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คาํนํา 
 

รายงานผลการวิจยัในชัน้เรียนเร่ือง การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญโดยใช้การเรียนรู้
ด้วยโครงงาน (Project-based Learning) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนวิชา วก 433 เคร่ืองสูบและพัด
ลม เป็นงานวิจยัท่ีดําเนินการในระหวา่งการสอนในช่วงภาคการศกึษาท่ี 1/2552 ซึง่ดําเนินการวิจยั

เสร็จสิน้ในภาคการศกึษาเดียวกนั การวิจยัในชัน้เรียนนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เป็นวา่ท่ี

วิศวกรออกแบบท่ีมีความกล้าคดิ กล้าทําและกล้าแสดงออก  

งานวิจยันีสํ้าเร็จลลุว่งลงได้ด้วยความร่วมมืออยา่งดียิ่งของนกัศกึษาสาขาวิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร ชัน้ปีท่ี 4 และ 5 คณะวิศวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแมโ่จ้  ซึง่ผู้ ทําวิจยั

ขอขอบคณุนกัศกึษาทกุคนท่ีให้ข้อมลูอยา่งตรงไปตรงมา และผู้วจิยัจะได้นําผลงานวิจยันีไ้ปใช้ในการ

ปรับปรุงและพฒันากระบวนการเรียนการสอนในวิชานีแ้ละวิชาอ่ืนๆ ในโอกาสถดัไปให้ดียิ่งขึน้ 

 
       ดร. ชนวัฒน์ นิทศัน์วิจติร 
               16 ตลุาคม 2552 
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รายงานผลการวจิัย 
 

เร่ือง: การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญโดยใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
  (Project-based Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนวิชา วก433 เคร่ืองสูบและพัดลม 

 
ผู้วิจัย: นายชนวัฒน์ นิทศัน์วิจติร 

คณะวิศวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

 
----------------------------------- 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

วิชา วก 433 เคร่ืองสบูและพดัลม เป็นวิชาเอกเลือกวิชาหนึ่งในหลายๆ วิชาของ

หลกัสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหาร ประกอบด้วยการสอนแบบบรรยาย 2 

ชัว่โมง  ปฏิบตัิ 3 ชัว่โมง  ศกึษาด้วยตนเอง 1 ชัว่โมง/สปัดาห์ ซึง่นกัศกึษาท่ีผ่านกระบวนวิชา 

วก 206 กลศาสตร์ของไหล (วิชาบงัคบัก่อน) สามารถลงเรียนได้ ดงันัน้ เท่ากบัว่านกัศกึษาท่ี

เรียนตามแผนหลกัสตูรซึง่ก็คือนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 ก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ แตท่ี่ผ่านมาพบ

เพียงนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 และสงูกวา่เท่านัน้ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชานี ้

เดิมทีการสอนวิชานีใ้นภาคปฏิบตัิได้แบ่งนกัศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ เพ่ือทําการทดลอง

ในห้องปฏิบตัิการเหมือนวิชาอ่ืนโดยทัว่ไป แต่ย้อนกลบัไปเม่ือ 5 ปีท่ีผ่านมา ผู้สอนได้เร่ิม

ลดทอนการทําการทดลองในห้องปฏิบตัิการลง โดยเฉพาะบางหัวข้อท่ีเห็นว่าไม่ค่อยสําคญั

และคงไม่ได้นําความรู้ไปใช้จริงในชีวิตการทํางานของวิศวกร (วิจารณญาณนีอิ้งจาก

ประสบการณ์ท่ีผู้สอนเคยเป็นวิศวกรมาก่อน) จึงปรับเปล่ียนการทดลองในห้องปฏิบตัิการมา

เป็นการทําเวิร์คช็อปเร่ืองของการออกแบบงานระบบด้านวิศวกรรมท่ีมีการประยกุต์ใช้เคร่ือง

สบูและพดัลมแทน 

จากอดีตสู่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองเร่ือยมา จนปี

การศึกษาท่ีผ่านมานัน้ นกัศึกษาแย่งกนัลงทะเบียนเรียนจนเต็ม 40 ท่ีนัง่ในเวลาเพียงคร่ึง

ชัว่โมงแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนเรียนเท่านัน้ โดยมีสดัสว่นของจํานวนรับนกัศกึษาต่อผู้ มี

