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การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน และ เพื่อศึกษาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลั ย
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 23 คน ที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน (อ32201) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 ได้มาด้วยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 3 แผน จานวน 21 คาบ และ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ แบบประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และสถิติทดสอบ t ซึ่งผลวิจัยพบว่า
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนสูงขึ้นหลังการใช้การเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนอยู่ในระดับ
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลาดับ หลังการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
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Abstract

The purposes of this research were to compare students’ English reading skill and
critical thinking skill before and after being taught by Project-Based Learning and study
students’ English writing skill after being taught by Project-Based Learning. The sample group
was 23 grade 11 students who studied in science and math program at the Prince Royal’s
College, Mueang District, Chiang Mai, Thailand enrolling in English reading and writing 3 in the
first semester of the academic year 2018 using cluster random sampling. The research
instruments consisted of 3 lesson plans using Project-Based Learning, 21 periods, an English
reading comprehension test, an English writing evaluation form and a critical thinking test. The
data gained were analyzed for mean, standard deviation, percentage and t-test score. The
findings of this study are that the students’ English reading skill and critical thinking skill were
improved after being taught by Project-Based Learning and had statistically significant
difference at 0.05. Moreover, their English writing ability passed the pre-set criterion which is 60
% and had enhanced respectively after being taught by Project-Based Learning.
Keywords: Project-Based Learning, English Reading Skill, English Writing Skill, Critical Thinking
Skill
บทนา

ภาษาอัง กฤษคือภาษาหลั กที่ เป็ น ภาษาสากลและมีบ ทบาทสาคัญ อย่า งยิ่ งในการสื่ อสารระหว่ า ง
ประเทศทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยอยู่ในระดับที่ต่ามากจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2560
ที่ผ่านมานั้น คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่ 36.34 คะแนน และคะแนนต่าสุดคือ 1 คะแนน จาก 100
คะแนนเต็ม (สทศ, 2560) ทั้งนี้อาจเนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนยังคงยึดเนื้อหาของแบบเรียนเป็น
หลัก ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนท่องจากฎและโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษา และยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ทาให้ผู้เรียน
ไม่ได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้ภาษาอย่างเต็มที่ ในส่วนเนื้อหาที่เรียนยังไม่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้เรียน
มีผลทาให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน และเมื่อพิจารณาถึงทักษะทางภาษาที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการ
เรียนการสอนแบบนี้โดยตรงคือ ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน รวมไปถึงทักษะการคิด
การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมสาหรับผู้เรียนที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน เนื่อ งจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่ตนสนใจ วางแผน ค้นคว้า
ข้อมูลด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ หรือกิจกรรมกลุ่ม และยังเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง และยังช่วยส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหา (Critical
Thinking and Problem Solving) ผ่านการตอบคาถามปลายเปิด (Driving Questions) และผู้เรียนยังต้องคิด
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และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทาโครงงานร่วมกันอยู่ตลอด ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่สาคัญและจาเป็นของ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (Fried-Booth,1986) นอกจากนี้ Wicks (2000) ได้กล่าวไว้ว่า โครงงานเอื้อให้ผู้เรียนมี
โอกาสใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ และได้เห็นถึงรูปแบบของการใช้ภาษาที่หลากหลายระหว่างการทาโครงงาน
และการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานนี้จะมุ้งเน้นที่ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ
เรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยที่มีกิจกรรมเป็นลักษณะเหมือนจริง แปลกใหม่ และหลากหลาย ผู้เรียน
สามารถนาความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง โดยนาเอาหลักการวิจัยมาใช้ เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูลและทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ตีความ และสรุปผลด้วยตนเอง
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานนั้นมีขั้นตอนหลักที่สาคัญ อยู่ 3 ขั้นตอน (FriedBooth,1986; Ribe and Vidal ,1993; Kessler, 1992)
ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผนการทางาน( Launching the Project) เป็นขั้นตอนเน้นพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน เนื่องจากในขั้นนี้ผู้เรียนจะเลือกหัวข้อโครงงานจากปัญหาหรือข้อสงสัยที่ตนเอง
สนใจ วางแผนการดาเนินงานโดยการเขียนโครงร่างโครงงาน และร่วมอภิปรายกับผู้สอนถึงเนื้อหาและขอบเขต
ของโครงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโดยตัวเอง ส่วนครูผู้สอนมีหน้าที่แนะนา ให้คาปรึกษา
และตั้งคาถามชี้นา (Diving Questions) ซึ่งเป็นคาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและทักษะการ
แก้ไขปัญหา และนาไปสู่การวางแผนได้ถูกต้องและรัดกุม
ขั้นที่ 2 ขั้นการลงมือปฏิบัติ (Scaffolding and Managing the Project) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะ
ดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ เช่น การออกไปสัมภาษณ์ การบันทึกเทป การเก็บรวบรวมสื่อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ การจด
บันทึก เป็นต้น ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญ เพราะผู้เรียนจะมีโอกาสใช้ทักษะทางภาษาทั้งสี่
ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะต้องเขียนรายงานผลการ
ดาเนินการของกลุ่มในแบบบันทึก (weekly report) ว่าได้องค์ความรู้ใหม่จากแหล่งใดบ้าง และแก้ไขปัญหาที่พบ
ระหว่างการทางานอย่างไร เป็นภาษาอังกฤษ
ขั้นที่ 3 ขั้นการนาเสนอข้อมูลและการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับ (Assessing and Presenting the
Project) เป็นขั้นตอนที่เน้นพัฒนาทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรียน เนื่องจากในขั้นตอนนี้ ผู้เรียนจะต้องทาการสรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่หามา เพื่อนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับข้อเสนอแนะ และคาแนะนาจากทั้งครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น เพื่อไป
ปรับปรุงแก้ไขผลงาน
จากหลักการและขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
กระบวนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับแนวคิดของการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางแล้ว ยังสามารถผสมผสานกับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นอีกหลายวิธี เช่น
การเรียนแบบร่วมมือ ที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ประกอบด้วยสมาชิกที่
มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน แต่ต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และความสาเร็จของกลุ่ม ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการทางานร่วมกัน กิจกรรมช่วยส่งเสริมให้เกิดทักษะการท างานกลุ่ม ซึ่งสอดคล้อง
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กับสุภารัตน์ จันทร์แม้น และ อนิรุทธ์ สติมั่น (2557) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน
ช่วยพัฒนาทักษะการทางานกลุ่มของผู้เรียน ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นกับผู้อื่น และยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนสามารถ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานยังเสริมสร้างให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
และการเรียนรู้ผ่านการทาโครงงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาที่พบระหว่างการทางาน ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการคิด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นันทวดี วงษ์เสถียร
(2552) ที่พบว่าการจัดการเรียนการสอนลักษณะโครงงานสามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษและการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนได้ และยิ่งไปกว่านั้นผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Simpson (2011) ได้ใช้การเรียนแบบโครงงานใน
การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 26 คน
พบว่าการเรียนแบบโครงงานสามารถช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะทางด้านภาษาทั้ง 4
ทักษะ ฟัง -พูด-อ่าน-เขียน โดยเฉพาะทักษะการพูดและการเขียน และยังช่วยพัฒนาทักษะการทางานร่วมกัน
ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการนาเสนอผลงาน นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
มากขึ้นอีกด้วย
หลังจากการทบทวนเอกสารและประโยชน์ของการใช้การเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน ผู้วิจัยเล็งเห็น
ว่าการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานอาจจะช่วยให้ผู้เรียน ได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
ได้อย่า งเพีย งพอ โดยมุ่ งเน้นการแสดงออกทางภาษาโดยการเขีย นเรีย งความแสดงความคิดเห็นใน หัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ผู้เรียนพบเจอในชีวิตประจาวันอาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังใช้ การเรียนแบบโครงงาน
เป็นฐาน
2) เพื่อศึกษาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
3) เพื่ อเปรียบเทีย บทั กษะการคิด อย่า งมี วิจ ารณญาณของผู้ เรีย นก่อนและหลั ง ใช้การเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐาน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์–
คณิตศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 15 ห้อง ซึ่งมีนักเรียน
ทั้งหมด 327 คน ที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน (อ 32201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 1 ห้องที่มีนักเรียน
คละความสามารถ คือห้องมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 23 คนที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน (อ32201) ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม
2. ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาที่นามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาที่อยู่ในบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนและ
แบบฝึกหัด รหัส อ32201 จากหนังสือ Q:Skills for Success Reading and Writing 3 Second Edition ของ
สานักพิมพ์ Oxford University Press ประกอบด้วยเนื้อหา Environmental Studies, Cultural differences
และ Beware of Technology
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ได้ แ ก่ ตั ว แปรต้ น คือ การเรีย นแบบโครงงานเป็ น ฐาน และตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ทั ก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4. ระยะเวลาใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาใน
การจัดการเรียนการสอน จานวน 21 คาบ คาบละ 50 นาที
วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้น จานวน 3 แผน แผนละ 7 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมดเป็น 21 คาบ โดยมีขั้นตอนในการสร้าง
แผนการสอนดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์จุดเด่นของการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน 2) ศึกษาหลักสูตร สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน และตัวชี้วัด
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 3) ศึกษาเนื้ อ หาวิ ช าภาษาอัง กฤษอ่า น-เขีย นของนั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 5
ในภาคเรียนที่ 1 จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาส่วนที่เหมาะในการนามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 4) สร้างขอบข่ายของแผนการจัดการเรียนรู้โดยระบุถึง หัวข้อ ตัวชี้วัด กิจกรรม สื่อการสอน และวิธีการ
วัด ผล 5) เขีย นแผนการจั ด การเรีย นรู้ 6) นาแผนการจั ด การเรีย นรู้ที่ สร้า งขึ้น เสนอต่ ออาจารย์ ที่ป รึกษา
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วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะนา 7) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน 8) นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1.2.1 แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน โดยใช้วัดความรู้ทางด้าน
การอ่านในระดับ ความรู้ ความจา ความเข้าใจ การประยุกต์ และการวิเคราะห์ โดยยึดหลักการของ Bloom’s
taxonomy มากาหนดประเภทของคาถาม โดยมีค่าความยากง่ายของแบบทดสอบเท่ากับ 0.47 ค่าอานาจจาแนก
ของแบบทดสอบกับ 0.39 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.467 เพื่อให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบโดย
ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
1.2.2 แบบประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นแบบประเมินที่ใช้ประเมิน
การเขีย นแสดงความคิดเห็น เกี่ยวข้องกับปั ญ หาที่ ผู้ เรีย นพบเจอในชี วิ ตประจาวั น อาทิ ปั ญหาสิ่ง แวดล้ อม
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม ซึ่งการวิจัยในครั้ งนี้ ผู้วิจัยใช้
เกณฑ์การประเมินของ West Virginia Department of Education มาประเมินความสามารถในงานเขียนทั้ง 5
ด้านคือการเรียบเรียงความคิด เนื้อหา ความชัดเจนของประเด็นหลัก การใช้ภาษา และกลไกทางภาษา โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ด้านละ 4 คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน ซึ่งผู้วิจัยทาการประเมินทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนภายหลังจากการสอนแต่ละแผน ซึ่งผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ตามเกณฑ์
