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บทคัดยอ  

 การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานรายวิชาโครงงาน รหัสวิชา 20104-8501 สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคลําพูน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน รายวิชาโครงงานรหัสวชิา 20104-8501 สําหรับนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาชางไฟฟา 

วิทยาลัยเทคนิคลําพูน จํานวน 38 คนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน รูปแบบการศึกษาแบบกลุมเดียว

ทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแกแบบบันทึกและแบบทดสอบกอนเรียน-หลัง

เรียน โดยแบงหนวยการเรียนท้ังหมด 6 หนวยการเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คาความถ่ี คาเฉลี่ย        

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติการทดสอบคาท่ี ( t-test )  คาคะแนนรวมของแบบทดสอบท้ังฉบับมีคาคะแนน

เฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 4.40 และคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 7.65 คาเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที ( t-test ) 

เทากับ 10.44 มากกวา t Critical = 1.69 คาระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูสอบถาม

นักเรียนท้ังหมด 38 คน แบบสอบถามมีท้ังหมด 2 ตอน ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และตอนท่ี 

2 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ระดับความพึงพอใจในภาพรวม

ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน รายวิชาโครงงาน       

รหัสวิชา 20104-85 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 มีระดับความพึงพอใจมาก 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. การจัดการเรียนรูรายวิชาโครงงาน รหัสวิชา 20104-8501 ดวยการวิธีจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปน

ฐาน มีความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน รายวิชาโครงงาน 

รหัสวิชา 20104-8501 ความพึงพอใจในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก 
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Abstract 

 

 The study of the research-based learning management aims to find the achievement of 

the vocational students majoring in Electrical Power and took the course of Project Work 

(Course Number 20104-8501) at Lamphun Technical College. A total of 38 students participated 

in research-based learning. The study was applied with a single group of the students with the 

use of pre-tests and post-tests. The notes and quizzes that are given before and after lessons 

make up the research tool. The course was designed into six units or lessons. Frequency, mean, 

standard deviation, and t-test statistics are all used to examine data. It was found that the total 

mean scores of the pre-tests were 4.40 and 7.65 for the post-tests. The mean of the t-test was 

10.44 and higher than the mean of t Critical at 1.69. The students’ satisfaction levels towards 

this course were tested with the use of a questionnaire 38 students which was divided into two 

parts; 1 includes general Information of the respondents and 2 questioned the student about 

their satisfaction towards the research-based learning management. It was show that the overall 

students’ satisfaction levels were 3.87 with the high level of satisfaction. 

 The study's findings revealed that: 

 1. The study of the research-based learning management aims to find the achievement 

of the vocational students. At a significance level of 0.05, there was a statistically significant 

variance in the average scores before and after school. 

 2. The students’ satisfaction levels towards research-based learning. The course of 

Project Work (Course Number 20104-8501). There is a high level of overall satisfaction. 
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บทนํา 

 ในศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันเนื่องจากมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี การติดตอสื่อสาร การสืบคนขอมูล ท่ี

พัฒนาข้ึนอยางกาวกระโดด การเรียนรูในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 นั้นสิ่งท่ีเรียนรูในระบบการศึกษาเดิมนั้นอาจไม

ตอบสนองกับการดําเนินชีวิตของผูเรียนในปจจุบัน ซ่ึงอดีตท่ีครูใหความรูหนาหองเรียนนั้น ปจจุบันควรเปนการ

เรียนจากการคนควาของผูเรียนโดยครู ชวยออกแบบกิจกรรม ชวยแนะนํา และประเมินความกาวหนาของการ

เรียนรูของตนเองจะทําใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิตไดตามความตองการของบุคคล  

 (วัฒนา รัตนพรหม, 2561) การจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย (Research - Based Learning; 

RBL) เปนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองผานการทําโครงงานดวย

กระบวนการวิจัย การจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยมี 3 องคประกอบสําคัญ คือ จิตตปญญาศึกษา การคิด