สิทธิลงทะเบียนได้เท่ากับ ร้อยละ 55.5 ซึ่งสิ่งนีเ้ป็นตัวชีว้ัดได้เป็นอย่างดีว่าวิชานีมี้ความ

น่าสนใจท่ีจะเรียนมากกว่าการแจกเกรดท่ีดีๆ ให้ เพราะตลอดระยะเวลาของการเรียนนัน้ 

ถึงแม้จะทํางานเป็นทีมก็ตาม แต่ก็มีหน้าท่ีในทีมท่ีไม่เหมือนกันเสียเลยทีเดียว ดงันัน้ผู้ เรียน
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 งานออกแบบคํานวณเป็นแขนงงานหนึ่งท่ีสําคญัของอาชีพวิศวกร แตจ่ากเดิมท่ีผู้สอน

ประสบกับตัวเองขณะสําเร็จการศึกษาใหม่ๆ พบว่าตนเองและเพ่ือนๆ บัณฑิตวิศวกรรุ่น

เดียวกันขาดประสบการณ์และทักษะในการออกแบบ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในอาชีพวิศวกร 

เน่ืองจากกระบวนการเรียนการสอนในยคุเก่านัน้ได้สอนการออกแบบอปุกรณ์ต่างๆ โดยแยก

เนือ้หาเป็นบทๆ แบบไม่มีความเช่ือมโยงกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกันและไม่มี

โอกาสเรียนรู้การประยกุต์เพ่ือออกแบบระบบใหญ่ท่ีมีการตอ่เช่ือมอปุกรณ์ประกอบระบบตา่งๆ 

เข้าด้วยกนั ทําให้ขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบในกระบวนการทํางาน

ด้านการออกแบบ ทําให้เป็นผู้ ท่ีไมมี่ความกล้าคดิ กล้าทําและกล้าแสดงออกตามมา เหตนีุอ้าจ

รุนแรงถึงขัน้ทําให้เกิดความขลาดกลัวงานออกแบบ จนทําให้ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ

วิศวกรในอนาคตได้ 

 ดงันัน้ เพ่ือขจดัปัญหาของการสร้างบณัฑิตวิศวกรท่ีมีความขลาดกลวังานออกแบบ 

ผู้สอนจึงได้จดัให้การเรียนการสอนเป็นแบบเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั โดยเลือกใช้วิธีการเรียนรู้

ด้วยโครงงาน (Project-based Learning, PBL) ในกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือทําวิจยัในชัน้เรียน 

เน่ืองจากผู้ สอนเช่ือว่ากระบวนการดังกล่าวจะช่วยเกือ้หนุนให้ผู้ เรียนท่ีผ่านกระบวนการนี ้

กลายเป็นผู้ ท่ีกล้าคิด กล้าทําและกล้าแสดงออกได้ เอือ้อํานวยต่ออนาคตการเป็นวิศวกรท่ี

เจริญในหน้าท่ีการงานและสง่ผลสะท้อนให้สถาบนัการศกึษามีช่ือเสียงตามมา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
1. เพ่ือสร้างเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีกล้าคดิ กล้าทําและกล้าแสดงออก 

2. เพ่ือนําผลวิจยัท่ีได้ไปประยกุต์เพ่ือปรับปรุงงานสอนให้ดียิ่งขึน้ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ศกึษาวิจยัเฉพาะกลุม่นกัศกึษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหารท่ีเรียน

วิชา วก 433 เคร่ืองสบูและพดัลม เท่านัน้ 

 

สมมุตฐิานงานวิจัย 
นกัศึกษาเป็นผู้ ท่ีกล้าคิด กล้าตดัสินใจเพ่ือทําการออกแบบและเป็นผู้ ท่ีกล้านําเสนอ

งานท่ีได้ออกแบบไว้หน้าชัน้เรียน ผู้ เรียนจะมีผลการเรียนดีขึน้และมีจํานวนนกัศกึษาได้ลําดบั

ขัน้ผลการเรียนต่ํากวา่ C ไมเ่กินร้อยละ 25 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาวิชา วก 433 เคร่ืองสูบและพดัลมจะเป็นผู้ ท่ีมีความกล้าท่ีจะออกแบบคํานวณ 

และกล้าแสดงออกซึง่สิง่ท่ีได้ทําการออกแบบไว้ตอ่หน้าสาธารณะ 

2. ในกระบวนการเรียนรู้ผ่านการทํางานเป็นทีมนัน้ นกัศกึษาจะได้รับประสบการณ์และฝึกฝน

