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51253411 : สาขาวิชาหลักสตูรและการนิเทศ 
คําสําคัญ :  ผลการเรียนรู/การฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห/การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
  ศิรินทิพย  เดนดวง :  การพัฒนาผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: 
ผศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ,   อ.ดร.ประเสริฐ มงคล และ อ.ดร.สุจิตรา คงจินดา. 306 หนา. 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิด
วิเคราะหกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  2) เพื่อศึกษาความสามารถในการทํา
โครงงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553 จํานวน 60 คน ไดมาจากการสุมแบบอยางงายดวย
วิธีการจับสลาก  โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ตัวแปรตน คือ  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน      
ตัวแปรตาม  คือ ผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห  ความสามารถในการทําโครงงาน  
และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เน้ือหาเปนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  ดานการฟงและดู  ใชเวลาในการวิจัย 17 ชั่วโมง  เคร่ืองมือที่ใช  ไดแก  แผนการจัดการ
เรียนรู  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน  และ
แบบสอบถามความคิดเห็น  การวิเคราะหขอมูลใช  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบ
คาทีแบบไมอิสระ และการวิเคราะหเนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบวา  
 1.  ผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานสูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน   
 2.  ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  
อยูในระดับสูงทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี  ดานการวางแผนการทํางาน ดาน
ผลงานและนําเสนอผลงาน  และดานกระบวนการทํางาน  
 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน อยูในระดับเห็นดวย
มากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังน้ี  ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  ดาน
บรรยากาศ   การจัดการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  
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51253411 :   MAJOR : CURRICULUM  AND  SUPERVISION 
KEY WORD : LISTENING OUTCOMES/ ANALYTICAL LISTENING AND VIEWING/  
   PROJECT-BASED LEARNING APPROACH. 
 SIRINTIP DENDUANG :   THE DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOMES ON  
ANALYTICAL LISTENING AND VIEWING OF THE EIGHTH GRADE STUDENTS 
TAUGHT BY PROJECT-BASED LEARNING APPROACH. THESIS ADVISORS: ASST. 
PROF. SUTEP  UAMCHAROEN, Ed.D.; PRASERT MONGKOL, Ed.D.; AND SUJITRA 
KHONGJINDA. Ph.D. 306 pp. 
 The purposes of the research were: 1) to compare learning outcomes before and after 
using project-based learning approach 2) to study the students’ ability to perform a project work 
after being taught by project-based learning approach and 3) to study the students opinions 
towards project-based learning approach. The sample group consisted of 60 eighth grade students 
from Prapathom Wittayalai School, Nakhon Pathom in the second semester of the 2010 academic 
year. This research was conducted by using the One Group Pretest-Posttest Design. The 
independent variable was the instruction using project-based learning approach. The dependent 
variables were learning outcomes: analytical skills in listening and viewing, and capabilities in 
performing project work, and students’ opinions towards project-based learning approach. The 
content of the learning was Thai Language specifically listening and viewing skills. The 
experiment times were 17 hours. The research tools were lesson plans, assessment test and 
evaluation worksheets, focusing on capabilities in performing project work, and questionnaire. 
The statistical analyses used were mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test dependent, and 
content analysis. 
 The results of this research were:       
 1. The differences of students’ learning outcomes on analytical listening and viewing 
before and after being taught by project-based learning approach were statistically significant at 
.05 level. The students learning outcomes after the instruction were higher than the earlier.     
 2. All the ability in performing project work of the students were at a high level 
namely planning,  working and presentation, and work processing respectively.  
 3. The students’ opinions towards project-based learning approach were at a high level 
of agreement in the following aspects respectively, project-based learning activities, learning 
atmosphere and benefits from project-based learning approach.    
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