เชิงระบบ และชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ การจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยใชจัดการเรียนรูใน 2 ภาค

การศึกษาโดยภาคการศึกษาท่ี 1 เนนการพัฒนาเคาโครงโครงงานฐานวิจัย และภาคเรียนท่ี 2 เนนในเรื่องการทํา

วิจยัและการนําเสนอผลการวิจยัการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจยัมีการประเมินผลการเรียนรูใน 7 ประเด็น 

ไดแก 1) ผลงานโครงงานฐานวิจัยของผูเรียน 2) ความสามารถในการอานและการเขียน 3) ทักษะการคิดวิเคราะห 

4) การคิดสะทอนและกระบวนการเรียนรูของตนเอง 5) ทักษะระหวางบุคคล 6) ทักษะการสื่อสาร และ 7) ความ

พึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย 

 ดังนั้นการใชโครงงานฐานวิจัยเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค โดยใช

การเรียนการสอนรูปแบบงานวจิัยเปนเครื่องมือในการจัดรูปแบบกระบวนการ สรางกลไกใหผูเรียนมีการจัดการ

ความคิดใหเปนระบบ ระเบียบอยางมีเหตุ และผล สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตนเองไดในอนาคตอยางยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงงาน รหัสวิชา 20104-8501 สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคลําพูน โดยใชการวิจัยเปนฐาน  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน รายวิชาโครงงาน รหัสวิชา 

20104-8501 สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สุภาภรณ มาชัยวงศ และคณะ (2561: 13-16) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในประเทศ
นิวซีแลนด ตามแนวคิดของ Healey (2005) ไดแบงรูปแบบการเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัยออกเปน 4 
ลักษณะ ไดแก 1) สอนจากผลการวิจัย 2) สอนจากกระบวนการวิจยั 3) สอนการทำวิจัย และ 4) สอนจากการ



สัมมนาผลการวิจัย เปนรูปแบบท่ีครูผูสอนมีบทบาทในการใชคำถามท่ีหลากหลายกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
คิด เกิดการศึกษาคนควา เกิดการคนพบขอเท็จจริง เกิดการสรางความรู และการเปนเจาของความรูของตนเอง 

บรรณรักษ คุมรักษา และเพชรลัดดา รักษากิจ (2562: 18) กลาววา การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน หมายถึง 
การสอนโดยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติโดยใชกระบวนการวิจัยมาเปนเครื่องมือในการสืบเสาะหา
ความรูดวยตนเอง ประกอบดวยการสอน 6 ข้ันตอน ไดแก 1) ข้ันสำรวจและระบุปญหา 2) ข้ันรวบรวมขอมูล 3) 
ข้ันวางแผน 4) ข้ันลงมือปฏิบัติ 5) ข้ันวิเคราะหและสรุปผล และ 6) ข้ันการแสดงผลงาน. 

มนตรี จันตะมะ (2562: 17) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน คือ การสอนท่ีเชื่อมโยงกับการ
วิจยั โดยใชผลการวิจัย กระบวนการวิจัย การทำวิจัย หรือสัมมนาผลวิจัย มาบูรณาการเขาไปในการเรียนการสอน 

บรรณรักษ คุมรักษา และปริศนา รักบำรุง (2563: 122) กลาววา การสอนแบบ RBL เปนการเรียนรูท่ีเนน
ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) ผูเรียนจะไดรับอิสระในการริเริ่มความคิดและลงมือ
กระทำตามท่ีคิดอยางมีระเบียบแบบแผนตามกระบวนการวิจัย พรอมกันนั้นก็จะไดรับการฝกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรไปในกระบวนการในการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานจะใชข้ันตอนของกระบวนการทำวิจัยซ่ึงมี
ความคลายคลึงกับวิธีการทางวิทยาศาสตรโดยท่ัวไปจะประกอบไปดวยข้ันตอนตาง ๆ ไดแก การกำหนดปญหา 
การตั้งสมมุติฐาน ข้ันการทดลองและเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล เปนตน แลวจึงสรางเปนองค
ความรูดวยตนเองข้ึนมาได 