การใช้จิตวิทยาและการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน 

3. ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจท่ีคงทน และมีผลการเรียนท่ีดีขึน้ 

 

สรุปสาระสาํคัญจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
Gagne’ และ Briggs [1] ได้ให้แนวคิดของขัน้ตอนในการวางแผนการสอนเพ่ือให้เกิด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางซึง่ควรประกอบไปด้วยพฤติกรรม 9 ชนิดท่ี

เป็นเหตกุารณ์ท่ีควรเกิดขึน้ในการสอนดงันี ้ (1) การเรียกความสนใจ (2) การบอกให้ผู้ เรียนรู้

จดุประสงค์ (3) การเร้าให้ผู้ เรียนระลกึถึงการเรียนรู้ท่ีจําเป็นต้องมีมาก่อน (4) การนําเสนอสิ่ง

เร้า (5) การชีแ้นะการเรียนรู้ (6) การทําให้ผู้ เรียนแสดงพฤติกรรม (7) การเฉลยผลการกระทํา

ของผู้ เรียนทนัที (8) การวดัผลการเรียน และ (9) การทําให้ผู้ เรียนมีความรู้คงทน 

กระทรวงศึกษาธิการ [2] ให้ความหมายของการสอนด้วยโครงงานว่า เป็นการทําให้

นกัเรียนได้ปฏิบตัิภายใต้การดแูลและให้คําปรึกษาของผู้สอนตัง้แต่เร่ิมวางแผนจนโครงงาน

สําเร็จ และ       ธีระชยั ปรูณโชติ [3] กลา่วว่าโครงงานเป็นการศกึษาท่ีเน้นกิจกรรมโดยผู้ เรียน

เป็นผู้ลงมือปฏิบตัิค้นคว้าด้วยตวัเองภายใต้คําแนะนําของผู้สอนหรือผู้ เช่ียวชาญ ดงันัน้การ

สอนด้วยโครงงานจึงหมายถึง ผู้สอนหรือผู้ เช่ียวชาญได้ให้คําแนะนําในการวางแผนเพ่ือฝึก

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างศกัยภาพของผู้ เรียนตามความสนใจและความแตกต่าง

ระหว่างบคุคล ซึง่การสอนในกระบวนวิชานีเ้ลือกใช้การสอนด้วยโครงงานตามสาระการเรียนรู้

เป็นหลัก โดยผู้ เรียนนําความรู้ทักษะท่ีเรียนในกลุ่มสาระการเรียนนัน้มาบูรณาการจัดทํา

โครงงาน 

 เน่ืองด้วย วิชาวก 433 เคร่ืองสูบและพดัลมนีเ้ป็นวิชาท่ีสอนเนือ้หาเก่ียวกับการ

คํานวณระบบเคร่ืองสบูและระบบพดัลม รวมถึงอุปกรณ์ประกอบระบบและการนําเคร่ืองสบู

และพดัลมไปประยกุต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรม ดงันัน้ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการทําวิจยั

ในชัน้เรียน ซึง่เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางด้วยวิธีเรียนรู้ด้วยโครงงานจึงแบง่กลุม่นกัศกึษาเพ่ือทํา

โครงงานท่ีเก่ียวกับการออกแบบระบบเคร่ืองสูบและพัดลมเพ่ือประยุกต์ใช้กับงานด้าน

วิศวกรรม 
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แผนการดาํเนินงานและวธีิการดาํเนินการวิจัย 
(1) กลุ่มเป้าหมาย 

นกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหารท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา วก 

433 เคร่ืองสบูและพดัลม เท่านัน้ 

 (2) เคร่ืองมือ 
1. โครงงานออกแบบระบบท่ีประยกุต์ใช้เคร่ืองสบูและพดัลมกบังานด้านวิศวกรรม 

2. กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

3. ผลสมัฤทธ์ิของการร่วมมือทําโครงงาน 

4. ผลการเรียนวิชา วก 433 เคร่ืองสบูและพดัลม 

5. แบบสอบถาม 

(3) ขัน้ตอนการดาํเนินการวิจัย 

ขัน้ตอนการดําเนินการได้ใช้แนวคิดท่ีสอดคล้องกับขัน้ตอนในการวางแผนการสอน

เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางซึ่งประกอบไปด้วยพฤติกรรม 9 

ชนิดท่ีเป็นเหตกุารณ์ท่ีควรเกิดขึน้ในการสอนดงันี ้ [1] 

