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การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ ( ) ศึกษาผลการเรียนรู้  เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที   (2) ศึกษาความสามารถในการทาํโครงงาน เรืองความปลอดภัยในชีวิต  ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 2  (3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ทีมีต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงาน การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง(Experimental Research) แบบแผนการวจิยัเป็นแบบกลุ่มเดียวสอบ
ก่อนและสอบหลงั(The One Group Pretest-Posttest Design) โดย กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  
โรงเรียนบา้นไทรทอง จาํนวน 32 คน ทีเรียนอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557  ไดม้าโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการเรียนรู้สาระสุขศึกษาและพลศึกษา เรืองความ
ปลอดภยัในชีวติ (2) แบบประเมินความสามารถในการทาํโครงงาน (3) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง ความ
ปลอดภยัในชีวิต (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent 

 ผลการวจิยัพบวา่  
1. ผลการเรียนรู้ เรือง ความปลอดภยัในชีวิต  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 หลงัจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงาน( =15.31, S.D.=1.38)สูงกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน( =12.03, S.D.=1.51)อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั 0.05 

2. ความสามารถในการทาํโครงงาน เรือง ความปลอดภยัในชีวิต ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2     
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = . , S.D.=0. ) 

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด (  = . , S.D.=0.11) 

 

 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน                                              บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ลายมือชือนกัศึกษา............................................................................                                            ปีการศึกษา 2557 
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  .................................  ...............................  ....................................... 



 จ 

54253308: MAJOR: CURRICULUM AND SUPERVISION 

KEY WORDS:  PROJECT - BASED LEARNING / HEALTH EDUCATION / PHYSICAL EDUCATION 

PRAKAYMAS  BOONSOMPONG : THE PROCESS OF PROJECT-BASED LEARNING 

APPROACH ON LIFE SAFETY OF EIGHTH GRADE STUDENTS.THESIS ADVISORS: ASST.PROF. 

SUTEP UAMCHAROEN,Ed.D. ,PROF.KANCHANA KUNARAK,Ph.D. ,AND ASSOC.PROF.KANIT  

KHEOVICHAI, Ed.D. 259 pp. 

 The objectives of the research were (1) to study learning achievement in the topic of 

safety awareness of Eighth Grade students; (2) to study the project-based learning ability of 

carrying out project on safety awareness topic of Eighth Grade students; (3) to study the opinions 

of Eighth Grade students toward project-based learning. This study was an experimental research 

with one-group pretest-posttest design. The test group consisted of 32 Eighth Grade students from 

Bansaitong School in the second semester of the academic year of 2014 by using Cluster Random 

Sampling technique. The research instruments used for this study were: (1) lesson plans in Health 

Education and Physical Education on safety awareness topic; (2) project-based learning ability on 

safety awareness evaluation form; (3) learning achievements test on safety awareness topic; and 

(4) students’opinions questionnaires toward the project-based learning on safety awareness topic. 

The mean  ( ), standard deviation (S.D.) and t-test independent were used to analyze the data. 

The research findings were as follows: 

1.The learning achievement scores in post-test ( =15.31, S.D.=1.38) on safety 

awareness topic of Eighth Grade students were significantly higher than pre-test scores 

( =12.03, S.D.=1.51) at .05 level. 

2 project-based learning ability on safety awareness topic of Eighth Grade students in 

overall were at moderate level (  = . , S.D.=0. ).  

3. The opinions of Eighth Grade students toward the project-based learning approach 

were at a strongly agree level (  = . , S.D.= 0.11). 
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