อรทัย แสงมณีจรัส (2564: 16-17) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน คือ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชาหลักการเกษตรท่ีเนนการใชกระบวนการวิจัยโดยจัดกิจกรรมท่ีกระตุนใหผูเรียนใช
กระบวนการวิจัยมาแกปญหาหรือแสวงหาคำตอบโดยมีลักษณะท่ีสำคัญ 2 ประการ คือ 1) การนำผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับหลักการเกษตรมาใชสอน 2) การใหนักเรียนใชผลงานวิจัยเพ่ือการเรียนรูแลกเปลี่ยนประเด็นท่ีตน
สนใจในรายวิชาหลักการเกษตร 

พวงผกา ปวีณบำเพ็ญ (2560) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานและไดขอสรุปวา การจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (research-based learning) เปนเทคนิคหนึ่งในการสอนเชิงสรางสรรค ถือเปนหัวใจ
สำคัญของบัณฑิตศึกษาเพราะสงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองอยางแทจริง ซ่ึงเปนสิ่งสำคัญสำหรับ
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงสนับสนุนแนวคิดของการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางและสอดคลอง
กับหลักการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหความสำคัญกับการใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
นอกจากนั้นยังใหความสำคัญกับการเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกทักษะ กระบวนการคิด ทักษะการจัดการ การ
เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกปญหาอีกดวย อีกท้ังเปนการพัฒนา
กระบวนการแสวงหาความรูท่ีผูเรียนจะไดพัฒนาและสรางข้ึนในตัว อันจะน าไปสูคุณภาพของบัณฑิตท่ีพรอม
สำหรับสังคมฐานความรูตอไปในอนาคต การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานนี้ จะชวยใหผูเรียนมีเครื่องมือในการเรียนรู
ตลอดชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการใชกระบวนการวิจัย ซ่ึงใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูท่ีลึกซ้ึงและมีความหมายตอตนเอง 

มนตรี จันตะมะ (2562) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานท่ีสงเสริมสมรรถนะการประเมิน
และออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร และทักษะการทำงานรวมกันเปนทีม เรื่อง การ



สืบพันธุและการเจริญเติบโตของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา การจัดการเรียนรูควรใช
บทความวิจยั กระบวนการวิจัย และการสัมมนาผลการวิจัย เปนฐานในการจัดการเรียนรู อันประกอบไปดวย 6 
ข้ันตอน ไดแก 1) กำหนดหัวขอวิจัย 2) การออกแบบการวิจัย/วิธีการหาขอมูล 3) รวบรวมขอมูล 4) วิเคราะห
ขอมูล และสรุปผลการวิจัย 5) นำเสนอผลการวิจัย และ 6) ประเมินผล ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหนักเรียนสวนใหญ 
(รอยละ 64.52) มีการพัฒนาสมรรถนะไดในระดับสูง เพราะการจัดการเรียนรูนี้เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวม
ในการประเมินผลการเรียนรูของตนเองและผูอ่ืน นอกจากนี้พบวา นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการทำงานรวมกัน
เปนทีมในดานการเขาใจในความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไดมากท่ีสุด 

บรรณรักษ คุมรักษา และปริศนา รักบำรุง (2564) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน: 
ความคิดเห็นของนักเรียนครูวิทยาศาสตรตอผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม พบวา 1) ความคิดเห็นของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรตอผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน
มีคาอยูในระดับดีข้ึนไป ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนดไว 2) ผลการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรท่ีไดทำกิจกรรมการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < 
0.01) นอกจากนี้ผลการตรวจสอบอนุทินสะทอนผลการเรียนรูของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญสะทอนความ
คิดเห็นในเชิงบวกตอกิจกรรมการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน ดังนั้นการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานจึง
ใหผลลัพธในแงดีตอการจัดการเรียนการสอน ท้ังการสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 5 ดาน การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู และการสรางความประทับใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานรายวิชาโครงงาน รหัสวิชา 20104-8501 สำหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จำนวน 38 คน เปนกลุมทดลองเพ่ือใชการวิจัย
เปนฐาน รูปแบบการศึกษาแบบกลุ มเดียวทดสอบกอนเรียน และทดสอบหลังเรียน (One-Group Pretest-

posttest Design)  