1. เพ่ือเรียกความสนใจ ผู้ สอนได้ส่งอีเมล์กระตุ้นให้นักศึกษาเตรียมพร้อมเพ่ือ

ลงทะเบียนเรียน และสง่ E-card และ SMS เชิญนกัศกึษาท่ีมีระดบัผลการเรียนดีในวิชาบงัคบั

ก่อนเพ่ือเชือ้เชิญให้ลงทะเบียนเรียนวิชานี ้ลว่งหน้า 1 สปัดาห์ก่อนการลงทะเบียน 

2. เพ่ือบอกให้ผู้เรียนรู้จุดประสงค์ โดยผู้ สอนได้ส่งอีเมล์ท่ีแนบไฟล์นําเสนอท่ี

เก่ียวกับการบอกเล่าวตัถุประสงค์ของการสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัใช้การเรียนรู้ด้วย

โครงงานของวิชานีใ้ห้กบันกัศกึษาท่ีมีสิทธิลงทะเบียนเรียนทราบลว่งหน้า ก่อนการลงทะเบียน

จะเร่ิมต้นขึน้ 

3. เพ่ือปลูกเร้าให้ผู้เรียนระลึกถงึการเรียนรู้ที่จําเป็นต้องมีมาก่อน โดยผู้สอนได้

กระตุ้นด้วยการกล่าวถึงเนือ้หาพืน้ฐานท่ีได้เรียนมาเพ่ือทบทวนก่อนเข้าสูบ่ทเรียนหลกั และให้

กลบัไปทบทวนด้วยตวัเองนอกเวลาเรียน 

4. เพ่ือการนําเสนอส่ิงเร้า ทําได้โดยท่ีผู้สอนนําเสนอผลงานท่ีผู้สอนเคยทํามาใน

ฐานะวิศวกรผู้ออกแบบ ผลงานของนกัศกึษารุ่นพ่ี และอธิบายขัน้ตอนการทํางาน และจดัให้มี

การทําแผนการทําโครงงานร่วมกัน (ระหว่างการทําโครงงานจะมีการเชิญวิศวกรรุ่นพ่ีของ

ผู้ เรียนเอง มานําเสนอประสบการณ์และชีแ้นะการทํางานท่ีเก่ียวกบังานโครงงานท่ีผู้สอนกําลงั

ทําอยู)่ 
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5. เพ่ือการช้ีแนะการเรียนรู้ โดยผู้สอนจะกระทําเพียงแนะแนวทางการทํางาน

ออกแบบ เช่นการศึกษาพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับงานนัน้ๆ เพ่ือนํามาเป็นเง่ือนไขหรือ

ข้อกําหนดของการออกแบบ แนวคดิและเทคนิคการออกแบบ การเขียนแบบ และการประมาณ

ราคา เป็นต้น ส่วนท่ีเหลือผู้ เรียนจะต้องศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมเองจากแหล่งข้อมลูท่ีผู้สอน

แนะนําไว้ 

6. เพ่ือการทําให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม ทําได้โดยกระตุ้นให้ผู้ เรียนร่วมกิจกรรม

ตอบคําถามในชัน้เรียนด้วยความสมคัรใจมากกว่าการบงัคบัหรือกําหนดตวับคุคล โดยจดัการ

เรียนการสอนบรรยายโดยให้ผู้ เรียนนัง่เรียนเป็นกลุ่ม เพ่ือปรึกษาหารือในข้อซกัถามก่อนท่ีจะ

ให้มีผู้อาสาในกลุม่ลกุขึน้ตอบ ดงันัน้ ในสว่นของการนําเสนอโครงงานในภาคปฏิบตันิัน้ ผู้ เรียน

ก็จะลดความประหมา่ลงและมีความคุ้นชินตอ่การนําเสนอมากขึน้ตามมา การนําเสนอจะมีขึน้

ทกุสปัดาห์ ผลงานท่ีจะต้องนํามาเสนอเป็นไปตามตามแผนงานท่ีได้วางไว้ และทกุคนต้องผลดั

กนัออกมานําเสนออย่างน้อยคนละหนึ่งครัง้ (หลงัการนําเสนอทกุครัง้จะจดัให้มีการวิจารณ์ 

แสดงความเห็น และประเมินให้คะแนนกนัเองระหว่างกลุ่มผู้ เรียน เพ่ือก่อให้เกิดการพฒันา