คะแนนความสามารถในการเขีย น ภาษาอัง กฤษของกรมวิ ช าการและมาตรฐานการศึกษา ซึ่ ง ช่ ว งคะแนน
ความสามารถในการเขียน มีความหมายของช่วงคะแนน ดังต่อไปนี้
ช่วงคะแนนร้อยละ
80 – 100
65 - 79
60 - 64
0 – 69

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

1.2.3 แบบทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 60 ข้อ ของเพ็ญศิริ สุภารัตน์ (2556) แบบทดสอบฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบคือ 0.82 โดย
ใช้วัดความสามารถใน 5 ด้านดังต่อไปนี้ ความสามารถในการสรุปอ้างอิง ความสามารถในการระบุข้อตกลง
เบื้องต้น ความสามารถในการสรุปเหตุผ ลเชิงนิ รนัย ความสามารถในการตี ความ และความสามารถในการ
ประเมินข้อโต้แย้งได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นคุณสมบัติในการคิดอย่างวิจารณญาณอิงตามแบบวัดของ Watson
and Glaser (1964)
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2. วิธีการดาเนินการวิจัย
การทดลองเพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้เรียนก่อนและหลังใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน รวมถึงศึกษาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน
หลังใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
2.1 วัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการทดลอง
2.2 ดาเนินการทดลองตามแผนการสอน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้โครงงานเป็นฐานที่
สร้างขึ้น จานวน 3 แผน รวมทั้งหมด 21 คาบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2.3 ประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังการเรียนจบแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
2.4 วัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการทดลอง
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
3.1 หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และสถิติทดสอบ t ของคะแนนทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
3.2 หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับคุณภาพของคะแนนทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการเรียนรู้แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
3.3 หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และสถิติทดสอบ t ของคะแนนทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
ผลการวิจัย
จากการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู้ เรียนก่อนและหลั งใช้ก ารเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐาน มีดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ และสถิติทดสอบ t ของคะแนนทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน (จานวนนักเรียน 23 คน)
การทดสอบ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ระดับคุณภาพ t
p.value
(คะแนนเต็ม 30)
ก่อนเรียน
18.17
3.51
60.58 ปานกลาง
11.65 0.00*
หลังเรียน
22.22
2.94
74.06 ดี
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนการใช้การเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.17 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.51 คิดเป็นร้อยละ 60.58 ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในขณะที่คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการใช้การเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.22 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.94 คิดเป็นร้อยละ 74.06 อยู่ใน
ระดับดี มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน
สูงขึ้นหลังการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลการศึกษาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็ น
ฐาน มีดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับคุณภาพของคะแนนทักษะการเขีย น
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน (จานวนนักเรียน 23 คน)
ค่าเฉลี่ย
งานเขียนชิ้นที่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ
(คะแนนเต็ม 20)
1
12.91
1.24
59.40
ไม่ผ่าน
2
14.13
1.25
65.00
ดี
3
15.34
1.07
70.60
ดี
รวม
14.13
1.54
70.65
ดี
จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังใช้
การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานในแผนการสอนทั้งหมด 3 แผน เท่ากับ 14.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.54 คิด เป็ น ร้อ ยละ 70.65 ซึ่ ง อยู่ ในระดั บ ดี จะเห็น ได้ ว่ า ผู้ เ รีย นมี ค ะแนนความสามารถในการเขีย น
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นทุกครั้ง คะแนนการเขียนครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.24 คิดเป็นร้อยละ 59. 40 ซึ่งอยู่ในระดับไม่ผ่าน จากนั้นในการเขียนครั้งที่ 2 และ 3 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 14.13 และ