ตารางท่ี 1 รูปแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว สอบกอน-สอบหลัง 

กลุมทดลอง การทดสอบ 

กอนเรียน 

การจัดการเรียนรูโดยใช

วิจัยเปนฐาน 

การทดสอบ 

หลังเรียน 

E T1 X T2 

ความหมายสัญลักษณ 

 E    กลุมทดลองท่ีเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน  

 X    แทนกระบวนการเรียนดวยเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

 T1   แทนการทดสอบกอนเรียน  

 T2     แทนการทดสอบหลังเรียน 



 

 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาโครงงาน รหัสวิชา 20104-8501 ดวยการวิธีจัดการเรียนรู โดยใชการวิจัย

เปนฐาน โดยใชรูปแบบการสืบคน การคนควา การอภิปราย ทําการทดลองตามสมมุติฐาน และนําเสนอการทํา

โครงงาน ตามรูปแบบงานวิจัยในภาคเรียนท่ี 1 ในปการศึกษา 2565 จํานวน 18 สัปดาห 

ตารางท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาโครงงาน รหัสวิชา 20104-8501 ดวยการวิธีจัดการเรียนรู โดยใชการ

วิจัยเปนฐาน 

หนวยการเรียนรู สัปดาห ช่ัวโมง 

1. การจัดทําโครงงาน และระเบียบวิธีการทําวิจัย 1-3 12 

2. การวางแผนดําเนินงานวิจัย 4 4 

3. ปฏิบัติจัดทําโครงงาน สรางและหรือพัฒนางานใหสอดคลองกับสาขาวิชาชางไฟฟา 5-9 20 

4. การทดสอบสมมติฐาน การรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 10-13 16 

5. การประเมินผลตามสมมุติฐาน และหาคําตอบตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 14-16 12 

6. การจัดทํารายงานการสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผล 17-18 8 

รวมท้ังหมด 1-18 72 

แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนตามรูปแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว สอบ

กอน-สอบหลัง โดยใชคําถามจากหนวยการเรียนท้ังหมด 6 หนวยการเรียน หนวยหละ 10 ขอ รวมคะแนนท้ังหมด 

60 คะแนน แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใหคะแนนตอบถูกไดขอละ 1 คะแนน และตอบผิดไดขอละ 

0 คะแนน  

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน รายวิชาโครงงานรหัส

วิชา 20104-8501 สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคลําพูน เพ่ือ

ใชในการทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนตามสมมุติฐานท่ีคาดหวังวาวาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการ

เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานรายวิชาโครงงาน อยูในระดับมากข้ึนไป (คาเฉลี่ย >= 3.51) 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน ดําเนินการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู

จํานวนหนวยการเรียนท้ังหมด 6 หนวยการเรียน ดําเนินการเรียนโดยการทดสอบกอนเรียนหนวยการเรียน และ

ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมการศึกษาคนควา และสนับสนุนการทํางาน



เปนทีม แสดงออกใหทราบกิจกรรมครบท้ัง 3 ดาน พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และดําเนินการสอบหลัง

เรียน เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือนําการวิเคราะหประเมินผล 

วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน รายวิชา

โครงงานรหัสวิชา 20104-8501 โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาชางไฟฟา 

วิทยาลัยเทคนิคลําพูนท่ีกําลังศึกษารายวิชาโครงงาน รหัสวิชา 20104-8501 ท้ังหมด 38 คน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน 

 โดยการนำผลคะแนนมาจากแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
พิจารณาจากคะแนนกอนเรียน กับคะแนนหลังเรียน 

