยนต์ต้อนรับไว้หน้าโรงแรมถือวา่เป็นนวัตกรรมหรือไม่เพราะเหตุใด 
 ก.เป็นนวัตกรรมเพราะนาย ก ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เอง 
 ข.เป็นนวัตกรรมเพราะ ต่อยอดจากหุ่นยนต์ตัวเดิม 
 ค.ไม่เป็นนวัตกรรมเพราะนาย ก ซื ออุปกรณ์มาประกอบเอง 
 ง.ไม่เป็นนวัตกรรมเพราะหุ่นยนต์มีขายท่ัวไป 
 จ.ไม่มีข้อใดถูก 
46.นาย ข สร้างบ้านพักตากอากาศโดยใช้แผง Solar Cells  มาท าเป็นหลังคาเพื่อผลิต 
    กระแสไฟฟ้าไว้ใช้เองบ้านหลังนี ถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือไม่เพราะเหตุใด 
 ก.เป็นนวัตกรรมเพราะเป็นการท าหลังคาจากSolar Cells   
 ข.เป็นวัตกรรมเพราะนาย ข จ้างวิศวกรมาท าหลังคาจาก Solar Cells   
 ค. เป็นนวัตกรรมเพราะไม่เคยมีมาก่อน 
 ง.ไม่เป็นนวัตกรรมเพราะหลังคาจากSolar Cells  มีใช้ท่ัวไป 
 จ.ไม่เป็นเพราะนาย ข ไม่ได้ขออนุญาตการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
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47.โครงงานชิ นใดท่ีในห้องเรียนระดับชั น ปวส.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรมในกลุ่ม 
    เทคโนโลยีการเกษตร 
 ก.โรงเรือนเพาะเห็ดขนนาดเล็ก   

ข.ฟาร์มอัจฉริยะขนาดเล็ก   
ค.ก าไรวัดชีพจร 

 ง.เครื่องจ าหน่ายปากกาหยอดเหรียญ  
จ.ข้อ ก และ ข ถูก 

48.โครงงานชิ นใดท่ีในห้องเรียนระดับชั น ปวส.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรมในกลุ่ม 
    เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ก.โรงเรือนเพาะเห็ดขนนาดเล็ก   
ข.ฟาร์มอัจฉริยะขนาดเล็ก   
ค.ก าไรวัดชีพจร 

 ง.เครื่องจ าหน่ายปากกาหยอดเหรียญ  
จ.ข้อ ก และ ข ถูก 

49.โครงงานชิ นใดท่ีในห้องเรียนระดับชั น ปวส.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรมในกลุ่ม 
    นวัตกรรมสร้างสรรค์ 

ก.โรงเรือนเพาะเห็ดขนนาดเล็ก   
ข.ฟาร์มอัจฉริยะขนาดเล็ก   
ค.ก าไรวัดชีพจร 

 ง.เครื่องจ าหน่ายปากกาหยอดเหรียญ   
จ.เรือส ารวจใต้น  า 

50.โครงงานชิ นใดท่ีในห้องเรียนระดับชั น ปวส.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรมในกลุ่มดิจิตอล 
    และหุ่นยนต์สมองกลฝังตัว 

ก.โรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็ก   
ข.เครื่องตรวจเช็ครายช่ือด้วยการถ่ายรูป  
ค.ก าไรวัดชีพจร     
ง.เครื่องจ าหน่ายปากกาหยอดเหรียญ   
จ.เรือส ารวจใต้น  า 
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แบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  โครงการสิ่งประดิษฐ์  

 
 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

การวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหา 
1. การวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหาชัดเจน 

   

2. ความร่วมมือในการวางแผนและการ 
    ปฏิบัติงาน 

   

3. การก าหนดขั นตอนการปฏิบัติงานหรือหา 
    วิธีการแก้ปัญหา 

   

การปฏิบัติงาน 
4. การร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

   

5. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน    
6. การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานหรือการ
แก้ปัญหา 

   

7. ผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย    
8. ผลการปฏิบัติงานมีความคิดสร้างสรรค์    
การน าเสนอผลงาน 
9. น าเสนอผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

   

10. การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน    
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพทักษะในการปฏิบัติงาน 
2.51-3.0 หมายถึง มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ดี 
1.51-2.50 หมายถึง มีทักษะในการปฏิบัติงานปานกลาง 
1.00-1.50 หมายถึง มีทักษะในการปฏิบัติงานควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

 
เกณฑ์ประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
การวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหา   
1. การวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหาชัดเจน 