และแขง่ขนักนัเองในกลุม่ผู้ เรียน และจดัให้มีการประเมินเพ่ือนสมาชิกในกลุม่เดียวกนัเพ่ือเป็น

ตัวบ่งชีถ้ึงสมรรถนะในการทํางานกลุ่มของตนเองในสายตาสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งจะกระทํา

ระหวา่งการทําโครงงานครัง้หนึง่และเสร็จสิน้การทําโครงงานอีกครัง้หนึง่) 

7. เพ่ือการเฉลยผลการกระทําของผู้เรียนทันที ผู้สอนต้องมีการแสดงความ

คดิเห็น 2 สว่น สว่นแรกตอ่โครงงานท่ีได้นําเสนอแล้วเสร็จนัน้ๆ เพ่ือบอกถึงคณุภาพของผลงาน 

ข้อดี-ข้อด้อยหรือจุดแข็ง-จุดอ่อนทัง้ทางด้านเทคนิคการออกแบบและด้านงบประมาณราคา 

สว่นท่ีสองคือ คณุภาพของการนําเสนอ เช่น ความกระชบัในเนือ้หา รูปแบบการนําเสนอ ความ

น่าสนใจในงาน ความชัดเจนในรายละเอียด เทคนิคการนําเสนอ บุคลิกของผู้ นําเสนอ การ

ดงึดดูผู้ ฟัง และความน่าเช่ือถือ เป็นต้น 

8. เพ่ือการวัดผลการเรียน จะแบง่การวดัผลเป็น 2 สว่น สว่นแรกคือการวดัผลจาก

การสอบข้อเขียน ส่วนหลงัคือการประเมินผลของโครงงานซึ่งมีทัง้การประเมินผลจากการ

นําเสนอ และผลจากรายงานสรุปโครงงานแบบรูปเลม่ 

9. เพ่ือการทําให้ผู้เรียนมีความรู้คงทน ผู้สอนจะเน้นยํา้และประมวลองค์ความรู้ 

ความเข้าใจ ประสบการณ์ท่ีได้จากการทําโครงงานเพ่ือปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในสิ่ง

ต่างๆ ท่ีได้เรียนมาให้คงทนติดตวัผู้ เรียนไปเป็นเวลานาน และสดุท้ายสรุปผลท่ีได้จากการทํา

วิจยัในชัน้เรียนเพ่ือเขียนรายงานฉบบัสมบรูณ์ และนําผลวิจยัท่ีได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน

ให้ดีขึน้ในโอกาสถดัไป 
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(4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. รวมรวมข้อมลูจากการสงัเกตพฒันาการของนกัศกึษาจากการตอบข้อซกัถามในชัน้

เรียนถึงความเข้าใจและการนําไปประยกุต์ใช้ 

2. รวบรวมข้อมลูจากการสงัเกตพฒันาการของนกัศกึษาจากผลของการทําโครงงาน
และการนําเสนอ ประกอบกบัผลประเมินจากผู้ เรียนด้วยกนัเอง 

3. รวบรวมและแจกแจงคะแนนผลการสอบปลายภาค 

 (5) วิธีวิเคราะห์และสถติทิี่ใช้ 
1. วิเคราะห์ผลการสอบปลายภาคเชิงร้อยละหรือเปอร์เซน็ต์ 

2. ใช้สถิตเิชิงพรรณนาถึงผลสมัฤทธ์ิของพฒันาการและโครงงานด้วยแบบสอบถาม 

     
      ผลการวจิัย 

จากการศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของผู้ เรียนท่ีมีมาตัง้แต่เร่ิมเรียนตอนต้น

เทอม ผู้วิจยัสงัเกตได้ถึงความประหม่าและไม่กล้าแสดงออกของผู้ เรียนในการตอบคําถามใน

ชัน้เรียน แต่เม่ือผู้วิจยัได้เฉลยผลของคําตอบท่ีผู้ เรียนได้ตอบมาโดยไม่ใช้คําว่า “ผิด” สําหรับ

คําตอบท่ีไม่ถกูต้อง โดยเฉลยแบบเบ่ียงเบนความเข้าใจท่ีผิดไปของผู้ เรียนให้กลบัมามีความ

เข้าใจท่ีถกูต้องแบบไมใ่ห้เกิดการอบัอายในระหว่างท่ีตอบคําถามนัน้ผิด และผู้สอนไม่ได้ตําหนิ