15.34 ซึ่ง อยู่ในระดับ ดี ซึ่ งถือได้ ว่า ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้ เรียนผ่ านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และมี
พัฒนาการดีขึ้นตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนก่อนและหลังใช้การเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐาน มีดังนี้
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ และสถิติทดสอบ t ของคะแนนทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน (จานวนนักเรียน 23 คน)
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
t
p-value
การทดสอบ
ร้อยละ ระดับคุณภาพ
(คะแนนเต็ม 60) มาตรฐาน
38.13
3.48
63.55 ปานกลาง
14.721 0.00*
ก่อนเรียน
หลังเรียน
47.17
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนก่อนการใช้การเรียน
แบบโครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.48 คิดเป็นร้อยละ 63.55
ซึ่งอยู่ในระดับ ปานกลาง และคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนหลั งการใช้การเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.17 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 78.62 ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้เรียนสูงขึ้นหลังการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประเด็นที่น่าสนใจนามา
อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. ทักษะการอ่านภาษาอัง กฤษของผู้เรีย นสู งขึ้นหลัง ใช้ การเรีย นแบบโครงงานเป็น ฐาน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนมีความสนใจและแรงจูงใจใน
การเรี ย นมากขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก การจั ด การเรี ย นการสอนโดยยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ( Learner
Centeredness) ที่กล่า วไว้ว่ าการจัด การเรีย นรู้นั้น จะต้องคานึง ถึง ความต้องการและความสนใจของผู้เรีย น
(Learners’ Needs and Interests) เป็นสาคัญ โดยกิจกรรมและรูปแบบการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานนั้นเปิด
โอกาสให้ผู้เรียน ได้เลือก หัวข้อในการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลตามความสนใจของผู้เรียนเอง จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ Fried-Booth (1986) ที่ได้กล่าวว่าการที่ผู้เรียนมีอิสระในการเลือก
เนื้อหาหรือหัวข้อนั้นส่งผลต่อความสาเร็จในการเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เรียนสามารถขยาย
ความสนใจและต่อยอดการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่าเดิม อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
กับระดับของตน และยังการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพยายามและมุ่งมั่นมากขึ้นที่
จะอ่านเนื้อหาในระดับที่ยากกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ Larmer and
Mergendoller (2010) และ Haines (1989) ที่กล่าวไว้ว่า การที่ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกบทเรียน
วิธีการเรียนหรือการทางาน และผลงานนั้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหามากขึ้น และส่งผลให้มี
ผลการเรียนที่ดีขึ้นตามลาดับ ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้อิสระกับผู้เรียนในการเลือกหัวข้อย่อยในการทา
โครงงานที่ตรงกับความสนใจของผู้เรียน ภายใต้คาถามชี้นา (Driving Question) ที่กาหนดขึ้น
2. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ หลังใช้การเรียนแบบโครงงานเป็น
ฐาน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริง (Authentic Learning) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ผู้เรียนจะต้องไปศึกษา ค้นคว้าข้อมูล จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิ หนังสือ วารสาร หรือเว็บไซต์ ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คาศัพท์ โครงสร้างประโยค รวมไปถึงลีลา
ภาษาที่ใช้ในสื่อจริงเหล่านั้น และตัวอย่างเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้คาศัพท์ และโครงสร้างทางไวยากรณ์ใ น
งานเขียนได้ถูกต้องและเหมาะสม ในงานวิจัยครั้งผู้เรียนต้องเขียนแสดงความคิดต่อประเด็นปัญหาที่กาหนด
ทาให้จาเป็นต้องมีการค้นคว้าและเลือกใช้คาศัพท์ที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารใจความได้ตรงประเด็น สอดคล้องกับ
Markham (2011) ที่ได้กล่าวว่าธรรมชาติของการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานคือ การทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
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แบบบูรณาการระหว่างการเรียนรู้และการนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้คาศัพท์
อย่างมีประสิทธิภาพเพราะได้นาคาศัพท์ที่ ได้เรียนรู้ไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์จริง และยังสอดคล้องกับ