 
3 หมายถึง มีการวางแผนหรือหาแนวทางการ
แก้ ปั ญ ห า ใ น ก า ร ท า ง า น ค ร บ ทุ ก ขั น ต อ น  
เรียงล าดับความส าคัญของการท างาน 
2 หมายถึง มีการวางแผนหรือหาแนวทางการ
แก้ปัญหาในการท างานบางขั นตอน  เรียงล าดับ
ความส าคัญของการท างาน  ครูให้การแนะน า
บางครั ง 
1 หมายถึง มีการวางแผนหรือหาแนวทางการ
แก้ปัญหาในการท างานบางขั นตอน  ไม่เรียงล าดับ
ความส าคัญของการท างาน ครูให้ค าแนะน าทุก
ครั ง 

2. ความร่วมมือในการวางแผนและการปฏิบัติงาน 3 หมายถึง  นักศึกษาร่วมมือกันในการวางแผน
และการปฏิบัติงานทุกครั ง  อย่างสม่ าเสมอ  ตรง
ต่อเวลา 
2 หมายถึง นักศึกษาร่วมมือกันในการวางแผน
และการปฏิบัติงานบางครั ง ตรงต่อเวลา ครูต้อง
คอยกระตุ้นบางครั ง   
1 หมายถึง นักศึกษาร่วมมือกันในการวางแผน
และการปฏิบัติงานบางครั ง  ไม่ตรงต่อเวลา  ครู
ต้องคอยกระตุ้นทุกครั ง   

3. การก าหนดขั นตอนการปฏิบัติงานหรือหา
วิธีการแก้ปัญหา 

 3 หมายถึง มีการก าหนดขั นตอนการปฏิบัติงาน
หรือหาวิธีการแก้ปัญหา ครบถ้วนและอย่างชัดเจน 
2 หมายถึง มีการก าหนดขั นตอนการปฏิบัติงาน
หรือหาวิธีการแก้ปัญหา ครบถ้วนและอย่างชัดเจน 
และต้องการความช่วยเหลือจากครูบางครั งในการ
ให้ค าแนะน า 
1 หมายถึง มีการก าหนดขั นตอนการปฏิบัติงาน
หรือหาวิธีการแก้ปัญหา ครบถ้วนและอย่างชัดเจน 
และต้องการความช่วยเหลือจากครูทุกครั งในการ
ให้ค าแนะน า 
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รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
การปฏิบัติงาน 
4. การร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

 
3 หมายถึง ร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มทุกครั ง  
อย่างสม่ าเสมอ  ตรงต่อเวลา 
2 หมายถึง ร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มทุกครั ง  
แต่ไม่ตรงต่อเวลา  สายบ้างเป็นบางครั ง  ครูต้อง
คอยกระตุ้นบางครั ง 
1 หมายถึง  ร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มบางครั ง  
และไม่ตรงต่อเวลา ครูต้องคอยกระตุ้นทุกครั ง 

5. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 3 หมายถึง  แบ่งหน้าท่ีงานท่ีต้องรับผิดชอบกันท า
อย่างชัดเจน  เอาใจใส่ต่องาน  ตั งใจท างาน  
เตรียมอุปกรณ์ในการท างาน  มีความพร้อมในการ
ท างาน  
2 หมายถึง นักศึกษาทุกคนแบ่งหน้าท่ีงานท่ีต้อง
รับผิดชอบกันท าอย่างชัดเจน  เอาใจใส่ต่องาน  
ตั งใจท างาน  เตรียมอุปกรณ์ในการท างาน  ไม่มี
ความพร้อมในการท างาน  ครูต้องคอยกระตุ้น
บางครั ง 
1  หมายถึง นักศึกษาทุกคนแบ่งหน้าท่ีงานท่ีต้อง
รับผิดชอบกันท าอย่างชัดเจน   เอาใจใส่ต่องาน
เป็นบางครั ง  ตั งใจท างานเป็นบางครั ง  เตรียม
อุปกรณ์ 
ในการท างานเป็นบางครั ง   ไม่มีความพร้อมใน
การท างาน ครูต้องคอยกระตุ้นทุกครั ง 

6. การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานหรือการ
แก้ปัญหา 

 3 หมายถึง ปฏิบัติงานตรงตามแผนปฏิบัติงาน
หรือการแก้ปัญหา ตั งใจปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  ส่งงานตรงเวลา    
2 หมายถึง  ปฏิบัติงานตรงตามแผนปฏิบัติงาน
หรือการแก้ปัญหา ตั งใจปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  ส่งงานไม่ตรงเวลา   ครูให้ค าแนะน า
เพิ่มเติมบางครั ง 
1 หมายถึง ปฏิบัติงานตรงตามแผนปฏิบัติงาน
หรือการแก้ปัญหา ไม่ตั งใจปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  ส่งงานไม่ตรงเวลา  ครูให้ค าแนะน า
เพิ่มเติมทุกครั ง 
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รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
7. ผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย 3 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย

อย่างถูกต้อง 
2 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างถูกต้อง  ครูให้ค าแนะน าแก้ไขเพิ่มเติม
บางครั ง 
1 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างถูกต้อง  ครูให้ค าแนะน าแก้ไขเพิ่มเติมทุก
ครั ง 

8. ผลการปฏิบัติงานมีความคิดสร้างสรรค์ 3 หมายถึง  ผลงานมีความแปลกใหม่  มีความ
แตกต่างจากคนอื่น  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การสร้างผลงาน 
2 หมายถึง ผลงานมีความแปลกใหม่  มีความ
แตกต่างจากคนอื่น  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การสร้างผลงานน้อย 
1 หมายถึง ผลงานไม่มีความแปลกใหม่  ไม่มี
ความแตกต่างจากคนอื่น มีการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการสร้างผลงานน้อย 

การน าเสนอผลงาน 
9. น าเสนอผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

 
3 หมายถึง น าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
น าเสนอได้ตรงประเด็น แสดงเหตุผลถูกต้อง มี
แนว คิดชัด เจน ใ ช้สื่ อประกอบน า เสนอไ ด้
เหมาะสม 
2 หมายถึง  น าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
น าเสนอได้ตรงประเด็น  แสดงเหตุผลถูกต้องใน
บางข้อ แต่มีแนวทางไปสู่ค าตอบท่ีได้ ใช้สื่อ
ประกอบการน าเสนอไม่เหมาะสม 
1  หมายถึง น าเสนอในรูปแบบท่ีไม่หลากหลาย  
น าเสนอไม่ตรงประเด็น  แสดงเหตุผลถูกต้องใน
บาง ข้อไม่มี แนวทางไปสู่ค าตอบท่ีไ ด้  ใ ช้สื่ อ
ประกอบการน าเสนอไม่เหมาะสม 

10. การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 3 หมายถึง น าเสนอผลงาน ใช้สื่อประกอบน าเสนอได้
เหมาะสม ต่อเพ่ือนร่วมชั นเรียน เพ่ือนนอกชั นเรียน
และชุมชนท้องถ่ิน 
2 หมายถึง  น าเสนอผลงาน ใช้สื่อประกอบน าเสนอ
ได้เหมาะสม ต่อเพ่ือนร่วมชั นเรียนและเพ่ือนนอกชั น
เรียน  
1  หมายถึง น าเสนอผลงาน ใช้สื่อประกอบน าเสนอ
ได้เหมาะสม ต่อเพ่ือนร่วมชั นเรียน 
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แบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน 
หน่วยที่..............เร่ือง..................................... 

 
ช่ือ................................................................รหัสประจ าตัว
.................................................................... 
ช่ือ................................................................รหัสประจ าตัว
.................................................................... 
ช่ือ................................................................รหัสประจ าตัว
.................................................................... 
ช่ือ................................................................รหัสประจ าตัว
.................................................................... 
ช่ือ................................................................รหัสประจ าตัว
.................................................................... 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

การวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหา    
การปฏิบัติงาน    
การน าเสนอผลงาน    

รวม    
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพทักษะในการปฏิบัติงาน 

2.51-3.00        หมายถึง มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ดี 
1.51-2.51 หมายถึง มีทักษะในการปฏิบัติงานปานกลาง 
1.00-1.51 หมายถึง มีทักษะในการปฏิบัติงานควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
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รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
การวางแผนหรือหาวิธีการแก้ปัญหา    

3 หมายถึง มีการวางแผนหรือหาแนวทางการ
แ ก้ ปั ญ ห า ใ น ก า ร ท า ง า น ค ร บ ทุ ก ขั น ต อ น  
เรียงล าดับความส าคัญของการท างาน 
2 หมายถึง มีการวางแผนหรือหาแนวทางการ
แก้ปัญหาในการท างานบางขั นตอน  เรียงล าดับ
ความส าคัญของการท างาน  ครูให้การแนะน า
บางครั ง 
1 หมายถึง มีการวางแผนหรือหาแนวทางการ
แก้ปัญหาในการท างานบางขั นตอน  ไม่เรียงล าดับ
ความส าคัญของการท างาน ครูให้ค าแนะน าทุก
ครั ง 