ในคําตอบแต่อย่างใด สิ่งนีทํ้าให้การลกุขึน้ตอบครัง้ถดัไปของผู้ เรียนเร่ิมมีความกล้าเพิ่มขึน้ที

ละเล็กละน้อย ความกล้านีพ้ฒันาสู่การนําเสนอโครงงานในชัน้เรียนได้เป็นอย่างดี เพียงแต่

ผู้สอนต้องไม่สร้างบรรยากาศให้การนําเสนอนัน้เคร่งเครียดจนเกินไป เช่น การถามคําถามกบั

ผู้ นําเสนอท่ียากเกินกว่าจะตอบได้ (คําถามนอกเหนือจากท่ีศึกษา) เป็นต้น แต่หากสามารถ

อนุญาตให้การนําเสนอเป็นไปอย่างสนุกสนานได้โดยปล่อยให้เนือ้หาการนําเสนอไม่เป็นเชิง

วิชาการเพียงอย่างเดียวได้ และการท่ีให้โอกาสผู้ เรียนต้องออกมานําเสนอคนละไม่น้อยกว่า 2 

ครัง้ ทําให้ผู้ เรียนมีความคุ้นชินตอ่การนําเสนอได้เป็นอย่างดีและทําให้ลดความประหม่าได้อีก

ด้วย 

ผู้วิจยัได้ออกแบบแบบสอบถามเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โดยให้ผู้ เรียนจํานวน 29 คน จากทัง้หมด 33 คน กรอก

คะแนนเตม็ 10 คะแนน แล้วนําผลท่ีได้มาคํานวณเชิงสถิตแิละวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้ดงันี ้
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1) ผลการประเมินความกล้าคดิ 

ลําดบั  รายละเอียด  ก่อนเรียน  หลงัเรียน  

1  ความกล้าคดิ    

1.1  กล้าคดินอกกรอบ (วางแนวคดิการออกแบบ)  4.9  7.6  

1.2  กล้าคดิประยกุต์จากทฤษฏีท่ีได้เรียนมา  5.0  7.5  

1.3  กล้าคดิเชิงวิเคราะห์ปัญหาจากเทอมโปรเจค  4.9  7.8  
 

ความเห็นเพิ่มเตมิ: 

• ก่อนเรียนไม่ค่อยแน่ใจเพราะกลวัผิด ตอนนีมี้ความมัน่ใจขึน้ กล้าคิดคํานวณมากขึน้กว่าเดิม 

และคดิหลายแง่มมุก่อนลงมือทํา 

• ตอนนีส้ามารถท่ีจะคดิอยา่งมีหลกัการโดยไมล่งัเล 

• ก่อนเรียนกังวลว่าจะมีความรู้ไม่เพียงพอ ระยะหลังพอมีความรู้เพิ่มจึงทําให้กล้าคิด กล้า

วิเคราะห์ปัญหามากขึน้ 
 

2) ผลการประเมินความกล้าทาํ 

ลําดบั  รายละเอียด  ก่อนเรียน  หลงัเรียน  

2  ความกล้าทํา    

2.1  กล้าค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิเองและเลือกท่ีจะเช่ือในแหลง่ข้อมลูนัน้  5.8  8.0  

2.2  กล้ากําหนดเง่ือนไขการออกแบบเองอยา่งมัน่ใจ  4.6  7.6  

2.3  กล้าตอ่เช่ือมประสานองค์ความรู้จากวิชาตา่งๆ เข้าด้วยกนั  5.2  7.7  

2.4  กล้าลงมือทําในสิง่ท่ีไมเ่คยเรียนในชัน้เรียน  4.5  7.9  

2.5  กล้าตดิตอ่ประสานงานกบัวศิวกรศษิย์เก่าหรือบริษัทร้านค้า  4.7  7.7  

 

ความเห็นเพิ่มเตมิ: 

• ก่อนเรียนแทบไม่กล้าจะทําอะไร หรือกําหนดอะไรเลย ต้องถามผู้ รู้ตลอด แต่พอเรียนแล้วก็

สามารถประยกุต์ กําหนดเง่ือนไขตา่งๆ ได้อยา่งมัน่ใจโดยหาข้อมลูเพิ่มเตมิด้วย 

• กล้าเพราะในชีวิตจริงก็จะต้องตดิตอ่กบัผู้คนอีกมากมาย 
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3) ผลการประเมินความกล้าแสดงออก 