ตารางท่ี 3 ตารางสรุปคะแนนกอนเรียน – หลังเรียน การจัดการเรียนรูรายวิชาโครงงาน รหัสวิชา 20104-8501 
ดวยการวิธีจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

 
* df = 37 ท่ีระดับ .05 จะไดคา t Critical = 1.69   

 จากตารางท่ี 3 ตารางสรุปคะแนนกอนเรียน – หลังเรียน การจัดการเรียนรูรายวิชาโครงงาน รหัสวิชา 

20104-8501 ดวยการวิธีจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน พบวาการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย

ของผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ไดผลคะแนนมาตรฐานที เทากับ 10.91 มากกวา t Critical = 1.69 ทำให

สรุปไดวาหนวยท่ี 5 มีความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ ท้ังนี้พบวาคาคะแนนเฉลี่ยท้ังฉบับมีคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 4.40 และคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

เทากับ 7.65 คาเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานทีเทากับ 10.44 มากกวา t Critical = 1.69 ทำใหสรุปไดวาการจัดการ



เรียนรูรายวิชาโครงงาน รหัสวชิา 20104-8501 ดวยการวิธีจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน มีความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยของผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน รายวิชา

โครงงาน รหัสวิชา 20104-8501 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาชางไฟฟา 

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จากผูเรียนท่ีไดผานกระบวนการเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐานจำนวนท้ังหมด 38 คน โดย

แบบสอบถามมีท้ังหมด 2 ตอน ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบสอบถาม และตอนท่ี 2 สอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน รายวิชาโครงงาน โดยมีคำถามท้ังหมด 10 ขอแบงเปน 5 

ระดับดังนี้ 

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัย
เปนฐาน รายวิชาโครงงาน รหัสวิชา 20104-8501 

รายการประเมิน   X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ครูดำเนินการจัดกิจกรรมในการเรียนรูมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย (เชนจับคูนำเสนออภิปรายกลุม) 

3.74 0.86 ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก 

2.  ครูมีการสงเสริมใหนักเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง 
(เชนคนควาจากตำรา หองสมุด อินเตอรเน็ต) 

3.71 0.80 ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก 

3.  ครูมีการสงเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหและตัดสินใจ 
และฝกลงมือปฏิบัติ 

3.92 0.85 ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก 

4.  ครูมีการสงเสริมใหนักเรียนแสดงทักษะโดยวิธีการนำเสนอ
เชิงวิชาการ 

3.97 0.88 ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก 

5.  ครูมีการสงเสริมใหนักเรียนทำงานเปนทีมไดรวมกันคิด
วิเคราะห และรวมกันตัดสินใจ 

3.82 0.93 ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก 

6.  ครูมีการใชงานกระบวนการวจิัยในการจัดกิจกรรมเรียน 
(เชนคนควาถอดบทเรียนนำเสนอพรอมอภิปรายกลุม) 

3.95 0.80 ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก 

7.  ครูมีการติดตามความกาวหนาผลงานของนักเรียนอยาง
ตอเนื่อง 

3.89 0.69 ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก 

8.  ครูมีการเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น รวม
ประเมินตนเอง และเพ่ือน 

3.92 0.82 ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก 



9.  ครูมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการวัดและประเมินผล 
3.92 0.85 ความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก 

10.  ครูมีการจัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปนสำคัญ (เชนสงเสริม
ใหเรียนรูดวยตนเอง 
ทำงานเปนทีม คนควา ถอดบทเรียน) 

3.84 0.79 ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก 

ความพึงพอในภาพรวม 3.87 0.06 
ความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก 

 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน รายวิชาโครงงานรหัสวิชา 20104-

8501 โดยใชคาความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. โดย

ไดกำหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ(ชูศรี, 2553: 75) โดยมีเกณฑคาเฉลี่ยดังนี้ คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มี

ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก คาเฉลี่ย 2.50 – 

3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คาเฉลี่ย1.50 – 2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยคาเฉลี่ย