การปฏิบัติงาน 3 หมายถึง  มีผลการปฏิบั ติ งานส า เร็ จตาม
เป้าหมายอย่างถูกต้อง 
2 หมายถึง  มีผลการปฏิบั ติ งานส า เร็ จตาม
เป้าหมายอย่างถูกต้อง โดนผู้สอนให้ค าแนะน า
แก้ไขเพิ่มเติม 
1 หมายถึง  มีผลการปฏิบั ติ งานส า เร็ จตาม
เป้าหมายอย่างถูกต้อง  โดยครูให้ค าแนะน าแก้ไข
เพิ่มเติมทุกครั ง 

การน าเสนอผลงาน 
 

3 หมายถึง น าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
น าเสนอได้ตรงประเด็น แสดงเหตุผลถูกต้อง มี
แนว คิดชัด เจน ใ ช้สื่ อประกอบน า เสนอไ ด้
เหมาะสม 
2 หมายถึง น าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
น าเสนอได้ตรงประเด็น  แสดงเหตุผลถูกต้องใน
บางข้อ แต่มีแนวทางไปสู่ค าตอบท่ีได้ ใ ช้สื่อ
ประกอบการน าเสนอไม่เหมาะสม 
1  หมายถึง น าเสนอในรูปแบบท่ีไม่หลากหลาย  
น าเสนอไม่ตรงประเด็น  แสดงเหตุผลถูกต้องใน
บาง ข้อไม่มีแนวทางไปสู่ ค าตอบท่ีไ ด้  ใ ช้สื่ อ
ประกอบการน าเสนอไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



 201 

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามนี เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ระดับความคิดเห็นดังนี  
5   หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยท่ีสุด  

2. แบบสอบถามนี ไม่มีค าตอบท่ีถูกหรือผิด  แต่ละคนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน และไม่
ต้องการทราบว่าใครคือผู้ตอบแบบสอบถามนี   จึงไม่มีผลกระทบต่อนักเรียน ให้นักเรียนอ่านและ
ใช้ความคิดตัดสินใจด้วยตนเอง 
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ค าสั่ง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างขวามือ เพียงช่องใดช่องหนึ่งตรงตามความรู้สึก 
  และความคิดเห็นของนักศึกษามากท่ีสุด 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. รูปแบบการเรียนการสอน ท าให้เข้าใจเนื อหาสาระ
และ 
   สามารถปฏิบัติงานได้ 

     

2. รูปแบบการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษาแสดง
ความ 
   คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากขึ น 

     

3. รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นักศึกษาสามารถ
สร้าง 
   ความรู้ และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

     

4. รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นักศึกษามีความคิด 
   สร้างสรรค์และวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

     

5. รูปแบบการเรียนการสอนท าให้นักศึกษามีความ 
    รับผิดชอบปฏิบัติงานจนส าเร็จตามเป้าหมาย 

     

ด้านบรรยากาศในการเรียน 
6. นักศึกษาและผู้สอนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

     

7. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหา 
   ค าตอบในส่ิงท่ีตนใจมากขึ น 

     

8. นักศึกษามีความสนุก มีความสุขกับการเรียนและ 
   ต่ืนเต้นกับกระบวนการทดลองโครงงานส่ิงประดิษฐ์ 

     

9. บรรยากาศในการเรียนทั งในห้องเรียนและนอก 
   ห้องเรียนส่งเสริมให้เกิดการสร้างความรู้และบรรลุ 
   จุดมุ่งหมายของการเรียน 

     

10. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการติดตามเนื อหา 
     สาระและต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา 

     

ด้านวัดและประเมินผล 
11. วัดและประเมินผลมีวิธีการท่ีหลากหลาย 

     

12. วัดและประเมินผลเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วน 
     ร่วมในการวัดและประเมินผล 

     

13. วัดและประเมินผลท าให้นักศึกษาทราบผลการ 
     ประเมิน ท าให้นักศึกษากระตือรือร้นในการเรียน 
     มากขึ น 
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รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

14. วัดและประเมินผลอย่างยุติธรรมและตรงตาม 
     จุดประสงค์ 

     

15. วัดและประเมินผลมีการก าหนดเกณฑ์ท่ีชัดเจน      
ประโยชน์ที่ได้รับ 
16. การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักศึกษาสร้าง 
     ความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 

     

17. การจัดการเรียนการสอนท าให้นักศึกษาน าวิธีการ 
     เรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่นๆ 

     

18. การจัดการเรียนการสอนท าให้นักศึกษาพัฒนา 
     ทักษะการคิดท่ีสูงขึ น 

     

19. การจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจ 
     โดยใช้เหตุผล 

     

20. กิจกรรมการเรียนการสอนนี ท าให้ได้ท างาน 
     ร่วมกับผู้อื่น 

     

ข้อเสนอแนะอื่นๆ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
 
 