ลําดบั  รายละเอียด  ก่อนเรียน  หลงัเรียน  

3  ความกล้าแสดงออก    

3.1  กล้าตอบคําถามในชัน้เรียน (แบบอาสา)  5.2  7.8  

3.2  กล้านําเสนอในสิง่ท่ีได้ลงมือทํา โดยไมเ่กรงวา่จะถกูหรือผิด  5.1  8.0  

3.3  กล้านําเสนองานตอ่วิศวกรศษิย์เก่าผา่นทางอีเมล์  4.9  7.7  

3.4  กล้านําเสนอหน้าชัน้เรียน  5.5  8.3  
 

ความเห็นเพิ่มเตมิ: 

• กล้าตอบคําถามเพราะเพ่ือนเค้าลกุขึน้ตอบกนั เพราะไมต้่องกลวัตอบถกูหรือผิด 

• เน่ืองจากให้ผลดักนัตอบ เพราะฉะนัน้ข้อไหนตอบได้ก็รีบตอบ 

• เหมือนได้เป็นการลองผิดลองถกูดกู่อน รู้วา่ผิดแล้วจะได้แก้ไขให้ถกูต้อง 

• กล้าเพ่ือเป็นการฝึกความพร้อม ความมัน่ใจในตวัเอง 

• เป็นวิธีการท่ีดีมาก เพราะการลองผิดลองถกูทําให้ได้ความรู้ด้วยตนเอง 

• บรรยายกาศการนําเสนอเป็นไปอยา่งเป็นกนัเอง ทําให้ไมเ่กร็งจนเกินไป 
 

4) ผลการประเมินอ่ืนๆ 

ลําดบั  รายละเอียด  ก่อนเรียน  หลงัเรียน  

4  การกล้าคํานวณ กล้าออกแบบและนําเสนองานโดยรวม  4.8  7.7  

5  ได้รับประสบการณ์และการฝึกฝนการใช้จิตวิทยา  5.9  8.7  

6  มีความรู้ ความเข้าใจท่ีคงทน และมีผลการเรียนท่ีดีขึน้  5.5  8.1  
 

ความเห็นเพิ่มเตมิ: 

• แตก่่อนให้แตเ่พ่ือนคํานวณ ตอนนีก้ล้าทําเองขึน้ ประสบการณ์สัง่สมแน่นขึน้ 

• ได้คดิและแลกเปล่ียนความคดิเห็นทําให้รู้จกักนัมากขึน้ 

• ได้ฝึกหดัทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ทัง้การวางแผน สัง่งาน แจงงานและสอนงานให้กบัผู้ อ่ืน 

• การท่ีได้ทํางานร่วมกนัเป็นทีมทําให้เรียนรู้นิสยัใจคอกนัมากขึน้ รวมถึงได้ช่วยเหลือซึง่กนัและ

กนั รวมถึงเพ่ือนกลุม่อ่ืนๆ ด้วย 

• บางครัง้นัง่เฝ้าเพ่ือนรู้สกึวา่ไมมี่สว่นร่วม (รู้สกึผิดท่ีไมไ่ด้ช่วยเพ่ือนทํา) 

• การได้ลองผิดลองถกู ทําให้เข้าใจในเนือ้หา 
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• ได้จําข้อผิดพลาดในการทํางาน ตอ่ไปสามารถทําโดยใช้ความเข้าใจในการทํางานได้เลย 

 จากค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามโดยภาพรวมพบว่า ก่อนเรียนนัน้ ผู้ เรียนมีความกล้าๆ 

กลวัๆ ในการออกแบบหรือการแสดงออกตา่งๆ แตห่ลงัผ่านกระบวนการทําโครงงานแล้วพบว่า

มีความกล้าคดิ กล้าทําและกล้าแสดงออกเพิ่มขึน้ในทกุๆ กรณี 

 สว่นผลผลการเรียนพบวา่จากจํานวนนกัศกึษาทัง้สิน้ 33 คน มีระดบัผลการเรียนดงันี ้

A  จํานวน 4  คน 12.12%  

B+  จํานวน 3 คน  9.09 % 

B  จํานวน 4 คน  12.12 % 

C+  จํานวน 7 คน  21.21 % 

C  จํานวน 6 คน  18.18 % 

D+  จํานวน 7 คน  21.21 % 

D  จํานวน 2 คน  6.06 % 

F  จํานวน 0 คน  0.00%  

จํานวนร้อยละของผู้ เรียนท่ีได้ระดบัต่ํากว่า C รวมเป็น 27.27% ซึง่ยงัคงสงูกว่าสมมติฐานการ