Haines (1989) ที่กล่าวว่าการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน ก่อให้เกิดบริบทที่ผู้เรียนจาเป็นจะต้องใช้ภาษาในการ
สื่อสารให้ถูกต้องและคล่องแคล่วสมดุลกัน และยังได้ฝึกใช้ทักษะทางด้านภาษาบูรณาการเข้าด้วยกัน ในงานวิจัย
ในครั้งนี้คือทักษะการอ่านและทักษะการเขียน
จากกิจกรรมที่ผู้สอนได้ออกแบบเพื่อผู้เรียนได้บูรณาการการอ่านและการเขียนเข้าด้วยกัน ซึ่งเมื่อ
ผู้เรียนได้อ่านบทความในหัวข้อที่กาหนดแล้วจะต้องเขียนแสดงความคิดเห็นสอดคล้องกับหัวข้อที่อ่าน โดยมี
จุดประสงค์หลักเพื่ อให้ผู้เรียนได้สื่อความคิดเห็นที่ต้องการแสดงออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
Leki (1993) ที่กล่าวว่าการสอนทักษะการอ่านและเขียนนัน้ ควรต้องเกิดขึ้นไปอย่างควบคู่กัน แทนที่จะสอนแต่ละ
ทักษะแยกส่วนกัน อีกทั้งการสอนการอ่านและการเขียนเหล่านี้ควรมุ่งเน้นที่ค วามหมาย (Meaning) มากกว่า
ทักษะ (Skills) เพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนสาหรับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตจริง ยิ่งไปว่านั้น Tierney et
al. (1989) ได้ชี้ให้เห็นว่า การสอนการอ่านและการเขียนไปพร้อมๆกัน มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการคิดแบบมี
วิ จ ารณญาณได้ ม ากกว่ า เมื่ อ สอนทั ก ษะทั้ ง สองแยกส่ ว นกั น นอกจากนี้ ผู้ ส อนได้ มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ
(feedback) ต่องานเขียนแต่ละชิ้น ทาให้ผู้เรียนได้ทราบถึงข้อผิดพลาดของงานเขียนของตนเอง และเรียนรู้ที่จะ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวในงานเขียนชิ้นตลอดไป
3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนสูงขึ้นหลังใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากขั้นตอนการเรียนแบบโครงงานเป็น
ฐานส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น ขั้นตอนวางแผนโครงงาน ผู้เรียนจะต้องออกแบบ
และวางแผนโครงงาน เพื่อตอบคาถามชี้นา (Driving Question) หรือเงื่อนไขที่ครูผู้สอนได้ตั้งไว้นั้น ซึ่งจะนาพา
ผู้เรียนไปสู่การตั้งคาถาม การรวบรวมข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน การเปรียบเทียบ การคิดสร้างสรรค์ การอภิปราย
ซึ่ง น าไปสู่ บทสรุป ของปั ญ หาหรือข้อสงสั ย ดัง นั้ น การเรีย นแบบโครงงานเป็น ฐานที่ ด้ วยถูกวางเงื่ อนไขและ
เป้าหมายอย่า งรอบคอบนี้ จึง ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะการคิดอย่า งมีวิจารณญาณได้อย่างเป็ น
รูปธรรมมากขึ้น โดยตัวผู้สอนทาหน้าที่เป็นเพียงผู้ชี้นาและค่อยแนะนาเท่านั้น นอกจากนี้กิจกรรมในห้องเรียนที่
ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ล้วนเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนตอบคาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของ
ตนเองได้อย่างเต็มที่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Krasuss and Boss (2003) และ Larmer and Mergendoller
(2010) ที่ว่าการจัดการเรียนการสอนภายใต้คาถามปลายเปิดนั้นช่วยพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้
เนื่องจากเป็นคาถามที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน และยังสอดคล้องกับ Phaengpunga et al. (2017)
การที่ผู้เรียนได้ออกแบบ วางแผน และลงมือปฏิบัติจริงจากแหล่งข้อมูลที่ตนเองสนนั้น เป็นกระบวนการที่ช่วยให้
ผู้เรียนพฒนาทักษะการคิดของตนเองและนาไปส่งการสร้างองค์ความรู้ใหม่
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สรุปผลการวิจัย
จะเห็นได้ว่าการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานนั้น ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น เนื่องเนื้อหาที่เรียนตรงกับ
ความสนใจของผู้เรียน และได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน และเลือกวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง ทา
ให้เกิดทัศคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต
จริงอีกด้วย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณของผู้เรียนได้ ดังนั้นควรทาการวิจัยในลักษณะ
แบบเดียวกันกับผู้เรียนในระดับชั้นอื่นเช่น ระดับชั้นมัธยมต้น หรือระดับมหาวิทยาลัย โดยศึกษาตัวแปรอื่นๆ
เพิ่มเติม เช่น ทักษะการฟังและ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
2. ในด้านการจัดการเรียนการสอนนั้นครูผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับ
เนื้อหา โดยเน้นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมให้การแสดงความคิดเห็นของตนและเพื่อให้ผู้สอน
ติดตามความเคลือบน้าของการดาเนินการจัดทาโครงงานของผู้เรียนได้ ดังนั้นควรคานึงถึงบริหารจัดการเวลาใน
การสอนให้รัดกุม
3. ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรบูรณาการรายวิชาอื่นๆ ที่มีสอนอยู่ในโรงเรียนเข้ามา เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสที่จะเลือกข้อที่ตนเองสนใจมากขึ้น และมีเวลาในการจัดทาโครงงานมากขึ้นอีกด้วย
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