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยท่ีสุด (ตองปรับปรุง) สรุปความพึงพอใจตอแบบประเมิน ดวย

เกณฑคะแนนเฉลี่ยรวม พบวาความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ มีคาเฉลี่ย ( X = 3.87 ) มีระดับความพึง

พอใจมาก 
 

สรุปผล  

 การจัดการเรียนรูรายวิชาโครงงาน รหัสวิชา 20104-8501 ดวยการวิธีจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปน

ฐาน มีความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน รายวิชาโครงงานรหัส

วิชา 20104-8501 ความพึงพอใจในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก 

 

อภิปรายผล 

 การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานรายวิชาโครงงาน รหัสวิชา 20104-8501 สำหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ ทรหด ( 

2564 ) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาไฟฟารถยนต เรื่องแบตเตอรี่รถยนต ดวยการจัดการ เรียนรูโดย

ใชการวิจัยเปนฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาชางยนต ไดทดสอบทำการจัดการเรียนการสอนโดยมีทำ

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนท้ังสองกลุม และไดจากผลการทดสอบ t-test ของกลุมปกติ คะแนนทีเฉลี่ย

กอนเรียน 42.76 คะแนนทีเฉลี่ยหลังเรียน 57.24 สรุปคาคะแนนทีเฉลี่ย หลังเรียนสูงข้ึน รอยละ 33.87 ไดผลการ

ทดสอบ t-test ของกลุมทดลอง คะแนนทีเฉลี่ยกอนเรียน 41.12 คะแนนทีเฉลี่ยหลังเรียน 58.88 สรุปคาคะแนนที



เฉลี่ย หลังเรียนสูงข้ึน รอยละ 43.22 และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนทีเฉลี่ยท่ีสูงข้ึนจะเห็นไดวาการจัดการเรียน

รูปแบบการใชวิจัย เปนฐานมีคะแนนทีเฉลี่ยท่ีสูงกวาการจัดการเรียนการสอบแบบปกติ 

รุสดา จะปะเกีย ( 2558 ) ผลของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชีววิทยา และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงดำเนินการทดลองแบบกลุม

ทดลองหนึ่งกลุม วัดผลกอนและหลังการ ทดลอง (One group Pretest-Posttest Design) วิเคราะหขอมูลโดยหา

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent 

group) และ หาคาคะแนนพัฒนาการ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มี

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คะแนน 

พัฒนาการของนักเรียนรอยละ 68.42 มีพัฒนาการระดบัสูง และนักเรียนรอยละ 31.58 มีพัฒนาการ ระดับกลาง 

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาอยูในระดับดี ความพึงพอใจในการจัดการเรียน รูอยูในระดับพึงพอใจมาก 

และนักเรียนรูจักวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง ภายใตการทำงาน รวมกันเปนทีม กลาแสดงออก แสดงความ

คิดเห็น มีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบสามารถคนควาหาขอมูลจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย และ

สรุปในสิ่งท่ีไดเรียนรูมาถายทอดใหผูอ่ืน เขาใจได สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางลึกซ้ึงและมีความสุขในการ

เรียน 

จากผลการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานรายวิชาโครงงาน รหัสวิชา 20104-8501 สำหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จากการจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนไดเปนผู

ศึกษาคนควา และอภิปรายกลุม ทำงานเปนทีมสงผลดีตอพฤติกรรมในการเรียนเปนไปในทางท่ีดีข้ึน ผูเรียนมี

ความรูสึกสนุกสงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

 การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานควรจัดการเรียนแบบแบงกลุมควบคุม และกลุมปกติ เพ่ือทดสอบ

ความแตกตางทดสอบระดับความสามารถ เพ่ือศึกษาแยกระดับความสามารถวิเคราะหการไดรับการพัฒนา ใน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานท้ังการนำงานวิจัยใชการสอน และใชรูปแบบการเรียนโดยใช

กระบวนการ เพ่ือหาความแตกตางกันในรายวิชาโครงงานตอไป 
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