วิจยัท่ีได้ตัง้ไว้แตที่แรก 

 
สรุปผลการวิจัย 

• การสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัโดยใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงาน (PBL) ในรายวิชา    วก

433 เคร่ืองสูบและพดัลม สามารถพฒันาผู้ เรียนให้มีความกล้าคิด กล้าทําและกล้า

แสดงออก 

• ผู้ เรียนท่ีผ่านกระบวนวิชานี ้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ท่ีมีความกล้าท่ีจะออกแบบคํานวณ และ

กล้าแสดงออกซึง่สิง่ท่ีได้ทําการออกแบบไว้ตอ่หน้าสาธารณะ 

• ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์และฝึกฝนการใช้จิตวิทยาและการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกับ

เพ่ือนร่วมงาน 

• ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจท่ีคงทน และมีผลการเรียนดีขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในกระบวนการสอนนัน้ สว่นใหญ่ผู้สอนจะพะวงเร่ืองเนือ้หาท่ีต้องสอนให้ครบตาม

จํานวนท่ีบรรจอุยูร่ายละเอียดเนือ้หาวิชา ทําให้ผู้สอนยดัเหยียดเนือ้หาท่ีมากและยากเกิน

จําเป็นแก่ผู้ เรียนทําให้ระหวา่งกระบวนการเรียนรู้นัน้โดยไมรู้่ตวั ผู้ เรียนเกิดความล้าและไม่

สามารถรับรู้สิง่ท่ีผู้สอนถ่ายทอดให้ได้ทัง้หมด แตห่ากปรับเปลียนวธีิการสอน เช่น การเรียนรู้
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ภาคผนวก 
 

แบบประเมินความกล้าคิด กล้าทําและกล้าแสดงออก 
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แบบประเมนิความกลา้คดิ กลา้ทําและกลา้แสดงออก ในการเรยีนวชิา วก433 เครือ่งสบูและพัดลม 
กรณุากรอกคะแนนเต็ม 10 คะแนน ลงในชอ่ง กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน และกรณุาใหเ้หตผุลประกอบ 
หวัขอ้ รายละเอยีด กอ่นเรยีน หลงัเรยีน เหตผุลเพิม่เตมิ 

1 ความกลา้คดิ      
1.1 กลา้คดินอกกรอบ (วางแนวคดิการออกแบบ)      
1.2 กลา้คดิประยกุตจ์ากทฤษฎทีีไ่ดเ้รยีนมา      
1.3 กลา้คดิเชงิวเิคราะหป์ัญหาจากเทอมโปรเจค      
        
2 ความกลา้ทํา      

2.1 กลา้คน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิเองและเลอืกทีจ่ะเชือ่แหลง่ขอ้มลูนัน้      
2.2 กลา้กําหนดเงือ่นไขการออกแบบเองอยา่งมั่นใจ      
2.3 กลา้ตอ่เชือ่มประสานองคค์วามรูจ้ากวชิาตา่งๆ เขา้ดว้ยกนั      
2.4 กลา้ลงมอืทําในสิง่ทีไ่มเ่คยเรยีนในชัน้เรยีน      
2.5 กลา้ตดิตอ่ประสานงานกบัวศิวกรศษิยเ์กา่หรอืบรษิัทรา้นคา้      
        
3 ความกลา้แสดงออก      

3.1 กลา้ตอบคําถามในชัน้เรยีน (แบบอาสา)      
3.2 กลา้นําเสนอในสิง่ทีไ่ดล้งมอืทํา โดยไมเ่กรงวา่จะถกูหรอืผดิ      
3.3 กลา้นําเสนองานตอ่วศิวกรศษิยเ์กา่ผา่นทางอเีมล ์      
3.4 กลา้นําเสนอหนา้ชัน้เรยีน      
        
4 การกลา้คํานวณ กลา้ออกแบบและนําเสนองานโดยรวม      
        
5 ไดร้ับประสบการณ์และการฝึกฝนการใชจ้ติวทิยา      
  และการสรา้งมนุษยสมัพันธท์ีด่ตีอ่เพือ่นรว่มงาน      
        
6 มคีวามรู ้ความเขา้ใจทีค่งทน และมผีลการเรยีนทีด่ขี ึน้      
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